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چکيده
تغییرات آب و هوایی از جمله خشکسالی ،جوام عشایری کشور را با مشکل فروپاشی مواجه ساخته است .این در حالی است
که این قشر مولد سهم بهسزایی در پایداری تولیدات دامی دارد .بیشک اگر به تنوعبخشی معیشت جوام عشایری پرداخته نشود،
امنیت غذایی سایر اقشار جامعه به خطر خواهد افتاد .بنابراین ،سؤال اصلی پهوهش این است که چته راهبردهتایی بترای توستعه
معیشت عشایر شهرستان گچساران وجود داردن این پهوهش توصیفی -تحلیلی با رویکردی کاربردی است که با استفاد از روش
پیمایش به تبیین راهبردهای بهبود معیشت در عشایر شهرستان گچساران پرداخته است .افراد مورد مطالعه کارشناسان ادار کتل
امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که دیدگا آنان با استفاد از پروتکلی مبتنی بر تحلیل  SWOTمورد بررسی قترار
گرفت .نتای تحایق نشان داد با توجه به توان و استعدادهای عشایر منطاه ،تمرکز بر راهبردهای درونزا جهت برنامهریزی جام
از طریق بازنمایی نااط قوت ،تاویت فرصتها و ماابله با تهدیدها و نااط ضعف ضروری است .بتر همتین استاس ،متاتریس IE
ترسیم شد که راهبرد تدافعی حائز اولویت گردید .از این رو ،را کارهایی متناسب با این راهبرد جهت بهبود معیشت عشایر منطاته
گچساران مورد توجه قرار گرفت .فزون بر آن ،ترسیم برنامه فضایی یا آمایشی با هدف شناسایی نااط قوت ،ضعف ،فرصتتهتا و
تهدیدها در هر سامانه عشایری با مشارکت عشایر و برنامهریزان برای بهبود معیشت آنها و حفظ این جامعه کهن توصتیه متی-
گردد .ایجاد فهم دقیق ،روشن و ممیز از ابعاد چهارگانه تحلیل  SWOTدر افراد متورد مطالعته از جملته محتدودیتهتای ایتن
پهوهش بود.
کلمات کلیدی :توسعه عشایر ،راهبرد تدافعی ،سوات ،گچساران ،معیشت
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مقدمه
جامعه عشایری در طول چند دهه گذشته تاکنون از نظر اقتصادی ناش ارزند ای ایفا نمود است (حیتاتی.) 9 ،
تولیدات این جامعه در حالی است که با جمعیت اندک ( /12درصد) جمعیت کشور (دفتر مطالعات ،) 992 ،آن هتم بتا
ابزارها و امکانات محدود ،در پاس به تااضای فزایند گوشت قرمز و مواد لبنی به موازات سرعت گرفتن آهنگ توسعه
و گسترش شهرنشینی ،جایگا خود را در اقتصاد کشور حفظ نمود است .فزون بر تولیدات دامی ،ناش بالاو و بالفعتل
جامعه عشایری در مدیریت پایدار مناب طبیعی و حفظ ذخایر ژنتیکی دام کشور ارزند است .همچنتین ستاختار بتادوام
فرهنگی ،پیوندهای اجتماعی مستحکم بر پایه روابط خویشاوندی و ایلی سازمان یافتته و ناتش تتاریخی در تحتوالت
سیاسی و توان بالاو نظامی آنان در امنیت مناطق حساس و مرزهای ملی کشور از خصوصیات این جامعه کهن استت
(علیپور و حجت .) 991 ،این در حالی است که بررسیهای انجام شد حاکی از آن است که جامعه عشایری خدماتی
متناسب با ناش خود دریافت نکرد اند و معیشت آنها ناپایدار است (نجفی ،) 9 9 ،و در تمتامی ابعتاد توستعه دارای
مشکالت و محرومیتهای فراوانی هستند که در صورت تداوم این مشکالت حصول به توستعه پایتدار در ایتن جامعته
امکانپذیر نخواهد بود (اسماعیلنیا و شیخعلی .) 99 ،به عبارت دیگر ،جامعه عشتایری در حتالی بته پایتداری رونتد
توسعه و مساعدت به تولید و عوامل آن و همچنین مساعدت به بازار و تراز مبادالت در کشور یاری متیرستاند کته از
خدمات متناسب با این ناشها برخوردار نیستند .این در حتالی استت کته کتاهش جمعیتت عشتایر در ستال  922از
 9131 9نفر به  293 2نفر در سال  992خود دلیل بر ناپایداری این جامعه است (مرکز آمتار ایتران .) 992 ،در
صورتی که این ناپایداری بدلیل عدم برخورداری ادامه یابد ،توسعه ملی نیز به خطر خواهد افتاد .گذار عشتایر از شتیو
معیشتی دامداری سنتی و توسعه معیشت که بتواند نیازهای روز آنها را جوابگو باشد و از خدمات مختلف نیتز برختوردار
گردد ،یک مرحله حساس و مهم برای توسعه پایدار عشایر محسوب میگردد .از این رو ،سؤال اصلی پهوهش این است
که چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه معیشت عشایر در منطاه گچساران میتوان تبیین نمود تا به پایداری ایتن
قشر از جامعه منجر شود.
پهوهشهای متنوعی پیرامون مسائل مختلف جامعه عشایری انجام گردید که در این قسمت به اهم آنها اشتار
میگردد .ییالق چغاجور و محمودی (  ) 99در مطالعتهای بته بررستی راهبردهتای توستعه جامعته عشتایری استتان
خوزستان با استفاد از تکنیک  SWOTپرداختهاند .یافتهها حاکی از آن است که ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمتد
خانوارهای عشایری ،ساماندهی و تجمی مراکز جمعیتتی عشتایر ،توستعه و بهتر گیتری از فعالیتتهتای مطالعتاتی و
تحایااتی ،ارتاا سطی خدماترسانی در راستای تولید و بهینهسازی کوچ ،ارتاا سطی بهر وری عوامل تولیتد و حفتظ،
احیا  ،توسعه و بهر برداری از مناب طبیعی از مهمترین راهبردهای توسعه جامعه عشایری است .در مطالعتهی دیگتری
جمینی و همکاران ( ) 999به شناسایی راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی دهستان بدر از تواب شهرستتان
روانسر با استفاد از تکنیک سوات پرداختهاند .یافتهها نشان داد است که راهبرد تدافعی در اولویت راهبردهای توستعه
اشتغال در روستاهای دهستان بدر میباشد که میتوان با تعدیل نااط ضعف درونی (مانند کمبود سرمایه اولیه و وجتود
دالالن ،واسطهها) ،همچنین کاهش تهدیدهای بیرونی (مانند سرمایهی محدود و باال رفتن هزینههای تولید) زمینتهی
توسعهی اشتغال را در این دهستان فراهم نمود شهرکی و عابدی سروستانی (  ) 99در مطالعهای با عنوان تحلیلی بر
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گزیدارهای توسعه جوام عشایری به این نتیجه دست یافتهاند که اسکان عشایر بتا ایجتاد تغییترات ژرف ،جنبتههتای
مختلف زندگی عشایر را تحت تأثیر قرار داد است .اسکان و یکجانشینی عشایر موجب میشود شکل سنتی مشتاغل و
فعالیتهای اقتصادی در بین آنها کامالً متحول شود .در مطالعهی دیگر ،توکلی و تاجگردون ( ) 9 9به ارزیابی برنامه-
های سامانبخشی به زندگی عشایر کوچند در استان فارس پرداختهاند .یافتهها حاکی از آن است که با توجه به اینکه
شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،و مناب طبیعی جامعه عشایری متفاوت است ،تتدوین یتک راهبترد ،اغلتب
پاسخگوی نیاز بخشی از جامعه عشایری بود است .بنابراین ،الزم است حسب حال عشایر کوچرو ،اسکانجتو و رمته-
گردان برنامه تدوین گردد و فزون بر دستگا متولی ،سایر وزارتخانهها متناسب با وظایف جهت توسعه و بهبود وضعیت
عشایر مساعدت الزم را بهعمل آورند .همچنین نتای یافتهها در مطالعه باژیان و همکاران ( ) 9 2بتا عنتوان ماایسته
اقتصادی کوچ و اسکان عشایر در دشت بکان استان فارس با تحلیل نسبت مببت فاید به هزینه مؤیتد آن استت کته
پروژ اسکان نسبت به قبل از آن (کوچنشینی) سودآور بود و با توجه به لحاظ تأثیر عوامل تعتدیل کننتد اکولتوژیکی
میتواند به عنوان یک گزینه پایدار در نظر گرفته شود .جهرمی ( ) 9 1بر خالف یافتههتای محااتین فتوق ،نتتایجی
مبنی بر تنزل جایگا باغداری ،زراعت و دامپروری و صنای دستی در اقتصاد خانوار عشایری بهدستت آورد استت .بته
عبارتی عشایری که روزگارانی به داشتن گوسفند و دام و تا حدی باغ و مزرعه شهرت یافته بودند ،هم اکنون در آرزوی
یافتن کاری ولو با مزد اندک در شهر هستند تا بتوانند درآمد ناچیزی کسب نمایند .نتای ایتن تحایتق هشتداری بترای
برنامهریزان است تا با اتخاذ سیاست مناسب از بیکاری قشر مولد عشایر و مهاجرت اجباری آنها به شهر جلوگیری کرد
و به تب آن معضالت اجتماعی نیز کاهش داد شود .همچنین یاستوری و کشتوری (  ) 99در مطالعتهای بته بررستی
تحوالت اقتصادی خانوارهای عشایر قشاایی طایفه اصالنلو پرداختهاند .نتای یافتهها نشان داد است که در سالهتای
اخیر بدلیل خشکسالی از باغها و زمینهای زراعی هیچگونه درآمدی نداشتهاند و اقتصاد آنها تنها وابسته به دامتداری
بود است .بنابراین ،اگر خانوارهای عشایری دارای تعداد دام کافی ( 11رأس) باشند معیشت بهتری خواهنتد داشتت.
دانیز و همکاران ( ) 1 9در خصوص شناسایی راهبردهای توسعه معیشت در منطاه آمازون برزیل سه دسته متفتاوت
راهبرد معیشت را معرفی مینمایند که ساکنان منطاه مورد مطالعه از طریق آنها امرار معاش نمود اند .ایتن راهبردهتا
عبارتند از :مجموعه راهبردهای دامپروری محتور ،متنتوع محتور و راهبترد غیرکشتاورزی محتور .بهانتداری () 1 9
مطالعهی با عنوان تغییر معیشت روستایی ،سرمایه خانوار ،مناب جامعه و تحول معیشت انجام داد است .یافتههای وی
حاکی از آن است که وجود نیروی کار خانوار خصوصاً جوانان ،دسترسی به زمینهای حاصلخیز و مالکیت احشام متان
تصمیم برای تحول شبکه معیشت و تأثیر بر آن شد اند .فزون بر آن ،نسبت خانوارهتای غیرکشتاورز در ایتن اجتمتاع
(روستاییان) بهطور قابل توجه و مببت معیشت روستاییان را تحتت تتأثیر قترار داد استت .بتون و دی مستتر) 1 (9
مطالعهای با عنوان معیشت روستایی جدید یا موز های تولید بهعنوان آغازگرهای کیفیت غذایی در عمل انجام داد اند.
یافتهها حاکی از آن است که طر های موروثی (سنتی) و قلمرو محور یک راهبرد معنادار برای تاویت و ماتاوم کتردن
معیشت روستایی است که خود منجر به فضای حیاتی و مهم برای توسعه روستایی بهویه برای مناطق حاشتیهنشتین
1- Daniz et al
2- Bhandaari
3- Bowen and De Master
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میباشد .نمونههای این مطالعات نشان داد است که فزون بر طر های به ارث رسید  ،نهاد های رسمی ابتزار مهمتی
برای صنعتیسازی و یکسانسازی مناطق حاشیهنشین میباشند .با این وجود طر های میراثمحور بهطور بالاو تنتوع
معیشت را از بین میبرند و منجر به اقدامات و فرمهای فرهنگی منفعل میشوند ،بهطوریکه ماهیت محصوالت برای
انطباق با بازارهای فرامحلی هیچگونه تغییری پیدا نمیکند و این منجر به کاهش تااضتا و افتت تولیتد و زیتان بترای
مناطق روستایی میگردد .مادا و منزا ) 1 2( 3مطالعهای با عنوان عوامل تعیین کنند تنوع معیشت روستایی در میتان
تولیدکنندگان کوچک مایاس در منطاهی کامبا در اتیوپی انجام داد اند .نتای یافتههتای آنهتا حتاکی از آن استت کته
افزایش یک هکتار در انداز مزرعه احتمال مشارکت غیر مزرعهای را تا  1/ 92کاهش داد و همتینطتور یتک واحتد
افزایش در دارائی دامی خانواد احتمال مشارکت غیرمزرعهای را تا  1/192کاهش میدهد .کریمی و کرمی دهکتردی
( ) 993در مطالعهی به بهر برداری از مرات و لزوم متنوعسازی معیشت خانوارهای روستایی در شهرستتان ماهنشتان
پرداختهاند .نتای یافتهها ،وابستگی زیاد بهر برداران به دام و مرات را نشان میدهد .این در حالی است که استعدادهای
بالاو دیگری در روستا وجود دارد که بدالیل ضعف دانش و آگاهی بهر برداران همچنین ضعف ختدمات ترویجتی بته
درستی استفاد نمیشود و الزم است از طریق برنامههای ترویجی و اعمال دیگر سیاستها ،زمینهی تاویتت دانتش و
مهارت بهر برداران برای استفاد از دیگر فرصتها در روستا فراهم گردد .از آنجائیکه مهارت جامعه عشایری فاتط در
پرورش دام متکی به طبیعت است لیکن ارائه را های تنوع بخشی در راستای بهبود معیشتت عشتایر ضتروری استت،
همانگونه که از مرور پیشنه نگاشتهها در جامعه روستایی و عشایری بر میآید ،تنوع بخشی برای بهبود معیشت عشایر
با مطالعه امکانسنجی مناطق و شناسایی پتانسیلها و از سویی افزایش مهتارت ایتن جامعته بتا آمتوزشهتای الزم و
متناسب با ایجاد شغل در کانونهای جمعیتی میتوان سطی زندگی و معیشت این جامعه را بهبتود بخشتید .در همتین
راستا ،هدف کلی این پهوهش شناسایی راهبردهای توسعه و بهبود معیشت در عشتایر (کتوچرو) شهرستتان گچستاران
میباشد که اهداف ویه زیر نیز دنبال میشوند:
 .تحلیل تنگناها و موان توسعه و امنیت معیشت عشایر مورد مطالعه؛
 .شناسایی پتانسیلها و ظرفیتهای توسعه معیشت عشایر کوچرو شهرستان گچساران؛
 .9ارائه راهکارهایی برای رف موان و بهبود معیشت با شناسایی قابلیتها و چگونگی استفاد از آنها.
مواد و روشها
این پهوهش کاربردی و از نوع توصیفی -تحلیلی است که به روش پیمایش و با استفاد از مدل  SWOTصورت
پذیرفته است .مدل تحلیلی سوات ابزاری مناسب برای شناسایی تهدیدها و فرصتهای موجتود محتیط ختارجی یتک
نظام و بازشناسی ضعفها و قوتهای داخلی آن بهمنظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل یتک
نظام است (مرادی مسیحی .) 9 ،بر مبنای  SWOTمیتوان به ترسیم ماتریسی پرداخت که دارای چهار منطاه بتا

