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  نشین کوي علوي و حصیرآباد اهواز ارائۀ مدل پارادایمی مهاجرت به محالت حاشیه

   بنیاد) (مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ داده

  

  2، سجاد بهمنی1حسین ملتفت

  

  )08/05/1400تاریخ پذیرش  ،22/01/1400 (تاریخ دریافت

  

  چکیده 

دو محلۀ این مطالعۀ کیفی با هدف کاوش میان ذهنیت مهاجران واردشده به 

هاي آنان و شرایط و  نشین اهواز و ارائۀ یک مدل پارادایمی از کنش حاشیه

انجام رسیده است. روش مورداستفاده در این پژوهش نظریۀ  پیامدهاي مرتبط به

هاي این پژوهش از طریق مصاحبۀ عمیق و شیوة  بنیاد بوده است. داده داده

ها از پنج  ري و جهت تحلیل دادهگیري هدفمند ـ نظري در شهر اهواز گردآو نمونه

شیوة کدگذاري باز، توسعۀ مفاهیم، وارد کردن زمینه، وارد کردن فرایند و 

شده در قالب شش مقولۀ  هاي گردآوري سازي مقوالت استفاده شد. داده یکپارچه

شده  عمده و یک مقولۀ هسته کدگذاري و تحلیل شدند. مدل پارادایمی ارائه

ها و پیامدهاست که در بخش شرایط شامل  نش ـ تعاملشامل سه بعد شرایط، ک

ها؛ در بخش  گرایی و ایدئالیسم، دگرگونی ایستارها و نگرش رسانۀ شهرگرا، آرمان

گرایانه/ شغلی؛ و در  طلبی مصرف تعامل شامل مهاجرت در جهت راحت -کنش

نام  بخش پیامد شامل تقویت اقتصاد غیررسمی است که حول یک مقولۀ هسته به

  اند.  گشایانه شکل گرفته مثابۀ کنشی افق اجرت بهمه
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نشینی، کوي علوي،  بنیاد، حاشیه مهاجرت، روش نظریۀ دادهواژگان کلیدي: 

            حصیرآباد.
  

  مقدمه و طرح مسئله

پنجم جمعیت جهان  یک 1996(هبیتات) در سال 1اعالم مرکز اسکان بشر سازمان ملل بنابر

ها  خواب سرپناهان، خیابان اي از بی اند که دامنۀ گستردهانسانی بوده اي در شأن زندگی فاقد خانه

). این آمار بعد از  ادامۀ دو دهۀ دیگر رشد 5: 1381گرفت (صرافی،  ها را دربر می نشین و آلونک

نشین  میلیارد حاشیه 1میلیون نفر تا  800حدود  سریع شهرنشینی و تمایالت شهرگرایی به

). در مناطق مختلف در ایران نیز تجربۀ رشد شتابان شهرنشینی و 2014رسیده است (هبیتات، 

توجه بوده است. بر همین مبنا، جمعیت شهري  قرن اخیر قابل اي در نیم ایجاد مناطق حاشیه

دنبال آن جمعیت  رسید و به 1390درصد در سال  71به  1335درصد در سال  31کشور از 

کاهش یافت. این  1390درصد در سال  28به  1335درصد در سال  68روستانشین کشور از 

تمایل به سکونت در   دهندة تغییر الگوي سکونت سنتی در ایران است. رشد فزایندة آمار نشان

مناطق شهري در ایران درحالی ثبت شده است که آمار جهانی شهرنشینی در همین بازة زمانی 

  ).1393درصد تغییر کرده است (ایراندوست،  54به  34از 

رشد جمعیت شهرنشین ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی و همچنین متوسط جهانی 

ها درواقع رشد جمعیت  کشورهاي درحال توسعه است. بخشی از این رشد طی این سال

نشین شهري بوده است. بدیهی است رشد شتابان شهرنشینی پیامدهاي نامطلوبی داشته  حاشیه

اي  ویژه در کشورهاي درحال توسعه، گونه رکنندة شهري بههاي عمدة ناپایدا است. از پدیده

شهرنشینی با مشکالت حاد موسوم به اسکان غیررسمی است. افزایش جمعیت شهري و عدم 

بینی اسکان متناسب با توان خدمات شهري و از سوي دیگر عدم آمادگی اقتصاد رسمی  پیش

نتیجۀ رشد طبیعی جمعیت، با  بري جذب این جمعیت، چه در نتیجۀ مهاجرت باشند و چه در

نشینی  نشینی و زاغه نشینی، آلونک اشکال متنوع اسکان غیررسمی و نامناسب ازجمله حاشیه

  همراه شده است.

اي  هاي اخیر در مناطق حاشیه توجهی از جمعیت ایران طی دهه بدین ترتیب بخش قابل

ایی و توانمندسازي در این هاي شناس اند و ضروري است با اجراي برنامه شهرها اسکان یافته

هاي  مناطق و محالت شهري زمینۀ بهروزي و بهزیستی این افراد مهیا شود. در میان استان

هاي نخست دارا بودن از بیشترین  ایران، و برمبناي بسیاري از آمارها، استان خوزستان در رتبه

_______________________________________________________ 
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نشین شهر  حاشیه ها در محالت توجهی از آن نشینان شهري قرار دارد که درصد قابل حاشیه

استان خوزستان پس از استان خراسان رضوي در رتبۀ دوم تعداد اهواز قرار دارند. 

هزار  850نشین در خوزستان بیش از  ها قرار دارد. تعداد ساکنان مناطق حاشیه نشین حاشیه

این جمعیت از جمعیت هرکدام از پنج استان ایالم، خراسان شمالی، سمنان، (نفر است 

ها در حاشیۀ  هزار نفر آن 450نوبی و کهگیلویه و بویراحمد بیشتر است) که حدود خراسان ج

محالت مختلفی در اهواز برمبناي مصاحبۀ مسئوالن و مصوبات استانداري  1شهر اهواز هستند.

نشین شهر اهواز  شوند. محالت حاشیه نشین محسوب می و شهرداري اهواز جزو محالت حاشیه

، 2طاهر، مالشیه، حصیرآباد، زویه، گلدشت، سیاحی، عین  صافی، آل آل اند از: کریشان، عبارت

  2آباد)، گلبهار، و منبع آب. کوي علوي (شلنگ

پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانه و با هدف ارائۀ مدل پارادایمی مهاجرت به محالت 

دهنده به  ، شرایط شکلنشین شهر اهواز با مدنظر قرار دادن محالت کوي علوي و حصیرآباد حاشیه

هاي مختلف  هاي مرتبط با این مهاجرت و پیامدهاي حاصله در عرصه ـ تعامل  این مهاجرت، عمل

  انجام رسید. بنابراین در همین راستا سؤاالت اصلی پژوهش به شرح زیر است: به

نشین موردمطالعه  تدریج و متأثر از شرایط مختلف به محالت حاشیه ) مهاجرانی که به1

دهنده به  ) شرایط شکل2اند؟  مدند چه ادراك و شناختی از زندگی در روستا و شهر داشتهآ

نشین پس از اسکان  ) مهاجران حاشیه3مهاجرت و انتخاب محالت مقصد چه بوده است؟ 

) پیامدهاي این شرایط و عمل ـ 4اند؟  هایی داشته درمورد پدیدة اسکان چه عمل ـ تعامل

  زیستۀ کنشگران چیست؟ ها برمبناي تجربۀ تعامل
  

  چارچوب مفهومی

هاي تحقیق کمی و کیفی وجود دارد. بر  هاي بنیادي میان روش از منظر پارادایمی تفاوت

گیرد و مانند روش  هاي کیفی چارچوب مفهومی مورداستفاده قرار می همین مبنا در پژوهش

_______________________________________________________ 
1. http://khouznews.ir/fa/news/195132 

نشینی در کشور است. مساحت بافت ناکارآمد  نشین داراي بیشترین مناطق حاشیه محلۀ حاشیه 20. شهر اهواز با  2

هکتار  703هزار و  7شهر در استان است. بیش از  29هکتار و مربوط به  417هزار و  13هري در خوزستان ش

محله است. شهرستان  245سکونتگاه غیررسمی در استان وجود دارد، تعداد محالت مصوب بافت ناکارآمد شهري 

هکتار داراست.  29هزار و  5ساحت م هاي غیررسمی را به اهواز بین تمام شهرهاي کشور بیشترین وسعت سکونتگاه

همچنین شهرستان مسجدسلیمان نیز در زمینه نسبت مساحت شهرستان به مساحت بافت ناکارآمد شهري داراي 

وگوي معاون عمرانی استاندار خوزستان با خبرگزاري خوزنیوز،  باالترین نسبت است (منبع: گفت

http://khouznews.ir/fa/news/195132.(  
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م مرتبطی را شامل مفاهی شود. چارچوب مفهومی مجموعه کمی از چارچوب نظري استفاده نمی

ها را در قالب نظامی منسجم و مرتبط  شود که بر مفاهیم عمدة موردمطالعه تمرکز دارد و آن می

). بنابراین عدم تمایل رویکرد 2004، 2؛ ماکسول2001، 1دهد (پاتن معنایی به همدیگر پیوند می

ادایمی تبیین ریشه گیري از نظریه و مفاهیم موجود در قبل تحقیق، در عنصر پار کیفی به بهره

ساز دنیاي اجتماعی از سوي کنشگران، آن هم از طریق کنش متقابل  و دارد. زمانی که ساخت

دهد، محقق با درگیري در بستر و زمینۀ موردمطالعه به  ها و بسترهاي اجتماعی رخ می بین آن

در فرایند حادث  سازي سازي و نظریه پردازد. بنابراین مفهوم ها می استخراج مفاهیم و انتزاع آن

اي  اي نیز پژوهشگر کار را با نظریه شناسی نظریۀ زمینه در روش ).172: 1388شود (ایمان،  می

کند (مگر اینکه هدف بسط نظریۀ موجود باشد)، بلکه کار را  که از قبل در ذهن دارد شروع نمی

آورد پدیدار  رد میهایی که گ گذارد تا نظریه از درون داده کند و می در عرصۀ واقعیت آغاز می

شده براي استفاده در این پژوهش  ). رویکرد کیفی انتخاب34: 1394، 3شود (اشتراوس؛ کوربین

صورت منسجم و دقیق سازمان  محقق در جهت اهداف ذکرشده به هاي  کند تالش کمک می

درنظر  سازد  که یک نظریۀ محدود واقعیت با بنیاد این فرصت را فراهم می یابد. روش نظریۀ داده

  مناطق موردبررسی شکل گیرد. هاي  و ویژگی ها  گرفتن خصلت

 

  نشینی سیر مفهومی معناي حاشیه

آورد، ولی بیشتر ناظر بر آن شکلی از  ذهن می نشینی معانی مختلفی را به مفهوم حاشیه

واژه یا ). 2005و همکاران،  4اند (گروبر مساکن است که فاقد خدمات و نیازهاي اولیه انسانی

فراوانی در زبان  که در بعضی متون علمی، مکالمات شفاهی، و به» نشینی حاشیه«رکیب ت

شناختی اندیشمندان مکتب شیکاگوست.  هاي دیدگاه بوم رود، متأثر از آموزه کار می اي به روزنامه

هاي دیگر  هاي شهر در مقایسه با محله در این کتاب اعالم شده است که برخی محله

زا در حاشیۀ  هاي آسیب که در این اثر گفته نشده است این محله حالیترند، در خیز جرم

کسوتان  روي از برجس و پارك، پیش ها به دنباله جغرافیایی شهر شیکاگو قرار دارند؛ بلکه آن

هاي مختلف آن در دوایر  شناسی انسانی، شهر شیکاگو را برحسب بافت شهري و محله بوم

هاي اقتصادي آن، و  مرکزي شهر کانون تجارت و سایر فعالیتاند که منطقۀ  متحدالمرکزي یافته

پوست و دیگر  طور عمده سیاه دو دایرة بعدي محل زندگی کارگران و مهاجران تهیدست (به
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تر  ایران در اولین تعاریف از این واژه، ابعاد مالی و کالبدي برجسته مهاجران آمریکایی) است. در

که در بعضی متون » نشینی حاشیه«). واژه یا ترکیب 1366؛ پیران، 1369اند (زاهدانی،  بوده

هاي دیدگاه  رود، متأثر از آموزه کار می اي به فراوانی در زبان روزنامه علمی، مکالمات شفاهی، و به

رود کاربرد این اصطالح اساساً متأثر از  شناختی اندیشمندان مکتب شیکاگوست. احتمال می بوم

کسوت مکتب شیکاگو، باشد که با عنوان  ، متفکر و پیش1ركمقالۀ پرنفوذ رابرت ازرا پا

که  انتشار یافت، درحالی 2آمریکا شناسی جامعه مجلۀدر » نشین مهاجرت بشر و انسان حاشیه«

ویژه مقالۀ کالسیک او با عنوان  شناس آلمانی گئورگ زیمل و به پارك هم خود متأثر از جامعه

شهري را  هاي  حاشیه 4لی پیمایش هندوستان). سازمان م1394بود (باقري،  3»غریبه«

ها مصالح  هایی که در ساخت آن از خانه اي  کند با مجموعه متراکم معرفی می هاي  گاه سکونت

ها سکونت موقت بوده و امکانات مرتبط با آب  کار رفته است، که هدف از احداث آن نامناسب به

مرکز  2003). در سال 2013، 5ادهیايها بسیار ضعیف است (باندیوپ آشامیدنی و بهداشت آن

سازي ادراك از این  عملیاتی جهت همسان هاي  اسکان بشر سازمان ملل در صدد ارائۀ شاخص

نشین تلقی کرد: وضعیت  موضوع برآمد و مناطقی را که داراي شرایط زیر هستند حاشیه

هاي  زیرساخت کشی سالم، دسترسی نامناسب به بهداشت و دیگر دسترسی نامناسب به آب لوله

ضروري زیست شهري، کیفیت نامطلوب مساکن و وضعیت ناامنی که در نتیجۀ استفاده از  

هر چند ناهمگونی ذاتی و ماهیت دائماً  ).2003کیفیت ایجاد شده است (هبیتات،  مصالح بی