4- Mada and Menza
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چهار راهبرد است :الف) راهبرد  SOیا تهاجمی :که شامل راهکارهای پیشنهادی برای استفاد مطلوب از نااط قوت در
راستای بهر برداری از فرصتهای موجود است؛ ب) راهبرد  WOیتا بتازنگری :کته شتامل پیشتنهادها و راهکارهتای
اجرایی در جهت کاستن نااط ضعف و بهر برداری بهینه از را تخصیص مجدد مناب است؛ ج) راهبرد  STیتا تنتوعی:
شامل شناسایی مهمترین نااط درونی عشایر برای ماابله با تهدیدهای بیرونی عشایر و د) راهبرد  WTیا تتدافعی :کته
شامل راهکارهای اجرایی برای به حداقل رساندن نااط ضعف و اتخاذ تدابیر الزم در مهار و حذف تهدیتدها (هاشتمی،
 .) 9 9بنابراین ،فرآیند توسعه و بهبود معیشت عشایر کوچرو شهرستان گچساران با جمت آوری پروتکلتی بتر مبنتای
تکنیک سوات در قالب نااط قوت شامل (توانایی و داراییهای عشایر که بوسیله آن میتوانند در زمینههای نوع زندگی،
تولیدات محصوالت پروتئینی و لبنی و کشاورزی و نوع مناب مالی برتر باشد) ،ضعف (نوعی محتدودیت یتا کمبتود در
مناب  ،مهارتها و امکانات و تواناییهایی است که بطور محسوس مان عملکرد اثربخش عشایر میشتود) ،فرصتتهتا
(شناسایی پتانسیل و ظرفیتهای محیطی و خارجی (دولتی و خصوصی و عشایر) .و تهدیدها (موان و خطرات و شرایط
نامطلوب محیطی و سیاسی و قانونی خارج از جامعه عشایری که زندگی آنها را با بحران مواجه مینماید) بود که پس
از استخراج گویهها بهتعداد چهل و هشت گویه در ابعاد بومشناختی ( 2گویه) ،کالبدی (گویه  ،)2اجتمتاعی و فرهنگتی
( 2گویه) ،اقتصادی ( 9گویه) و همچنین مدیریتی و نهادی ( 1گویه) تاسیمبندی گردید .در راستای رعایتت اصتول
روش تحایق و بنا به تولید فزایند داد ها در تکنیک سوات ،چهار سؤال اساسی بر مبنای یک پروتکل تحتت عنتاوین
عوامل داخلی (نااط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) و در میان تمتامی کارشناستان ادار ی کتل
امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد ( نفر) توزی گردید که پس از استخراج گویهها برای بدست آوردن ضتریب
اهمیت (وزنی) گویهها نمر  - 1و وض موجود گویهها از منظر طیف لیکرت (با گزینههای  -خیلی کم  -کم -9
متوسط  -3زیاد  -2خیلی زیاد) با نظرات متخصصان مربوطه در قالب بتومشتناختی ،کالبتدی ،اجتمتاعی -فرهنگتی و
مدیریتی -نهادی تنظیم گشت بطوریکه در پایان امتیاز وزنی (نهایی) گویهها با محاستبه وزن نرمتال شتد در امتیتاز
وض موجود بدست آمد است.
نتايج و بحث
پس از گردآوری داد های پهوهش و پیاد ساز و تحلی محتوای پروتکل متدل  ،SWOTگویتههتا استتخراج شتد
(جداول و ) .بهطوریکه نتای و تحلیل داد ها با استفاد از روش امتیازدهی بر مبنتای طیتف لیکترت و در نهایتت
کسب امتیاز نهایی و اولویتبندی نااط اساس کار این پهوهش را تشکیل داد .لذا ،با ایتن وجتود ،پتس از دستتهبنتدی
گویهها ،به تفکیک بیست و سه گویه بهعنوان عوامل داخلی ( نُه گویه قوتها و چهتارد گویته ضتعفهتا) در ماابتل
بیست و هشت گویه بهعنوان عوامل خارجی (نه گویه فرصت و چهارد گویه تهدید) مشخص شدند .نتای بدست آمد
از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (جدول  )9نشان داد که امتیاز وزنی (نهایی) عوامل درونی عشایر  9/1میباشتد .بتر
اساس همین نتای  ،امتیاز وزنی (نهایی) نااط ضعف و نااط قوت بهترتیب  / 9و  /33بود کته ایتن ختود نشتان
دهند غلبه ضعفها بر قوتها است .در حالیکه بر اساس نتای  ،امتیاز وزنی (نهایی) عوامل بیرونتی  9/9استت کته
امتیاز وزنی (نهایی) فرصتها و تهدیدها در جدول  3بهترتیب / 9 ،و  /192نشان داد شد است .این یافته حاکی
از غلبهی تهدیدها بر فرصتها میباشد .نتای این یافتهها ،نشان دهند این است که در محیط درون عشایر ضعفهتا