 براي ارائۀ تعریفی واحد از این موضوع ها  شهري مانعی در برابر تالش هاي  درحال تحول حاشیه

کند و  تشبیه می» شهري هاي  چاله سیاه«نشینی را به  ). کاستلز حاشیه2011، 6شده است (خلیفا

رغم پراکندگی در شمال و  موجود دیگر که علی هاي  عنوان جهانی متفاوت با همۀ جهان از آن به

نشینی را محرومیت از حق  کند و حاشیه مشترك است، یاد می هاي  جنوب داراي ویژگی

از  4داند و با عنوان جهان  ه شهر در ابرشهرهاي نوین جامعۀ اطالعاتی میدسترسی ب

  ).130: 1380، 7کند (کاستلز نشینان یاد می حاشیه

نشین شخصیتی است که از حاصل برخورد یا پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت  انسان حاشیه

هر دو نظام فرهنگی  به اي در زمان نسبت و احیاناً متخاصم ظهور می کند. چنین موجود دورگه
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کدام متعلق و متمایل  حال خود را به هیچ خاطر دارد، ولی درعین احساس بستگی و تعلق

  ).1366داند (پیران،  نمی

دهند که در  نشینان را کسانی تشکیل می ) معتقدند معموالً حاشیه1385( ربانی و همکاران

برند. این  و خدمات شهري بهره نمی منزلۀ یک شهروند از امکانات کنند، اما به شهرها زندگی می

حال فرهنگ روستایی را همچنان  افراد با وجودي که در دل یا حاشیۀ شهرها جاي دارند درعین

نشین به فرد یا  شناسی حاشیه دانند. همچنین در انسان اند، اما خود را  شهري می حفظ کرده

ثانویه را جایگزین کند  شود که فرهنگ اولیۀ خود را بدون اینکه فرهنگ گروهی گفته می

  .ازدست داده است یا در عالم برزخ قرار دارد

  

  پیشینۀ پژوهش

هاي غیررسمی  شده در داخل و خارج کشور با موضوع اسکان هاي انجام تحقیقات و پروژه

  بسیار زیاد و گسترده است که در این بخش به تعدادي از این مطالعات اشاره شده است.

نشینی در استان خوزستان انجام ) پژوهشی را در زمینۀ حاشیه1387و همکاران ( زاده حسین

نشینی در شهر بهبهان انجام  دادند که با هدف بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادي مؤثر بر حاشیه

اي  اي چندمرحله گیري آن، خوشه شد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و شیوة نمونه

هاي کوچک روستایی و شهري اطراف به شهر  که مهاجرت از محیطاست. نتایج پژوهش نشان داد 

تأثیر  نشینی است که خود تحت ترین عامل در ایجاد و گسترش مناطق حاشیه بهبهان مهم

هاي اقتصادي و اجتماعی ـ  هاي اقتصادي و اجتماعی ـ فرهنگی محل سکونت قبلی و جاذبه دافعه

را  ها  ل مسکن بوده است. نتایج این پژوهش توجهفرهنگی شهر و همچنین بیکاري و گرانی و مشک

به روند مهاجرتی مداوم و مستمر از مناطق جنوبی استان کهگیلویه و بویراحمد به شهرستان 

کند که سبب افزایش بیکاري و تراکم جمعیت در برخی از مناطق روستایی و  بهبهان جلب می

جوار  بر روستاهاي بهبهان که هم رتی عالوهمرور و پس از تداوم این روند مهاج شهري شده است. به

منزلۀ مناطقی  اند، مناطقی از شرق شهرستان رامهرمز و امیدیه نیز به کهگیلویه و بویراحمد بوده

  .جذاب موردتوجه این مهاجران قرار گرفته است

روستایی در اسکان غیررسمی  هاي  ) به بررسی نقش مهاجرت1388زاده؛ نصیري ( ابراهیم 

کار گرفته است و  اسنادي، تحلیلی و میدانی را به هاي  اند. این پژوهش ترکیبی از روش پرداخته

هزار نفر  120بر  افزون 1385در سال  ها  نشینان شهر اهواز که تعداد آن جامعۀ آماري آن را حاشیه

دهد اهواز به دالیل مختلف از  این پژوهش نشان می هاي  دهد. یافته بوده است تشکیل می

مهاجرپذیري در جنوب غرب ایران بوده است. مسئلۀ مهاجرت به این شهر عنوان یکی  هاي  نکانو
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ها  که سرنوشت آیندة شهر به روند مهاجرت اي  گونه از مباحث مهم جمعیتی مطرح است، به

هاي  اهواز با مهاجرت اي  رویۀ کالبدي و جمعیتی متروپل منطقه بستگی خواهد داشت. توسعۀ بی 

نیز با استقرار صنایع در این شهر پیوند  ها  ه به این شهر مرتبط بوده و این مهاجرتگرفت صورت 

اصالحات ارضی، افزایش قیمت نفت  هاي  دنبال اجراي سیاست داشته است. از نظر این محققان به

ویژه اهواز، روند مهاجرت از روستا به  شهري استان به هاي  و سرازیر شدن دالرهاي نفتی به کانون

توجهی از نفت و گاز  ر شدت یافت و باوجود منابع عظیم آبی و طبیعی و تأمین بخش قابلشه

منزلۀ یکی از مراکز صنعتی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار  کشور در استان خوزستان، اهواز به

جواري اهواز با برخی مناطق عشایري در شمال، شرق و غرب استان  گرفته است. از سوي دیگر هم

قاپو  توجهی از جمعیت عشایري که در دورة پهلوي اول تخته سبب شده است بخش قابلخوزستان 

اند در این شهر اسکان پیدا کنند. محققان معتقدند باتوجه به استقرار صنایع سنگین و عدم  شده

هایی که براي مدیریت و کنترل پیامدهاي  توقف روند مهاجرت به شهر اهواز الزم است سیاست

  .شوند عوامل مذکور را درنظر گیرند وضعیت تدوین می نامطلوب این

غیررسمی را  هاي  گاه گیري و گسترش سکونت ) فرایند شکل1389شیعه و همکاران (

عنوان  اند. تمرکز این پژوهش بر محلۀ سهرابیۀ کرج بوده است. کرج به موردبررسی قرار داده

وع است و به همین جهت مقصد متن هاي  شهرهاي کشور است که داراي جاذبه یکی از کالن

گیري  دهد که ریشۀ شکل این پژوهش نشان می هاي  تعداد زیادي از مهاجران بوده است. یافته

دنبال انجام  رسد.  اولین ساکنان این محله به می 1343سکونت در محلۀ سهرابیۀ کرج به سال 

د. پس از انقالب، روند ان دلیل وجود بسترهاي مناسب طبیعی به آنجا آمده اصالحات ارضی و به

درآمد  متعدد براي مهاجران کم هاي  علت مزیت تشدید شد و محلۀ سهرابیۀ کرج به ها  مهاجرت

عنوان محور اتصالی  ازقبیل ارزان بودن زمین، نزدیکی به شهر کرج و وجود جادة قزل حصار به

سازهاي  و محلۀ سهرابیه به پیکر اصلی شهر کرج و عدم نظارت دقیق شهرداري بر ساخت

درصد مهاجران این محله  85غیرمجاز این محله مقصد مهاجرت تعداد زیادي از مهاجران شد. 

اند.  شمال غرب و غرب کشور و با انگیزة دستیابی به شغل به این مکان آمده هاي  از استان

خ اند و باتوجه به باال بودن نر مهاجران واردشده به این محله اغلب فاقد مهارت شغلی بوده

عنوان کارگر ساختمانی یا نقاش  درصد از شاغالن به 33ساز در این محله نزدیک به  و ساخت

ساختمان مشغول به کار هستند. باقی افراد نیز کارگران کارگاهی و صنعتی هستند و به 

دهد میانگین درآمد ماهانۀ ساکنان  اند. نتایج این پژوهش نشان می کشاورزي و دامداري مشغول

تر از میانگین خط فقر کشور در سال  هزار تومان بوده است که بسیار پایین 290بیه محلۀ سهرا

  است. 1387
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نشین  ) در پژوهشی به مقایسۀ ابعاد اقتصادي سه منطقۀ حاشیه1393ملکی و همکاران (

شناسی کار و شغل، بار تکفل،  کوي علوي، زرگان و حصیرآباد با محوریت متغیرهاي جامعه

غال، تنوع مشاغل در ناحیه، موقعیت کسب و پیشه، نرخ بیکاري، اشتغال بررسی میزان اشت

هاي صنعتی و وضعیت شکاف رفاهی ناحیه پرداختند. روش پژوهش در  دولتی، موقعیت فعالیت

آوري و  و میدانی جمع اي  روش کتابخانه این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی بود و اطالعات به

بر آمایش  دهد هیچ برنامۀ مشخص مبتنی تایج نشان میموردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ن

ریزي و ناهماهنگی  سرزمینی براي مدیریت این محالت وجود ندارد و البته فقدان برنامه

مدیریتی از معضالت همۀ مناطق شهر اهواز است. در پایان تأکید شد باتوجه به انباشت 

ملی  هاي  ارادة محلی، در چارچوب برنامهها در شهر اهواز، باید فراتر از  مشکالت و پیچیدگی آن

اي به حل مشکالت این شهر کمک کرد. در همین راستا دولت و نهادهاي مسئول باید  و منطقه

ها را مهیا سازند  ریزي و تدوین استراتژي عمران شهري زمینۀ موفقیت این برنامه از طریق برنامه

ارتقاي زندگی شهري، کاهش فقر،  هاي  هتواند شامل برنام ها در انجام این کار می و اولویت

  غیررسمی باشد. هاي  گاه توانمندسازي مناطق و مهار کردن رشد سرطانی سکونت

) عنوان پژوهشی است که سلیمانی 1394شهر اهواز ( هاي  بررسی وضعیت جرم در محله

از  خیزي یکی اند. در این پژوهش بررسی وضعیت جرم پور و سیاحی انجام داده مقدم، امان

روند انجام کار نشین شهر اهواز در قیاس با سایر محالت شهري قرار گرفته بود.  محالت حاشیه

طور تصادفی و  بدین شکل بوده که سه محلۀ شهر اهواز انتخاب شدند و بین ساکنان آن به

نامه توزیع شد. این سه محله شامل محلۀ  باتوجه به جمعیت هر یک تعدادي پرسش

نشین کیانپارس و یک محلۀ حد وسط (از نظر سطح  اد، محلۀ مرفهنشین حصیرآب حاشیه

نتایج نشان داد که میانگین تمام  نام گلستان بود.  ها) به برخورداري از امکانات و زیرساخت

تر از متوسط و برعکس میانگین تمام  جز سرقت در محالت کیانپارس و گلستان کم جرائم به

و در نتیجۀ   نشین حصیرآباد بیشتر از متوسط است یهجز جرم سرقت در محلۀ حاش جرائم به

  ارتکاب جرایم متعدد، مردم حصیرآباد احساس ناامنی بیشتري نسبت به سایر محالت دارند.

نشین این شهر  در جنوب پاریس را، که یکی از مناطق حاشیه ها  ) محلۀ رمی2017( 1چادوري

ی نتایج برنامۀ مداخله در بهسازي سیستم است، موردمطالعه قرار داد. این پژوهشگر به ارزیاب

توجهی به سیستم  دهد بی فاضالب در این محله اقدام کرد و نتایج حاصل از ارزیابی نشان می

عفونی  هاي  که بیماري اي  گونه فاضالب براي ساکنان این مناطق مشکالت جدي ایجاد کرده بود، به

سایر مناطق شهر گزارش و ثبت شده بود. میان زنان ساکن در این مناطق به مراتب بیشتر از 

_______________________________________________________ 
1. Chaduri 
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همچنین دشواري شرایط زیست و شرایط نامناسب بهداشتی سبب شده بود افراد براي پرهیز از 

تر آب و  تجربۀ پیامدهاي نامطلوب، برخی از رفتارهاي خود را تغییر دهند. براي مثال زنان کم

اشتی کاهش یابد. پس از شناسایی شان به سرویس بهد کردند تا دفعات مراجعه مایعات مصرف می

هاي  با محوریت و مشارکت مردم ساکن طراحی و اجرا شد و در یکی از برنامه اي  این چالش، پروژه

بهداشتی جدید احداث شد. نقش مردم و رهبران محله در موفقیت اجراي این  هاي  آن سرویس 

عفونی  هاي  ، اسهال و بیماريبهداشتی هاي  پروژه انکارناپذیر است. پس از احداث این سرویس

بهداشتی ارتقا یافتند. نتایج اجراي این پروژه آشکار  هاي  طرز محسوسی کاهش یافت و شاخص به

نشین  ویژه در مناطق حاشیه سازد رفع نابرابري بهداشتی در میان مناطق مختلف شهر به می

اشت که تحقق چنین اهدافی بایست در اولویت باشد و از سوي دیگر باید به این نکته توجه د می

  پذیر نیست. بدون مداخلۀ مؤثر افراد جامعه و رهبران محلی امکان

گیري محالت  نامۀ دکتري خود به بررسی عوامل مؤثر بر شکل ) در پایان1397بهمنی (

نشین مالشیه و تل برمی در استان خوزستان پرداخته است. این پژوهش که با روش  حاشیه

گیري  دهد فرایند شکل بنیاد انجام شده است نشان می نظریۀ دادهکیفی و برمبناي روش 

تقالي نافرجام براي ارتقاي زیست «نشین موردمطالعه را براساس مقولۀ هستۀ  محالت حاشیه

آفرین باعث تغییر  هاي تحول دهد تکانه توان درك کرد. نتایج پژوهش نشان می می» کژقواره

اند و در کنار اغوا و افسون شهر و اندوه مزمن  ها شده آن وضعیت روستاها و ایجاد عدم تعادل در

اند. دولت و نهادهاي  هاي امواج متعدد مهاجرت از روستا به شهر را ایجاد کرده روستایی زمینه

اند و به همین دلیل  وابسته به آن در برابر این امواج مهاجرت منفعل و ناآماده ظاهر شده

حساب آورد. در نتیجۀ تداوم  تعامل خودحمایتی به -یک کنشمثابۀ  توان این مهاجرت را به می