72

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،5شماره  ،1بهار 1317

در ماایسه با قوتها از امتیاز وزنی (نهایی) بیشتری برخوردار بود که مستلزم برنامهریزی بترای بته حتداقل رستاندن
ضعفها و یا استفاد حداکبری از فرصتها برای از بین بردن ضعفها میباشتد .ایتن در حتالی استت کته در محتیط
بیرونی عشایر ،غلبه تهدیدها را بر فرصتها نشان میدهد .نتای نشان داد حاکی از این استت کته وضتعیت توستعه و
بهبود معیشت عشایر کوچرو محدود مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار نبود بهعبارتی ،ضعفهتا و تهدیتدهای
فراوانی وضعیت توسعه و بهبود معیشت عشایر را تحتالشعاع قرار داد است .لذا ،لزوم توجته اساستی و برنامتهریتزی
ضربتی ،جام و مناسب جهت تعدیل تهدیدها و افزایش فرصتها و همچنین از بین بردن نااط ضعف و تاویتت ناتاط
قوت ضروری بهنظر میرسد .در ادامه بهمنظور بررسی تطبیای مدل سوات از وض موجود (نااط قوت ،ضعف ،فرصتت
و تهدیدها) و نیز ارائه استراتهی مناسب ،امتیاز وزنی (نهایی) هر یک از بخشهای چهارگانه محاسبه گردید استت .از
این رو ،عواملی که دارای باالترین امتیاز وزنی (نهایی) هستند بهعنوان مبنا و پایه برای تدوین راهبردها جهت توسعه و
معیشت مورد استفاد قرار گرفتند که عبارتند از :نااط قوت ،وجود ظرفیتهای مناسب و غنی از جمله استعداد و توانایی
ذاتی در بخش کشاورزی ،دامی ،صنای دستی و دارا بودن خاک و آب و مرات مناسب با امتیاز وزنی (  )1/در جدول
 ،9چشماندازهای طبیعی ،قلمروهای گسترد شرایط خاص آب و هوایی برای ایجاد گردشتگری در منتاطق عشتایری،
تهیه محصوالت سالم و طبیعی در بخش کشاورزی ،دامی و صنای دستتی بتا استتفاد از دانتش بتومی عشتایر بترای
مدیریت مناب بهمنظور پایداری توسعه و حفظ تعادل زیستی ،دام عشایر بته عنتوان منبت ذخیتر ژنتیکتی دام کشتور
همچنین آداب و سنن و نحو زندگی و کوچ عشایر و همچنین ساختار ایلی و همبستگی قومی با امتیاز وزنی ()1/ 1
از اولویت بیشتری برخوردار بود اند که با برنامهریزی در آموزش و تروی بهمنظتور تاویتت آگتاهی ،دانتش و مهتارت
عشایر و اولویت تخصیص مناب به مناطق کمتر توسعه یافته زمینه استفاد بهتر از آنها فراهم میشود .از سوی دیگر،
نااط ضعف در درون جامعه عشایری نوعی محدودیت یا کمبود در مناب  ،مهارتها و امکانات و تواناییهایی است کته
بهطور محسوس مان عملکرد اثر بخش عشایر میشود ،پس از بدست آوردن امتیاز نهایی (وزنی) در جدول  ،3گویته-
های ترس و آیند هراسی از خشکسالی همچنین عدم بهر مندی عشایر از تسهیالت بدلیل نداشتتن ضتامن و وثیاته
ملکی با امتیاز وزنی (  )1/و مهارت کم و وابستگی به زندگی تک محصولی با توجته بته در دستت داشتتن منتاب
طبیعی ،عدم تخصیص بودجه متناسب با محرومیت مناطق عشایری ،صعبالعبور و دور بودن مناطق عشایری از مراکز
استان و شهرستان و بخش ،نبود مراکز خرید و بازارچه برای محصوالت عشایری و همچنین نبود میتدان عرضته دام،
محاق نشدن اهداف برنامه توسعه کشور در خصوص جامعه عشایری بدلیل ناآشنایی مسئولین و ندانستتن ناتش ایتن
جامعه مولد ،عدم برگزاری کالسهای آموزشی -ترویجی و فنی حرفتهای همچنتین پراکنتدگی جمعیتت عشتایری در
عرصه گسترد ای از فضای جغرافیایی با امتیاز وزنی (  )1/بیشترین اولویت را از نظتر کارشناستان دارا هستتند ،بته-
طوریکه با بررسی روند تغییرات جمعیتی یعنی کاهش جمعیت عشایر استان از  93 2خانوار در سال  922به 111
خانوار در سال  999و بهویه  ،منطاه مورد مطالعه (کاهش جمعیت از  11خانوار به  211خانوار) ،بدالیل ضتعفهتا
کامالً مشهود است که مستلزم به حداقل رساندناین وضعیت با استفاد از راهکارهای اجرایی مناستب و سیاستتهتای
حمایتی برای این قشر مولد با مشارکت عشایر میباشد .این در حالی است کته در ایتن مطالعته ،شناستایی پتانستیل و
ظرفیتهای محیطی و خارجی (دولتی و خصوصی) عشایر بهعنوان فرصت برای تعدیل تهدیدها مشخص گردیتد کته
از بین نُه گویه فرصتها ،دام عشایر و محصوالت جانبی آنها با امتیاز وزنی (  )1/همچنین حمایت ویته دستتگا
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متولی عشایر و ارتباط مستمر کارشناسان با عشایر و حضور در مناطق ،در اختیار داشتن مراتت و آب و ختاک مناستب
همچنین در دست داشتن سند راهبردی عشایر و اشراف کامل دستگا متولی بر نیاز مناطق با امتیاز وزنی ( )1/ 92به-
منظور هموار کردن استفاد حداکبری از این عوامل برای توسعه و بهبود معیشت عشایر امری مهم تلای میگردد.
با وجود آنکه عوامل چالشزا شامل موان  ،خطرات و شرایط نامطلوب محیطی و سیاسی و قانونی ختارج از جامعته
عشایری که زندگی آنها را با بحران مواجه میکند ،در این مطالعه بهعنوان تهدیدها مشخص گردید اند .بهطتوریکته
بیشترین وزن نهایی به گویههای ،تعرض و تصرف مرات و ایلرا های عشایری و واگذاری به افراد غیر عشایری برای
کشت و نبود مسیر کوچ ،بیانگیزگی فرزندان عشایر برای ادامه زندگی عشایری و باال رفتن سن سرپرستتان ختانوار و
عدم توانایی نسبت به استمرار این نوع زندگی با امتیاز وزنی ( ،)1/ 91همچنین گران شدن نهاد های دامی و ختدمات
دامپزشکی و در نهایت ارزانی دام و محصوالت عشایر همچنین جوابگو نبودن معیشت وابسته به دامداری با توجته بته
هزینهها و باال بودن بعد خانوار در مناطق عشایری و مهاجرت نمودن به شهر و روستاها با امتیاز وزنی (  ،)1/تعلتق
گرفته است.
بنابراین ،پس از انجام ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی بهمنظور تعیتین ختطمشتی کلتی در اتختاذ راهبترد
مناسب ،از ماتریس ) (IEاستفاد شد .جم نمر نهایی (امتیاز وزنی) عوامل داخلی برابر با  9/1و عوامل خارجی برابر
 9/9است با تشکیل ماتریس  ،IEخانه تدافعی ) (WTبهعنوان اولین راهبرد در فرآیند برنامهریزی برای توسعه عشایر
کوچ رو شهرستان گچساران حاصل شد که با تمرکز بر روی نااط ضعف داخلی و تهدیدها عوامل خارجی استوار استت،
بنابراین در این راهبرد راهکارهایی اجرایی برای به حداقل رساندن نااط ضعف و رف و اجتناب از تهدیدهای محیطی و
خارج از عشایر پرداخته میشود که در مجموع راهبرد بدست آمد بر اساس تااط نااط ضعف و تهدیتد در راهبترد
تدافعی میتوان زمینه توسعه و بهبود معیشت عشایر را فراهم نمود.
ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی

نتیجه ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،پس از انجام مراحل یاد شد در روش تحایق ،در جدول  9و  3آمد استت.
همانگونه که مالحظه میشود ،جم رتبه نهایی بهدست آمد در ارزیابی عوامل داخلتی برابتر  9/1بتود کته نشتان
دهند غلبه ضعفها بر قوتها است .این در حالی است که رتبه نهایی بهدست آمد در ارزیابی عوامتل ختارجی 9/9
بود که نشان دهند غلبه فرصتها بر تهدیدها است.
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جدول  .1ماتریس عوامل داخلی مؤثر در توسعه و بهبود معیشت عشایر
ابعاد

نقاط قوت ((S

بوم شناختی
کالبدی

 دام عشایر به عنوان منب ذخیر ژنتیکی دام کشور
 دراختیار داشتن مطالعات بخشی از مناطق مستعد عشایری استان
در ادار امور عشایر
 چشم اندازهای طبیعی ،قلمروهای گسترد شرایط خاص آب و
هوایی برای ایجاد گردشگری در مناطق عشایری
 وجود ظرفیتهای مناسب و غنی از جمله استعداد و توانایی ذاتی
در بخش کشاورزی ،دامی ،صنای دستی و دارا بودن خاک و آب و
مرات مناسب

نقاط ضعف ((w

صعب العبور و دور بودن مناطق عشایری ازمراکز استان و
شهرستان و بخش
پراکندگی جمعیت عشایری در عرصه گسترد ای از فضای
جغرافیایی

اجتماعی و فرهنگی
اقتصادی
مدیریتی و نهادی

مهارت کم و وابستگی به زندگی تک محصولی با توجه به
در دست داشتن مناب طبیعی
بیاعتمادی عشایر به تشکلهای عشایری و نبود رابطه با
تهیه محصوالت سالم و طبیعی در بخش کشاورزی ،دامی و صنای
این شبکهها
دستی با استفاد از دانش بومی
ترس و آیند هراسی از خشکسالی
دانش بومی عشایر برای مدیریت مناب بهمنظور پایداری توسعه و
مهاجرت قشر جوان جامعه عشایری به شهرها
حفظ تعادل زیست
عدم استابال عشایر از انواع بیمه(بیمه اجتماعی عشایر و
محصوالت)
پایین بودن سطی برخورداری جامعه عشایریاز شاخصهای
توسعه
 نبود مراکز خرید و بازارچه برای محصوالت عشایری و
وجود فرهنگ کار و تالش دسته جمعی و مناب بالاو اقتصادی
همچنین نبود میدان عرضه دام
برای توسعه و بهبود
عدم بهر مندی عشایر از تسهیالت بدلیل نداشتن ضامن
وجود تشکلهای بومی و محلی و شبکههای تعاونی عشایری
و وثیاه ملکی
عدم توجه به زیر ساخت ها ابتدایی و مسائل فرهنگی
عدم تخصیص بودجه متناسب با محرومیت مناطق
عشایری
محاق نشدن اهداف برنامه توسعه کشور در خصوص
دانش بومی عشایر برای مدیریت مناب بهمنظور پایداری توسعه و
جامعه عشایری بدلیل نآشنایی مسئولین و ندانستن ناش
حفظ تعادل زیستی
این جامعه مولد
عدم برگزاری کالسهای آموزشی -ترویجی و فنی
حرفهای
مأخذ :یافتههای پهوهش992 ،
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جدول  .2ماتریس عوامل خارجی توسعه و بهبود امنیت زندگی عشایر
ابعاد

فرصتها )(O

بوم شناختی

استفاد از انرژی پاک برای بهبود کیفیت زندگی
عشایر
دام عشایر و محصوالت جانبی آنها

تهدیدها )(T

 مخاطر پذیری باالی معیشت عشایر نسبت به حوادث جوی و قهری با
توجه به وابسته بودن به طبیعت
 در مناطق عشایری برای آموزش و در نتیجه پایین آمدن کیفیت آموزش
 آبرسانی با تانکر سیار در مناطق عشایری و نبود مجتم آبرسان بویه در
فصل قشالق

کالبدی

 در دست داشتن سند راهبردی عشایر و اشراف
کامل دستگا متولی بر نیاز مناطق

اجتماعی و فرهنگی

در اختیار داشتن مرات و آب و خاک مناسب

 بیانگیزگی فرزندان عشایر برای ادامه زندگی عشایری و باال رفتن سن
سرپرستان خانوار و عدم توانایی نسبت به استمرار این نوع زندگی
کمبود امنیت اجتماعی و وجود درگیریهای قومی و قبیلهای
 بیاعتمادی عشایر با توجه به تعهدات شفاهی مکرر مسئولین برای توسعه
زندگی عشایری و عدم انجام این تعهدات
جمعیت کم عشایر و عدم بودجه کافی
با توجه به عمق محرومیت در مناطق عشایری
برداشت بیرویه گیاهان مرتعی به عنوان گیاهان داروئی و خوراکی و
تخریب مرت
استخدام معلمان شهری ،روستایی و شرایط دشوار زندگی عشایری و تاب
آوری کم این معلمان در طول هفته
جوابگو نبودن معیشت وابسته به دامداری با توجه به هزینهها و باال بودن
بعد خانوار در مناطق عشایری و مهاجرت نمودن به شهر و روستاها

اقتصادی
مدیریتی و نهادی

 امکان تغییر شغل عشایر از دامداری به کشاورزی
با توجه به در دسترس بودن مناب
 ایجاد کانونهای عشایری و همجواری با
شهرکهای صنعتی
 قرار داشتن عشایرو مرات آنها در پایاب سدها
 سیاستهای نامناسب در قبال تولیدات این جامعه
حمایت ویه دستگا متولی عشایر و ارتباط
 نبود مراکز آموزشی مختلف برای تحصیل فرزندان عشایر
مستمر کارشناسان با عشایر و حضور در مناطق
 تعرض وتصرف مرات و ایلراههای عشایری و واگذاری به افراد غیر
 وجود آیین نامه ساماندهی عشایر و مشخص
عشایری برای کشت و نبود مسیر کوچ
نمودن وظایف دستگاهها توسط هیئت دولت
مأخذ :یافتههای پهوهش992 ،

 گران شدن نهاد های دامی و خدمات دامپزشکی و در نهایت ارزانی دام و
محصوالت عشایر
 نبود صنای تبدیلی در مناطق عشایری
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جدول  .3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت و ضعفها)
اهمیت)

وزن(ضریب-

شده

وزن نرمال

وضع موجود

امتیاز

امتیاز

نقاط قوت
نقاط ضعف

 =S1چشم اندازهای طبیعی ،قلمروهای گسترد شرایط خاص آب و هوایی برای ایجاد
گردشگری در مناطق عشایری
=S2وجود فرهنگ کار و تالش دسته جمعی و مناب بالاو اقتصادی برای توسعه و بهبود
=S3تهیه محصوالت سالم و طبیعی در بخش کشاورزی ،دامی و صنای دستی با استفاد
از دانش
=S4وجود ظرفیتهای مناسب و غنی از جمله استعداد و توانایی ذاتی در بخش
کشاورزی ،دامی ،صنای دستی و دارا بودن خاک و آب و مرات مناسب
=S5دانش بومی عشایر برای مدیریت مناب بهمنظور پایداری توسعه و حفظ تعادل زیستی
=S6وجود تشکلهای بومی و محلی و شبکههای تعاونی عشایری
=S7دام عشایر به عنوان منب ذخیر ژنتیکی دام کشور
=S8در اختیار داشتن مطالعات بخشی از مناطق مستعد عشایری استان در ادار امور
عشایر
=S9آداب و سنن و نحو زندگی و کوچ عشایر و همچنین ساختار ایلی و همبستگی
قومی
=W1مهارت کم و وابستگی به زندگی تک محصولی با توجه به در دست داشتن مناب
طبیعی
 =W2عدم توجه به زیر ساخت های ابتدایی و مسائل فرهنگی
=W3عدم تخصیص بودجه متناسب با محرومیت مناطق عشایری
=W4صعب العبور و دور بودن مناطق عشایری از مراکز استان و شهرستان و بخش
=W5نبود مراکز خرید و بازارچه برای محصوالت عشایری و همچنین نبود میدان عرضه
دام
W6محاق نشدن اهداف برنامه توسعه کشور در خصوص جامعه عشایری بدلیل نآشنایی
مسئولین و ندانستن ناش این جامعه مولد
=W7بیاعتمادی عشایر به تشکلهای عشایری و نبود رابطه با این شبکهها
=W8ترس و آیند هراسی از خشکسالی
=W9مهاجرت قشر جوان جامعه عشایری به شهرها
=W10عدم برگزاری کالسهای آموزشی -ترویجی و فنی حرفهای
=W11پراکندگی جمعیت عشایری در عرصه گسترد ای از فضای جغرافیایی
=W12پایین بودن سطی برخورداری جامعه عشایری از شاخصهای توسعه
=W13عدم استابال عشایر از انواع بیمه(بیمه اجتماعی عشایر و محصوالت)
=W14عدم بهر مندی عشایر از تسهیالت بدلیل نداشتن ضامن و وثیاه ملکی
جم
مأخذ :یافتههای پهوهش992 ،

وزنی(نهائی)

سوات

2

1/132

3

1/

1
2

1/13
1/132

9
3

1/ 1
1/

1/132

3

1/

2
2
2
2

1/132
1/199
1/132
1/199

3
9
3
9

1/
1/ 2
1/
1/ 2

2

1/132

3

1/

2

1/132

3

1/

1
2
2
2

1/13
1/132
1/132
1/132

9
3
3
3

1/ 1
1/
1/
1/

2

1/132

3

1/

1

1/13
1/132
1/1912
1/132
1/132
1/13
1/1912
1/132

9
3
9
3
3
9
9
3

1/ 1
1/
1/ 19
1/
1/
1/ 1
1/ 19
1/
9/1

3
2
2
1
3
91
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جدول  .4ماتریس عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها)

فرصتها

وزن(ضریب-
اهمیت)

وزن نرمال
شد

=O1حمایت ویه دستگا متولی عشایر و ارتباط مستمر کارشناسان با عشایر و حضور در مناطق

2

1/132

9

1/ 92

=O2در اختیار داشتن مرات و آب و خاک مناسب

2

1/132

3

1/

=O3در دست داشتن سند راهبردی عشایر و اشراف کامل دستگا متولی بر نیاز مناطق

2

1/132

9

1/ 92

=O4وجود آیین نامه ساماندهی عشایر و مشخص نمودن وظایف دستگاهها توسط هیئت دولت

1

1/13

9

1/

=O5امکان تغییر شغل عشایر از دامداری به کشاورزی با توجه به در دسترس بودن مناب

1

1/13

9

1/

=O6استفاد از انرژی پاک برای بهبود کیفیت زندگی عشایر

2

1/199

9

1/ 2

1/132

3

1/

=O8قرار داشتن عشایرو مرات آنها در پایاب سدها

2

1/199

9

1/ 2

=O9ایجاد کانونهای عشایری و همجواری با شهرکهای صنعتی
=T1تعرض وتصرف مرات و ایلراههای عشایری و واگذاری به افراد غیر عشایری برای کشت و
نبود مسیر کوچ
=T2بیانگیزگی فرزندان عشایر برای ادامه زندگی عشایری و باال رفتن سن سرپرستان خانوار و
عدم توانایی نسبت به استمرار این نوع زندگی
=T3کمبود امنیت اجتماعی و وجود درگیریهای قومی و قبیلهای
=T4بیاعتمادی عشایر با توجه به تعهدات شفاهی مکرر مسئولین برای توسعه زندگی عشایری
و عدم انجام این تعهدات
=T5گران شدن نهاد های دامی و خدمات دامپزشکی و در نهایت ارزانی دام و محصوالت
عشایر
=T6مخاطر پذیری باالی معیشت عشایر نسبت به حوادث جوی و قهری با توجه به وابسته
بودن به طبیعت
=T7جمعیت کم عشایر و عدم بودجه کافی با توجه به عمق محرومیت در مناطق عشایری
=T8برداشت بیرویه گیاهان مرتعی به عنوان گیاهان داروئی و خوراکی و تخریب مرت
=T9نبود صنای تبدیلی در مناطق عشایری
=T10استخدام معلمان شهری ،روستایی و شرایط دشوار زندگی عشایری و تابآوری کم این
معلمان در طول هفته در مناطق عشایری برای آموزش و در نتیجه پایین آمدن کیفیت آموزش
=T11جوابگو نبودن معیشت وابسته به دامداری با توجه به هزینهها و باال بودن بعد خانوار در
مناطق عشایری و مهاجرت نمودن به شهر و روستاها
=T12سیاستهای نامناسب در قبال تولیدات این جامعه
=T13نبود مراکز آموزشی مختلف برای تحصیل فرزندان عشایر
 =T14آبرسانی با تانکر سیار در مناطق عشایری و نبود مجتم آبرسان بویه در فصل قشالق
جم
مأخذ :یافتههای پهوهش992 ،

3
9

1/192
1/139

9
3

1/
1/ 91

9

1/139

3

1/ 91

3
2

1/192
1/132

9
9

1/
1/ 92

1/132

3

1/

2

1/132

9

1/ 92

2
2
2
2

1/132
1/132
1/132
1/199

3
9
9
9

1/
1/ 92
1/ 92
1/ 2

1/132

3

1/

1/132
1/13
1/132

9
9
9

1/ 92
1/
1/ 92
9/9

=O7دام عشایر و محصوالت جانبی آنها

تهدیدها

2
1
2
99

امتیاز
وزنی(نهائی)
امتیاز
وض موجود

سوات
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بنابراین ،پس از انجام ارزیابی عوامل داخلی ( (IFEو ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEبهمنظور تعیین خطمشی کلی
در اتخاذ راهبرد مناسب ،از ماتریس ) (IEاستفاد شد .جم نمر نهایی (امتیاز وزنی) عوامتل داخلتی برابتر بتا  9/1و
عوامل خارجی برابر  9/9است .با تشکیل ماتریس  IEخانه تدافعی ) (WTبهعنوان مهمترین راهبرد در فرآیند برنامه-
ریزی برای توسعه عشایر کوچرو شهرستان گچساران حاصل شد .که با تمرکز بر روی نااط ضعف داخلتی و تهدیتدها
عوامل خارجی استوار است .بنابراین ،در این راهبرد راهکارهایی اجرایی برای به حداقل رساندن ناتاط ضتعف و رفت و
اجتناب از تهدیدهای محیطی و خارج از عشایر پرداخته میشود.