گونه رشد کردند و از  شکل قارچ نشین یکی پس از دیگري به این نوع مهاجرت، محالت حاشیه

هاي پیش  اند. بسیاري از ساکنان این محالت راه هاي متعددي مواجه بوده بدو پیدایش با چالش

کنند مسئوالن دولتی همۀ ابعاد شخصیت  احساس میبینند و  روي پیشرفت خود را فروبسته می

دلیل عدم  کاهند. نوجوانان و جوانان این محالت به ها را به نیازهاي عمرانی و اولیه فرو می آن

ها به  دلیل ضعف زیرساخت هاي مناسب گذران فراغت در محله و به برخورداري از فرصت

توان از هویت مخدوش تعداد  رند و میآو زنی در محالت مرکزي شهر و پاساژها روي می پرسه

  نشینان سخن گفت. توجهی از این حاشیه قابل

وضوح  نشینی به اي از واژگان مرتبط با حاشیه درنهایت باید گفت اگرچه مرز میان مجموعه

مورداستفاده قرار  1»گتو«رسد پیش از همۀ این واژگان اصطالح  نظر می روشن نیست، اما به

_______________________________________________________ 
1. Ghetto 
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آید، با جماعت بستۀ یهودیان. اما بعدها  ۀ گتو از ونیز قرن شانزدهم میگرفته است. ریشۀ کلم

نشین رواج و اشاعه  پوست هاي سیاه عنوان نامی براي نامیدن محله در ایاالت متحدة آمریکا به

. 1توان نکات زیر را موردتأکید قرار داد:  بندي نهایی می ). در جمع1381پیدا کرد (پارساپژوه، 

، »نشین حلبی«، »نشین زاغه«، »نشین آلونک«هاي  هاي گذشته واژه دههدر ایران و در 

کرات مورداستفاده قرار گرفتند و تقریباً معنایی نزدیک به  به» کپرنشین«، »گودنشین«

نشینی را در خود داشتند و نکتۀ جالب اینکه با بهبود نسبی شرایط زیست در برخی از  حاشیه

داد. محلۀ حصیرآباد در اهواز » آباد«را به پسوند  جاي خود» نشین«این محالت، پسوند 

تدریج با افزایش دامنۀ مطالعات علمی و  اي براي این مدعاست. پس از این واژگان و به نمونه

» اسکان غیررسمی«و » نشین حاشیه«هاي دیگري چون  ترجمۀ متون مرتبط به فارسی، عبارت

گاه  نشینی، سکونت ضح و روشنی میان حاشیه. مرز وا2گیرند؛  تا امروز مورداستفاده قرار می

ویژه واژگان  هاي پیشین به غیررسمی و سایر واژگان مشابه وجود ندارد و در پژوهش

اند. با درنظر گرفتن نکات فوق،  کار رفته جاي یکدیگر به گاه غیررسمی به نشینی و سکونت حاشیه

اند و بر  ی معادل هم فرض شدهگاه غیررسم نشینی و سکونت در این پژوهش نیز واژگان حاشیه

  ها در کاربرد حساسیتی وجود نداشته است. سر اختالف معنایی آن

هاي  توان گفت غالب پژوهش از یک منظر دیگر و در ارتباط با مطالعات پیشین می

نشینی در ایران توسط پژوهشگران حوزة جغرافیا انجام شده و  شده در زمینۀ حاشیه انجام

ان نیز بیشتر از منظر جرم و انحرافات اجتماعی در این حوزه صورت شناس تحقیقات جامعه

اند، محالت  بر پیمایش انجام شده روش کمی مبتنی ها که اغلب به در این پژوهش پذیرفته است.

منزلۀ نماد و تجلی فقر شهري معرفی شده است. در این تحقیقات فقرا  نشین به و مناطق حاشیه

حل و  نشین، یک معضل و نه یک راه مثابۀ حاشیه غیررسمی بههاي  گاه و ساکنان در سکونت

)، و ایجادکنندة ناامنی و چالش براي توسعۀ پایدار شهري 1391آپاندیست شهري (نقدي؛ زارع، 

  روند.  شمار می ) به1389(عامري؛ سیاهویی، 

  

  پژوهش  شناسی روش

فی مطرح است. در این هاي اصلی پژوهش کی عنوان یکی از روش به 1بنیاد روش نظریۀ داده

شده از مصاحبه، مشاهده و  بر مفاهیم استخراج اي محدود به واقعیت مبتنی روش درنهایت نظریه

اي که از قبل در ذهن دارد شروع  گیرد. در این روش پژوهشگر کار را با نظریه اسناد شکل می

هایی که  از درون داده گذارد تا نظریه کند و می کند، بلکه کار را در عرصۀ واقعیت آغاز می نمی

_______________________________________________________ 
1. grounded theory   
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اي  شناسی نظریۀ زمینه روش). 17: 2015(اشتراوس؛ کوربین،  آورد، پدیدار شود گرد می

پذیر مطرح است.  ، باز و انعطاف1هاي ظهوریابنده عنوان رویکردي با خصیصه بنیاد)، به (داده

پیدا کند  ها، تبیین حاصل از نظریه قبل از اینکه صورت قطعی و نهایی براساس این ویژگی

اي  ). رویکرد نظریۀ زمینه95: 1391حالتی روینده، تولیدي یا فرایندي دارد (ایمان، 

 (اشتراوس؛ کوربین) است. در این رویکرد 2مورداستفاده در این پژوهش رویکرد سیستماتیک

مندي را  ها مرحله گیرد و کدگذاري پژوهشگر روش و فن مشخصی براي تحلیل درپیش می

کند  آورد و درنتیجه کار نهایی خود را درقالب یک مدل پارادایمی ارائه می اجرا درمی به

هاي موجود روش نظریۀ  ). نسخۀ مورداستفاده از میان انواع نسخه99: 1395(فراستخواه، 

ها را  ) است. در این نسخه کوربین و اشتراوس برخی تفاوت2015بنیاد کوربین و اشتراوس ( داده

 2008هاي اصلی این تغییرات را در نسخۀ  ایجاد کرد که البته زمینه هاي پیشین به نسخه نسبت

آغاز کرده بود. از نظر کوربین و اشتراوس، ضرورتی براي تفکیک انواع شرایط وجود ندارد و 

شود.  ها جدي محسوب نمی همچنین مرزبندي متداول پیشین میان مراحل مختلف کدگذاري

بنیاد  بر روش نظریۀ داده فرایند انجام پژوهش مبتنیوي دلیل ایجاد این تغییرات را تسهیل 

  براي پژوهشگران مبتدي دانسته است.

کنندگان همگی مطلعانی هستند که از نظر دانش و تجربه  مشارکت کنندگان: مشارکت

هاي اول  نفر از نسل 23کنندگان پژوهش حاضر  اتکا بودند. مشارکت ها قابل براي گردآوري داده

نشین دو محلۀ کوي علوي و  وارد به محالت حاشیه نان و مهاجران تازهنشی و دوم حاشیه

  3حصیرآباد اهواز هستند.