شکل  .1نمودار تحلیلی سوات برای تدوین راهبردها

تدوین راهبردها و کلیات برنامه ابعاد توسعه و بهبود امنیت معیشت عشایر کتوچرو شهرستتان گچستاران بتر پایته
مطالعات صورت گرفته در فرآیند تحایق و برنامهریزی راهبردی در قالب تکنیک ستوات ،اولویتتبنتدی راهبردهتا بتر
اساس وزندهی (امتیاز نهایی) بدست آمد است .همانگونه که در جدول  2نشان داد شد  ،راهبرد تدافعی ) (WTدر
اولویت نخست قرار گرفت .تدوین برنامه و راهکار اجرایی برای این راهبرد با توجه قرار گرفتن (نااط ضعف به عنتوان
عوامل داخلی و تهدیدها عوامل خارجی) انجام گردید و بر همین اساس برای سایر راهبردها در جدول  1تنظیم گویه-
ها بر اساس وزن نهایی مرتب و راهکارهایی اجرایی مشخص گردید است.
جدول  .5اولویتبندی راهبردها بر اساس وزندهی (امتیاز نهایی) بدست آمد است
SWOT

راهبرد تدافعیWT

کارشناسان
اولویت راهبردها

3/1
اول

راهبردتنوعیST

راهبرد بازنگریWO

راهبرد تهاجمیSO

/2
سوم

/22
چهارم

9/19
دوم
مأخذ :یافتههای پهوهش992 ،
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جدول  .6تنظیم گویهها بر اساس امتیاز وزنی (نهایی) و ارائه راهبردها بر اساس وضعیت قرار گرفتن هر یک از نااط در راهبردها
تحلیل SWOT

فرصتها ()O
=O7دام عشایر و محصوالت جانبی آنها
=O2در اختیار داشتن مرات و آب و خاک
مناسب
=O1حمایت ویه دستگا متولی عشایر و
ارتباط مستمر کارشناسان با عشایر و
حضور در مناطق
=O3در دست داشتن سند راهبردی عشایر
و اشراف کامل دستگا متولی بر نیاز
مناطق
=O4وجود آیین نامه ساماندهی عشایر و
مشخص نمودن وظایف دستگاهها توسط
هیئت دولت
=O5امکان تغییر شغل عشایر از دامداری
به کشاورزی با توجه به در دسترس بودن
مناب
=O6استفاد از انرژی پاک برای بهبود
کیفیت زندگی عشایر
=O8قرار داشتن عشایرو مرات آنها در
پایاب سدها
=O9ایجاد کانونهای عشایری و
همجواری با شهرکهای صنعتی

تهدید ها ()T
 =T1تعرض وتصرف مرات و ایلراههای عشایری و
واگذاری به افراد غیر عشایری برای کشت و نبود مسیر
کوچ
 =T2بیانگیزگی فرزندان عشایر برای ادامه زندگی
عشایری و باال رفتن سن سرپرستان خانوار و عدم
توانایی نسبت به استمرار این نوع زندگی
 =T5گران شدن نهاد های دامی و خدمات دامپزشکی
و در نهایت ارزانی دام و محصوالت عشایر
=T11جوابگو نبودن معیشت وابسته به دامداری با توجه
به هزینهها و باال بودن بعد خانوار در مناطق عشایری و
مهاجرت نمودن به شهر و روستاها
=T7جمعیت کم عشایر و عدم بودجه کافی با توجه به
عمق محرومیت در مناطق عشایری
=T4بیاعتمادی عشایر با توجه به تعهدات شفاهی مکرر
مسئولین برای توسعه زندگی عشایری و عدم انجام این
تعهدات
=T6مخاطر پذیری باالی معیشت عشایر نسبت به
حوادث جوی و قهری با توجه به وابسته بودن به طبیعت
=T8برداشت بیرویه گیاهان مرتعی به عنوان گیاهان
داروئی و خوراکی و تخریب مرت
=T9نبود صنای تبدیلی در مناطق عشایری
=T12سیاستهای نامناسب در قبال تولیدات این جامعه
=T14آبرسانی با تانکر سیار در مناطق عشایری و نبود
مجتم آبرسان بویه در فصل قشالق
=T13نبود مراکز آموزشی مختلف برای تحصیل
فرزندان عشایر
=T10استخدام معلمان شهری ،روستایی و شرایط دشوار
زندگی عشایری و تابآوری کم این معلمان در طول
هفته در مناطق عشایری برای آموزش و در نتیجه پایین
آمدن کیفیت آموزش
 =T3کمبود امنیت اجتماعی و وجود درگیریهای قومی
و قبیلهای
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ادامه جدول  .6تنظیم گویهها بر اساس امتیاز وزنی (نهایی) و ارائه راهبردها بر اساس وضعیت قرار گرفتن هر یک از نااط در راهبردها
راهبردهای تنوع ()ST
راهبردهای رقابتی/تهاجمی ()SO
قوتها ((S
واگذاری مرات به عشایر و حفظ و ثبت ایلرا ها ساماندهی به اسکان عشایر در=S4وجود ظرفیتهای مناسب و غنی از
تغییر نگرش فرزندان عشایر با جذاب نمودنکنارمدیریت و تاویت استفاد ازتسهیالت
جمله استعداد و توانایی ذاتی در بخش
زندگی عشایری متناسب با طرفیتها
به منظور فعال نمودن عشایر
کشاورزی ،دامی ،صنای دستی و دارا
-9حماتاًمین نهاد های دامی و کشاورزی خرید
چندکارکردی
بودن خاک و آب و مرات مناسب
تضمینی محصوالت
 ایجاد زیرساخت و قطبهای =S1چشم اندازهای طبیعی ،قلمروهای
توریسمی و توسعه صنعت گردشگری و -3تاویت مشاغل خانگی و بومی و توانمند نمودن
گسترد شرایط خاص آب و هوایی برای
آنها
جذب گردشگر بهمنظور استفاد از جاذبه-
ایجاد گردشگری در مناطق عشایری
 -2تخصیص بودجه با توجه به بعد خانوار و دادن
های طبیعی عشایر
=S3تهیه محصوالت سالم و طبیعی در
تسهیالت مدت دار ارزان قیمت
 -9تاویت مدیریت و سرمایهگذاری در
بخش کشاورزی ،دامی و صنای دستی
-1اجرایی نمدن مصوبات مسئولین و مشارکت
ایجاد صنای تبدیلی
با استفاد از دانش
عشایر در تصمیمگیری و اجرا
 -3تاویت روحیه زیست محیطی و
=S5دانش بومی عشایر برای مدیریت
 -2استفاد از دانش بومی عشایر برای مدیریت
زمینهیابی حداکبر استفاد از مناب
مناب بهمنظور پایداری توسعه و حفظ
 -2بهر مندی از تسهیالت با بهر کم در ریسک و توانمند سازی برای باال بردن تابآوری
تعادل
عشایر و حفظ روحیه اجتماعی
راستای افزایش زنجیر تولید و توسعه و
=S7دام عشایر به عنوان منب ذخیر
 مدیریت مرات با استفاد از شبکههای تعاونیتاویت فعالیتهای کشاورزی
ژنتیکی دام کشور
مشاع
 -1سرمایهگذاری در احداث تاًسیسات
=S9آداب و سنن و نحو زندگی و کوچ
 -9زمینهیابی صنای تبدیلی متناسب با فعالیتها
انرژی پاک در مناطق عشایری بعنوان
عشایر و همچنین ساختار ایلی و
با استفاد از قابلیت سجی و ایجاد آن
منب درآمدبرای استفاد جمعی و بهر مند
همبستگی
 - 1آگا نمودن مسئولین نسبت به ناش و نوع
نمودن آنها
=S2وجود فرهنگ کار و تالش دسته
-2تاویت روحیه همبستگی و مشارکت در زندگی این جامعه با برگزاری همایش و جشنوار ها
جمعی و مناب بالاو اقتصادی برای
در مناطق عشایری
تصمیمگیری و اجرا
توسعه و بهبود زیستی
ایجاد مجتم های آبرسان با تخصیص آب از تاویت و توسعه شبکههای تعاونی=S6وجود تشکلهای بومی و محلی و
سدها و احداث چا های آب شرب
تولید و آب بران و واگداری زمین و آب
شبکههای تعاونی عشایری
 ایجاد مراکز شبانه روزی و تخصیص سهمیهبرای اعضا برای فعالیتهای کشاورزی
=S8در اختیار داشتن مطالعات بخشی از
به فرزندان عشایری در کنکور و استخدامی ها و
 -9تاویت استفاد از پتانسیل و ظرفیتها
مناطق مستعد عشایری استان در ادار
تعهد در خدمت به مناطق عشایری
مناطق برای اشتغالزایی و توسعه کانون
امور عشایر
- 9ایجاد پایگا های مااومت عشایری
عشایری
راهبردهای تدافعی ()WT
راهبردهای بازنگری/تغییر جهت
ضعفها ()W
هوشمندانه ()WO
حل مشکالت و تسری در ثبت ایلرا ها و توجهبازنگری در کمکهای اعتباری و =W14عدم بهر مندی عشایر از
ویز به حفظ و نگهداری آنها
تسهیالت متناسب با تولید
تسهیالت بدلیل نداشتن ضامن و وثیاه
بهرمندنمودن عشایر از تسهیالت و سهلبازنگری در زندگی وابسته به مرت وملکی
نمودن تضمین با توجه به شرایط زندگی
کشت واریتههای مااوم به خشکی
 =W8ترس و آیند هراسی از
-9ایجاد بستر مناسب با عمران مسائل زیر بنائی و
-9برگزاری کالسهای آموزشی و
خشکسالی
اهمیت دادن به جوانان و حل اشتغال با چند
ترویجی و تغییر نگرش و مهارتافزایی
=W1مهارت کم و وابستگی به زندگی
تک محصولی با توجه به در دست داشتن  -3بازنگری مسئولین در تخصیص بودجه کارکردی نمودن عشایر و تسهیل درفراهم نمودن
 -3ایجاد مدیریت ریسک در سه سطی ملی،
به مناطق عشایری
مناب طبیعی
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=W3عدم تخصیص بودجه متناسب با
محرومیت مناطق عشایری
=W4صعب العبور و دور بودن مناطق
عشایری از مراکز استان و شهرستان و
بخش
=W5نبود مراکز خرید و بازارچه برای
محصوالت عشایری و همچنین نبود
میدان عرضه دام
W6محاق نشدن اهداف برنامه توسعه
کشور در خصوص جامعه عشایری بدلیل
نآشنایی مسئولین و ندانستن ناش این
جامعه مولد
=W10عدم برگزاری کالسهای
آموزشی -ترویجی و فنی حرفهای
=W11پراکندگی جمعیت عشایری در
عرصه گسترد ای از فضای جغرافیایی
=W12پایین بودن سطی برخورداری
جامعه عشایری از شاخصهای توسعه
=W2عدم توجه به زیر ساخت ها
ابتدایی و مسائل فرهنگی
=W7بیاعتمادی عشایر به تشکلهای
عشایری و نبود رابطه با این شبکهها
=W13عدم استابال عشایر از انواع
بیمه(بیمه اجتماعی عشایر و محصوالت)
=W9مهاجرت قشر جوان جامعه
عشایری به شهرها