  

  کنندگان پژوهش . مشخصات مشارکت1جدول 

نسل 

 مهاجران

مدت اقامت در  قومیت

 محله

 شماره سن  جنس تحصیالت شغل

 1 37  زن لیسانس معلم 30 لر اول

 2 55  مرد سواد بی بیکار 55 عرب اول

_______________________________________________________ 
1. emerging   
2. systematic aprraoch   

نشین به  نسل اول و دوم، بر مبناي تقدم و تأخر در ورود و اسکان در  کنندگان حاشیه مشارکت بندي . تقسیم 3

محالت موردنظر است. در این پژوهش کسانی که از مناطق دیگر به محالت موردمطالعه مهاجرت کردند و از بانیان 

خیر به این محالت مهاجرت هاي ا شوند و کسانی که در سال گیري این محله هستند نسل اول نامیده می شکل

  شوند. کردند نسل دوم شناخته می
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نسل 

 مهاجران

مدت اقامت در  قومیت

 محله

 شماره سن  جنس تحصیالت شغل

 3 60  زن سواد بی دار خانه 55 رل اول

 4 43  مرد ابتدایی نانوا 43 لر دوم

 5 53  زن سواد بی دار خانه 53 عرب اول

 6 64  مرد ابتدایی حراست 34 لر اول

فوق  کارمند 40 عرب اول

 لیسانس

 7 40  مرد

 8 39  مرد کاردانی آزاد 28 عرب اول

 9 48  زن سواد بی دار خانه 48 عرب دوم

 10 56  مرد سواد بی کارگر 3 عرب اول

 11 60  زن ابتدایی دار خانه 60 عرب اول

 12 49  مرد دیپلم دار مغازه 49 لر دوم

 13 61  زن دیپلم دار خانه 61 لر اول

 14 55  زن ابتدایی دار خانه 55 کرد اول

  15  26 مرد  لیسانس  بیکار  17  عرب  دوم

  16  19 مرد دانشجو  دانشجو  14  لر اول

  17  74 مرد  سواد بی  ابن  40  عرب  اول

  18  59 مرد سوادبی  بازنشسته  39  لر  دوم

هیئت   21  لر  اول

 علمی

  19  44 مرد  دکتري

  20  39 مرد  لیسانس  کارمند  14  عرب  اول

  21  55 زن  سواد بی  دار خانه  19  عرب  اول

  22  27 مرد  لیسانس  خدمات  21  لر  دوم

  23  42 زن  سواد بی دار خانه  42  عرب  اول

 

ها در پژوهش  آوري داد تکنیک اصلی مورداستفاده براي جمعها:  لیل دادهآوري و تح جمع

بوده است. در این راستا ابتدا یک مصاحبۀ کوتاه اولیه با تعداد محدودي  1حاضر مصاحبۀ عمیق

ها، مصاحبۀ اصلی آغاز شد و پس از  کنندگان صورت گرفت و سپس با تدقیق پرسش از مشارکت

_______________________________________________________ 
1. in - depth interview   
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ها مواد اصلی  سازي این مصاحبه نظري رسید. متن حاصل از پیاده نفر به اشباع 23مصاحبه با 

ها  ها و ارائۀ مدل پاردایمی بوده است. تحلیل داده پژوهش جهت استخراج مفاهیم و مقوله

انجام رسید. روش کوربین و  ) به2015برمبناي پنج مرحلۀ موردنظر اشتراوس؛ کوربین (

تفاده از پنج مرحلۀ کدگذاري باز، توسعۀ مفاهیم با ها با اس اشتراوس جهت تجزیه و تحلیل داده

ها براي زمینه، وارد کردن فرایند به تحلیل و  ها و ابعادشان، تحلیل داده توجه به ویژگی

شود. درنهایت نظریۀ  سازي مقوالت استفاده شده و سپس متغیر مرکزي تعیین می یکپارچه

  اي (توصیفی) آشکار خواهد شد. زمینه

یابی به اعتماد موردنیاز براي تأیید علمی آن از  در این پژوهش جهت دست: 1اعتباریابی

کنترل یا اعتباریابی توسط اي شامل  شناسی نظریۀ زمینه هاي رایج اعتباریابی در روش تکنیک

و تکنیک  5هاي تحلیلی )، مقایسه2005، 4؛ سیلورمن2002؛ پاتن، 2000، 3(کرسول 2اعضا

  ) استفاده شد. 2000، 7؛ کرسول؛ میلر1998ل، (کرسو 6ارزیاب یا بازرس خارجی

  

  هاي پژوهش یافته

مقولۀ   18مفهوم،  95مفاهیم مربوط به مرحلۀ کدگذاري باز در مرحلۀ کدگذاري محوري در قالب 

  بندي و در مرحلۀ کدگذاري گزینشی به استخراج مقولۀ هستۀ مقولۀ اصلی، مقوله 6فرعی و 

  آید. شمار می منجر شد که مقولۀ مرکزي این پژوهش به» نهگشایا مثابۀ کنشی افق مهاجرت به«

  

  تفکیک اجزاي مدل پارادایمی  شدة پژوهش به هاي فرعی، اصلی و هستۀ استخراج . مقوله2جدول 

  مقولۀ هسته  مقولۀ اصلی  مقولۀ فرعی  اجزاي پارادایم

ط 
رای

ش
  

  

به
ت 

جر
ها

م
 

ی 
ش

کن
ۀ 

ثاب
م

ق
اف

 
نه

یا
شا

گ
  

  نفع شهر  تبلیغات به

  شهرگرارسانۀ 
  انعکاس نامناسب روستا در رسانه 

  ترویج سبک زندگی شهري

  توجهی به تولید  بی

  گرایی و ایدئالیسم آرمان  جوانی و ایدئالیسم 

_______________________________________________________ 
1. credibility  
2. member check  
3. Creswell 
4. Silverman  
5. analytical comparison 
6. auditing 
7. Creswell; Miller   
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  مقولۀ هسته  مقولۀ اصلی  مقولۀ فرعی  اجزاي پارادایم

  گري  مطالبه

  ها  گرایی در ایده آرمان

  تغییر نگاه به دنیا

  ها دگرگونی ایستارها و نگرش
  هاي نوین  ارزش

  دایی افسارگسیخته ز سنت

  طلبی راحت

 

ل 
عم

– 
ل

ام
تع

  

  مثابۀ ارزش کم کار کردن به

  گرایانه/ شغلی طلبی مصرف احتر

  مثابۀ حق  مصرف به

  گرایانه  چشمی مصرف چشم و هم

  دوست  فرهنگ تعطیلی

  اهمیت کیفیت زیست 

ها
د

ام
پی

  

 

  محور شدن فعالیت اقتصادي  پول

  تصاد غیررسمیتقویت اق
  تمایل به فعالیت اقتصادي غیررسمی 

  

ها و سپس مقولۀ هسته پرداخته و توضیحاتی درمورد رابطۀ  در ادامه به هر یک از این مقوله

 ها با مقولۀ هسته ارائه شده است.  این مقوله

  

  . شرایط علّی1

نشین  حالت حاشیهگیري م ساز بر شکل اي از عوامل در قالب شرایط علی ـ زمینه مجموعه

 کنند.  دهی می دهند و جهت نشینان را شکل می عبارت دیگر وضعیت کنونی حاشیه اثر دارند و به

ترین شرایط یا عوامل علّی اثرگذار بر مهاجرت مشارکت  یکی از مهمرسانۀ شهرگرا: 

ویژگی  ترین کنندگان پژوهش، مهم نظر مشارکت هاي رسانۀ ملی است. بنا به شهرگرایی در برنامه

گیري روستایی ـ شهري جانبداري آشکار از شهر است. است. قپونی  رسانۀ ملی از منظر جهت

دیدیم توي  روستا که بودیم هر برنامۀ تلویزیونی که می«گوید:  ساله) در این باره می می 54(

  ». دید داد. انگار تلویزیون فقط اونا رو می شهر بود. زندگی شهري رو نشون می

ها شهر رو  بیشتر مردم و رسانه«: کند کنندة دیگر بیان می ساله) مشارکت 49ر (همچنین باق

براساس نظر ». دونن. میگن هر کی میخاد پیشرفت کنه باید بره شهر جلوتر از روستا می

نشینی است یا اینکه  شکلی آشکار یا در مقام اشاعۀ فرهنگ شهر کنندگان رسانه به مشارکت
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زندگی روستایی است. به همین دلیل ذهنیت مخاطبان و ایستارها توجهی به اهمیت  درحال بی

 گیرد که مستعد ترك روستاست. هایشان در وضعیتی قرار می و نگرش

کنندگان اعتقاد دارند متأثر از عوامل مختلف امواجی از  مشارکتگرایی و ایدئالیسم:  آرمان

با تفسیر میزان منابع موجود در ایران گرایی در ایران شکل گرفته که در ارتباط  ایدئالیسم و آرمان

ها و... بسیار مؤثر بوده  ها و تکالیف دولت مندي گسترده از آن منابع و تفسیر فعالیت و امکان بهره

طور کلی وجود ندارد و  اي دربارة شهر نزد مردم ایران به بینانه است. از نظر این افراد نگرش واقع

  یابد. هاي روزمره در آن پایان می بسیاري از رنجدانند که  روستاییان شهر را مکانی می

اي به دنیا  یک دهه پیش که از روستا زدم بیرون جور دیگه«کند:  ساله) بیان می 34رضا (

  . »کردم کردم و خیلی مطالبات از دنیا داشتم. فکر می نگاه می

ته و کنندگان پژوهش بر این موضوع تأکید داش مشارکت ها: دگرگونی ایستارها و نگرش

به زندگی در روستا، نگاهشان به کار و فعالیت و  هاي آنان نسبت معتقدند ایستارها و نگرش

تر کردن از میزان  ها در جهت کم مواردي از این قبیل تغییر کرده است و همۀ این دگرگونی

مثل گذشته دیگه کسی حاضر «کند:  ساله) بیان می 29زحمت و تالششان بوده است. حمید (

 ». ش رو زحمت بده و نونش رو دربیاره. مردم دیدگاهشون عوض شده... نیست خود

   

  ها تعامل - . کنش2

طلبی  کنندگان درمورد پدیدة مهاجرت، راحت هاي مشارکت تعامل - کنش ترین مهم

  است. ها و تأمین اهدف شغلی گرایانه و مهاجرت با هدف پیگیري خواسته مصرف

  

  گرایانه طلبی مصرف مهاجرت با هدف تحقق راحت

گرایانه تمایل به سبکی از زندگی است که در آن کم کار کردن  طلبی مصرف منظور از راحت

شود. در  اي که فرد از مقدار زحمت و حجم کار خود بکاهد ارزش تلقی می گونه یا تنظیم کار به

ن تر کار کنند و از زحمتشا دنبال روزهاي بیشتر تعطیل هستند تا کم چنین شرایطی افراد به

  شود. گرایانه میان آنان متداول می هاي مصرف چشمی کاسته شود و  چشم و هم

خوان در رفاه  االن دیگه همه دنبال راحتی ان، همه می«ساله) معتقد است:  27حلیمه (

زندگی کنن. کدوم زن روستایی دیگه حاضره مثل قبالً خودش رو به زحمت بندازه و از صبح تا 

کردن،  دیگه تکرار نمیشن. اول صبح بعد از نماز کار رو شروع می شب کار سخت کنه. اون آدما

کردن،  دادن و زیرپاشون رو جارو می کردن، گاو و گوسفند رو علف می ها رو روانۀ مدرسه می بچه

   ». و همینطور کار می کردن تا شب. دنیاش عوض شده
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  ها و تأمین اهدف شغلی مهاجرت با هدف پیگیري خواسته

گیرد  تعامل هاي مدل پارادایمی قرار می -هاي مهاجران که ذیل کنش نگیزهیکی دیگر از ا

کنندگان پژوهش بر  ها و تأمین اهدف شغلی است. مشارکت مهاجرت با هدف پیگیري خواسته

این باورند مشکالت مرتبط با تأمین معیشت در محل زندگی، که اغلب روستاهاي شهرهاي 

یابی به موقعیت  ی هستند سبب شده آنان با انگیزة دستمهاجرفرست به این دو محله موردبررس

  شغلی اقدام به مهاجرت کنند.

روستا که بودیم سه تا گاو داشتم «کند:  ساله) تجربۀ خود را در این باره چنین بیان می 66ستار (

، ها هم کردم. براي تأمین مخارج بچه کاشتم و هم دامداري می تا بز. هم زمین کشاورزیم رو می 16و 

فروختم. تا اینکه زمین رو با برادرام تقسیم کردم و دیگه برام  شد یه گوساله می هر وقت الزم می

  ». صرفه نبود. درآمدم کم شد و مجبور شدم دیگه از روستا بیایم شیلنگ آباد(کوي علوي)  به

  

  . پیامدها3

اهواز و کنش نشین  دهنده و مؤثر بر مدل پارادایمی مهاجرت به محالت حاشیه شرایط شکل

  اند به پیامدهاي زیر منجر شده است:  ها در این شرایط پیش گرفته ـ تعاملی که آن

پیامد مهم شرایط موجود در ارتباط با مهاجرت به محالت  تقویت اقتصاد غیررسمی:

دلیل عدم برخورداري از  نشین، تقویت اقتصاد غیررسمی است. بسیاري از مهاجران به حاشیه

هاي محدودکنندة حضور در شهر و در جهت تأمین  از مواجه شدن با واقعیتدانش فنی و پس 

معیشت خود و خانواده ناگزیر به ورود به اقتصاد غیررسمی هستند. آنان این کار را در قالب 

دهند  هایی از این قبیل انجام می فروشی و کنش روها، دست بساط پهن کردن در معابر و پیاده

وقتی اومدیم شهر ناچار «گوید:  ساله می 45گیرند. حلیمه  رار میکه ذیل اقتصاد غیررسمی ق

کردم. بعداً کم کم  شدم برا پول درآوردن کار کنم. پنج تا بچه دارم. توي نادري بساط می

جامون کرد و گفتن برین پارك پیش  شهرداري فشارش رو بیشتر کرد بهمون. آخرشم که جابه

  ». پل غدیر

  

  گیري بحث و نتیجه

مهاجرت با «ها،  شده درمورد این مقوله هاي عمده و اصلی و توضیحات ارائه به مقوله باتوجه