 -2فراهم نمودن امکانات عمرانی و زیر
بنایی متناسب با وظایف دستگا ها
-1برگزاری جشنوار ها و فروش
محصوالت وسهل نمودن شیو دسترسی
مصرفکنندگان
-2نظارت بر اجرا و ارزشیابی برنامههای
توسعه در مناطق عشایری و لحاظ نمودن
بازنگری در این برنامهها
نیاز سنجی آموزشی و پیش بینی دربرنامه بهمنطور مهارت در استفاد از
شیو های نوین کشت
-9آگا نمودن عشایر در دادن امکانات به
مراکز تجمی بهمنظورو تغییر نگرش و
بازنگری در پراکندگی آنها
- 1برآورد شلخصهای برنامه در مناطق
عشایری و ارائه به نهاد ها برای آگاهی از
وضعیت شاخصهای توسعه
بازنگری در شیو خدمت به اینجامعه و متولی نمودن همه دستگا ها به
این قشر
تاویت روحیه انسجام اجتماعی ازطریق بازنگری در تشکلها
- 9بازنگری در شیو خدمات بیمهها و
سهل نمودن ارائه خدمات آنها
- 3بازنگری در معیشت و فراهم نمودن
امکانات و تسهیل در تشکیل خانواد
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محلی و عشایر و احیا ,مرات با واریتههای مااوم به
خشکی در مناطق عشایری
 -2توزی اعتبارات متناسب با محرومیت جامعه
عشایری و تخصیص به موق اعتبارات در زمان
مناسب
-1بهبود امکانات ،منجمله تسهیالت الزم برای
بهبود شرایط کالبدی را ها و تسری در ساماندهی
طر ها و امکانات اولیه
 -2ایجاد بازارچهها هفتگی متعلق به عشایر و
احداث میادین متناسب با محصوالت عشایر
آموزش عشایر با برگزاری دور های کوتا مدتو بلند مدت با رویکرد توانمند نمودن و تغییر
نگرش برای مشاغل دیگر
 -9موظف نمودن قانونی دستگا ها متناسب با
وطایف آنها در برنامه توسعه کشور و همچنین
مطر نمودن آیین نامه ساماندهی در مجلس
شورای اسالمی
 استعدادیابی مناطق و اسکان عشایر با فراهمنمودن امکانات
درنظرگرفتن خواست مردم و مشارکت دادنآنها در مسائل و تصمیم گیریها
- 9تاسیم سود تعاونی ها بین اعضا و رف
احتیاجات عشایر در مواق ضروری
- 3خارج نمودن عشایر از زندگی وابسته به
طبیعت با ایجاد مشاغل چند کارکردی و خانگی
 - 2قرق نمودن مرات و بذرپاشی و عملیات
آبخیزداری توسط عشایر با پرداخت حاوق و مزایا
 - 1تخصیص سهمیه تربیت معلم به فرزندان
عشایر با آموزش در دانشگاهها و تعهد سپری
نمودن خدمت در مناطق عشایری
 - 2ایجاد شهرکهای صنعتی و تولیدی در
مناطق عشایری
آگاهی و اطالع رسانی عشایر و نشان دادننمونههای واقعی بهرمندیاز مزایایی بیمه با
استفاد از آموزشهای ترویجی

مأخذ :یافتههای پهوهش992 ،

نتای این پهوهش با نتای پهوهشهای ییالق چغاخور و محمودی ( ) 99؛ جمینی و همکاران ( ،) 999با عناوین
شناسایی راهبردهای توسعه جامعه عشایری با استفاد از تکنیک سوات در استتان خوزستتان و شناستایی راهبردهتای
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توسعه اشتغال در روستاهای بدر همسو میباشد .با این وجود ،راهبردهای این پهوهش با جزئیات دقیقتر و راهبردهای
بیشتر نسبت به دو پهوهش ذکر شد میباشد .در حالیکه مطالعات و همایشهای پیرامون ساماندهی به زندگی عشایر
با رویکرد اسکان و ساماندهی به کوچ انجام گردید است که از یکسو بحث اسکان و یکجانشینی عشایر و خارج شدن
از زندگی تک محصولی بدون مهارت افزایی و از سویی دیگر ایجتاد مشتاغل فاتط باغتداری بتدون در نظتر گترفتن
خسارتهای ناشی از تغییرات اقلیم و فروپاشی نظام ایلی و حاشیهنشینی رهایی صرف فعالیت باغداری مطر گردیتد
که با مراجعه به سرشماری اجتماعی ،اقتصادی عشایر روند صعودی کاهش شدید جمعیت عشایر آشکار میگردد.
نتيجهگيری و پيشنهادها
توجه به یافتههای تحایق ،محیط درونی و بیرونی از منظر معیشت عشایر بررسی و ارزیابی شد بهطوریکه هدف
از این سنجش شناسایی و دستهبندی نااط و برنامهریزی برای تاویت زمینههای مساعد داخلی و بته حتداقل رستاندن
عوامل بازدارند میباشد .با توجه به یافتههای تحایق ،ظرفیتها و محتدویتهتای توستعه و بهبتود معیشتت عشتایر
محدود مورد مطالعه گویایی آن است که از بین نااط ضعف " ترس و آیند هراسی از خشکسالی همچنین عدم بهر -
مندی عشایر از تسهیالت بدلیل نداشتن ضامن و وثیاه ملکی" ازعوامل تأثیرگذار درونی بتر کتاهش توستعه و بهبتود
معیشت عشایر و از میان نااط قوت وجود ظرفیت هتای مناستب و غنتی از جملته استتعداد و توانتایی ذاتتی در بختش
کشاورزی ،دامی ،صنای دستی و دارا بودن خاک و آب و مرات مناسب بهعنوان عوامل مهم داخلی بر روند بهتر شتدن
توسعه و بهبود معیشت به منظور حداکبر استفاد و از عوامل بیرونی تأثیرگذار بتر تضتعیف توستعه و بهبتود معیشتت"
تعرض و تصرف مرات و ایلرا های عشایری و واگذاری به افراد غیر عشایری برای کشت و نبتود مستیر کتوچ ،بتی-
انگیزگی فرزندان عشایر برای ادامه زندگی عشایری و باال رفتن سن سرپرستان خانوار و عدم توانایی نسبت به استمرار
این نوع زندگی بهعنوان نااط تهدید کنند همچنین داشتن پتانسیل و فرصتهای منجمله دام عشتایر و محصتوالت
جانبی آنها به منظور راهکار اجرایی برای استفاد حداکبر شناساییگردید انتد .بطتوریکته پتس از وزندهتی راهبترد
تدافعی  WTبه عنوان اولویت اول مشخص گردید و بر این اساس تدوین و تنظیم برنامه بهصورتی تهیه میشتود کته
در آن گویه بیشترین امتیاز را دارد .بنابراین ،ترس و آیند هراسی از خشکستالی در ابعتاد اجتمتاعی و فرهنگتی دارای
بیشترین امتیاز در نااط ضعف که با ایجاد برنامه مدیریت ریسک در سه سطی ملی محلی و خود عشایر احیا مرات بتا
واریتههای مااوم به خشکی با پیشبینی پروژ سیستمهای هشدار دهند در بلند مدت بتهطتوریکته نحتو مشتارکت
عشایر هم در طراحی ،اجرا و ارزیابی باشد قابل انجام است .همچنین عدم بهر مندی عشایر از تسهیالت بدلیل نداشتن
ضامن و وثیاه ملکی با برنامه بهر مند نمودن عشایر از تسهیالت بانکی و سهل نمودن با پیشبینی پروژ کمکهتای
فنی و اعتباری یارانهدار در میان مدت با همکاری بانکهای عامل بهطوریکه عشایر در مرحلته اجترا و ارزیتابی ایتن
برنامه مشارکت نمایند و از میان گویههای تهدید بیشترین امتیتاز نهتایی بته تعترض و تصترف مراتت و ایتلرا هتای
عشایری و واگذاری به افراد غیرعشایری برای کشت و نبود مسیر کوچ و بیانگیزگی فرزندان عشایر برای ادامه زندگی
عشایری و باال رفتن سن سرپرستان خانوار و عدم توانایی نسبت به استمرار این نوع زندگی تعلق دارد که به ترتیب بتا
تدوین برنامه واگذاری مرات به عشایر و حفظ و ثبت ایلرا ها و پیشبینی احداث اطراقگا و نصب تابلوی مسیر کتوچ
در بلند مدت با مشارکت عشایر در طراحی و ارزیابی این برنامه با توجه بته قترار گترفتن در ابعتاد متدیریتی و نهتادی
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همچنین تغییر نگرش فرزندان عشایر با جذاب نمودن زندگی عشایری متناسب با ظرفیتها با پیشبینتی پتروژ هتای
عمران مناطق روستایی و تخصیص وام در ابعاد اجتماعی و فرهنگی با مشارکت آنان در طراحی ،اجرا و ارزیابی در بلند
مدت به روند توسعه و بهبود معیشت عشایر دست یافت بنابراین ،براساس یافتهها و برنامه مشتخص شتد بتر استاس
راهبرد تدافعی همچنین در راستای رسیدن به توسعه و بهبود معیشت عشایر کوچرو شهرستان گچساران پیشتنهادهای
این پهوهش برای برنامهریزی به شر زیر ارائه میگردد.
 نظر به اینکه تنوع بخشی معیشت عشایر الزم و ضروری است ،برگتزاری کتالسهتای آموزشتی -ترویجتی و
مهارت افزایی برای چند کارکردی نمودن خانوارهای عشایری مؤثر است.
 همانگونه که یافتههای نشان میدهد عشایر از بنیه مالی ناکافی رن میبرند .لذا ،تخصیص کمکهتای فنتی و
اعتباری بلندمدت یارانه دار در راستای افزایش تولید مفید است.
 یکی از رهکارهای تنوع بخشی معیشت عشایر تاویت و توسعه مشاغل خانگی است.
 ایجاد نمایشگا ها و میادین خاص محصوالت عشایر به درآمدزایی و پایداری اقتصادی عشایر کمک میکند.
 بازاریابی و خرید تضمینی محصوالت عشایر
 تاًمین نهاد های دامی و در اختیار قرار دادن آن به صورت بلندمدت
 بذرپاشی ،احیا وکپه کاری مرات و قرق نمودن مرات بوسیله خود عشایر با پرداخت حقالزحمه متناسب با اقلیم
و خاک مرت
 قابلیتسنجی مناطق عشایری و تعریف شغل متناسب با قابلیت با حمایت دستگا های اجرایی
 تخصیص آب و خاک و استفاد از پمپهای کوچک برای کشاورزی
 حمایت یارانهای دارو برای احشام از سوی دولت
 ساماندهی به کوچ با حمایت از متنوع سازی مشاغل
 حمایت و پشتیبانی از ساماندهی به اسکان با مطالعات امکانسنجی علمی
 تخصیص بودجه متناسب با محرومیت از سوی کمیتههای برنامهریزی
 ایجاد صنای تبدیلی و کارخانههای تولیدی
 ایجاد دهکد توریستی عشایر با حفظ سنن و فرهنگ کار و تالش.
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بنابراین ،برای رف محرومیت این قشر مولد ترسیم برنامه فضایی یا آمایشی با هدف شناسایی نااط ،قوت ،ضتعف،
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Abstract
Climate change, including drought, has caused nomadic communities of the country to
collapse. However, this productive society contributes significantly to the sustainability of
livestock production. If the livelihoods of nomadic societies are not diversified, food security of
other sectors of the society will be compromised. Therefore, the main question of the research
is “what are the strategies for the development of livelihoods of nomads in the Gachsaran
County?” This descriptive-analytic research is an applied approach that uses the SWOT
technique to explain the strategies for improving livelihood in nomads in the Gachsaran
County. Therefore, the SWOT analysis was conducted with the experts of the Kohgiluyeh &
Boyer-Ahmad Nomad Affairs Organization. Semi-structured interviews were conducted with
participants who had detailed knowledge about nomads situation of the Gachsaran County. For
this purpose, the participant group consisted of all experts in the organization (12 persons) who
participated in the study. The results showed that the total weight of internal factors evaluation
matrix for internal factors tribes was 3.68. While external factors was 3.32 based on the results
of the final weight. The findings indicated that the nomads weaknesses compared to the
strengths of the total weight had more that is required to plan to minimize weaknesses and
maximum use of opportunities to eliminate weaknesses. Matrix IE, defensive strategy (WT)
takes into account and identifies the first strategic planning process for the development of the
nomadic society of the Gachsaran county. Through this, it has to be specified that codification
of the strategy has to be in accordance with the internal strengths and external factors of threats.
Finally, in order to improve livelihood of this group, making a preparatory plan to identify the
strengths, weaknesses, opportunities and threats specific to each system of tribal community
with the participation of nomads and planners is recommended.
Keywords: Defense strategy, Gachsaran, Nomad development, Sustainable livelihood,
SWOT
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