عنوان مقولۀ هستۀ این پژوهش که توان تحلیل فرایند مهاجرت  به» هدف بهبود کیفیت زندگی

نشین شهر اهواز را دارد درنظر گرفته شد و در  از مناطق مختلف روستایی به محالت حاشیه

  ارائه شده است. 1دایمی شامل شرایط، عمل ـ تعامل و پیامد در شکل قالب یک مدل پارا
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گر مضمون اصلی  که نمایان» گشایانه مثابۀ کنشی افق مهاجرت به«برمبناي مقولۀ هستۀ 

توان گفت اغلب  هاي عمدة پژوهش است می شده از سایر مقوله پژوهش و برگرفته و انتزاع

و در همین راستا،   بهبود کیفیت زندگی را داشته هاي اخیر دغدغۀ مهاجران واردشده در دهه

اند. بر این اساس،  رفت از وضعیت کنونی کرده مثابۀ یک تکنیک براي برون اقدام به مهاجرت به

مهاجران واردشده به دو محلۀ پرجمعیت حصیرآباد و کوي علوي طی سالیان اخیر اغلب کسانی 

اند  جوار به کشاورزي و دامداري مشغول بوده اند که در مناطق روستایی چند شهرستان هم بوده

هاي اقلیمی یا انسانی ادامۀ سکونت در محل زندگی برایشان میسر نبوده است،  و متأثر از تکانه

اند. حصیرآباد که  ناپذیر مواجه شده زیرا براي تأمین معاش خود و خانواده با دشواري تحمل

ده است بیش از همه موردتوجه مهاجرانی هزار نفر رسی 65,472به  1395جمعیت آن در سال 

از ایذه، باغملک، مسجدسلیمان، اندیکا، رامهرمز، هفتکل و امیدیه بوده است و اغلب این 

هاي دیگري غیر از انجام فعالیت در زمینۀ کشاورزي و  مهاجران تا پیش از این فاقد مهارت

  اند. دامداري بوده
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  نشین در اهواز ایمی مهاجرت به محالت حاشیه. مدل پاراد1شکل 

  شرایط علی :

گرایی و ایدئالیسم/  رسانۀ شهرگرا/ آرمان

 هادگرگونی ایستارها و نگرش

اي، شرایط زمینه

  گر:مداخله

هاي زیست در مشقت

  روستا

  دیده:پ

مهاجرت به محالت 

 نشینحاشیه

  استراتژي (عمل/ تعامل):

مهاجرت با هدف تحقق 

  گرایانه/ شغلی طلبی مصرف راحت

  

  پیامد:

  تقویت اقتصاد غیررسمی
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به همین دلیل پس از ورود به این محالت به مشاغل غیررسمی و خدماتی روي آوردند.  

آباد (کوي علوي) نیز همین گونه بود، با این تفاوت که این محله بیشتر  شرایط در شیلنگ

امل جنگ تحمیلی نیز در موردتوجه روستاییان شهرهاي غربی و جنوبی استان بوده است و ع

ایجاد امواج مهاجرتی به این محله باید درنظر گرفته شود. جمعیت این محله در سرشماري سال 

نشین در اهواز  عنوان یکی از ابرمحالت حاشیه نفر رسیده و اکنون به 43,550به بیش از  1395

  شود. شناخته می

  

  منابع

، قم: اي تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانیه مبانی پارادایمی روش) 1388، محمدتقی (ایمان

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. شناسی تحقیقات کیفی روش) 1391ایمان، محمدتقی (

اطالعات ، مجلۀ »شهرنشینی شتابان، روندها و پیامدها) «1388زاده، عیسی؛ نصیري، یوسف ( ابراهیم

  .241ـ 232 :237، شمارة سیاسی اقتصادي

مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریۀ ) 1394-1391بین، جولیت (رکور ، انسلم؛اشتراوس

  ابراهیم افشار، تهران: نشر نی ۀترجم، اي زمینه

هاي تعریف و تعیین  شاخص) «1393اهللا ( اعظمی، محمد؛ توالیی، روح ایراندوست، کیامرث؛

: 21، شمارة اي هاي شهري و منطقه مطالعات و پژوهشلنامۀ ، فص»هاي غیررسمی در ایران سکونتگاه

  .60ـ 43

  نشینی در اهواز، اهواز: طرح پژوهشی شهرداري. ) حاشیه1394باقري، معصومه (

گیري تجربۀ  فهم فرایند شکل) «1397بهمنی، سجاد؛ همتی، رضا؛ ملتفت، حسین؛ ایزدي جیران، اصغر (

، »هاي مالشیه و تل برمی خوزستان (موردمطالعه: محلهبنیاد  نشینی براساس نظریۀ داده حاشیه

  .158ـ 127: 2، شمارة توسعۀ اجتماعیفصلنامۀ 

، »آباد کرج نشینی مطالعۀ موردي، اسالم نگرشی از درون به پدیدة حاشیه) « 1381پارساپژوه، سعیده (

  .199ـ 166: 6، شمارة اجتماعی رفاهفصلنامۀ 

اطالعات ، ماهنامـۀ »نشینی شتابان و ناهمگون: مسکن نابهنجارشهر) «1367-1366( پیـران، پرویـز 

  .15، شمارة سیاسی ـ اقتصادي

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادي ) «1387اسماعیلی، رضا ( حسین؛ نواح، عبدالرضا؛ زاده، علی حسین

 .120ـ 103: 4،  فصلنامۀ توسعۀ انسانی، شمارة »نشینی در شهر بهبهان مؤثر بر حاشیه

بررسی عوامل موثر بر ) «1385( حسینی، محمدرضا ، رسول؛ عریضی، فروغ؛ وارثی، حمیدرضا؛ربانی

  .114ـ 89: 7، شمارة جغرافیا و توسعه، »نشینی و پیامدهاي اجتماعی گیري مسئلۀ حاشیه شکل

  ، شیراز: دانشگاه شیراز.نشینی حاشیه) 1369زاهد زاهدانی، سعید (
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هاي شهر  بررسی وضعیت جرم در محله) «1394ید؛ سیاحی، ایناس (مقدم، پرویز؛ امانپور، سع سلیمانی

المللی  ، تهران: کنفرانس بین»هاي کیانپارس، گلستان، حصیرآباد اهواز، موردمطالعه: محله

 دستاوردهاي نوین در مهندسی عمران، معماري، محیط زیست و مدیریت شهري.

گیري و گسترش  فرایند شکل) «1390نسب، حامد ( شیعه، اسماعیل؛ حبیبی، کیومرث؛ کمالی

  .48ـ 39: 133، شمارة مسکن و محیط روستامجلۀ ، »هاي غیررسمی سکونتگاه

، هفت شهر، فصلنامۀ »اي براي ساماندهی اسکان غیررسمی سوي نظریه به) «1381صرافی، مظفر (

  .11ـ 6: 8شمارة 

هاي  سکونتگاه) «1389( بیرانوندزاده، مریم؛ رستم گورانی، ابراهیم ؛عامري، سیاهویی حمیدرضا

مطالعات امنیت ، مجلۀ »سمی، امنیت و توسعۀ پایدار شهري مطالعۀ موردي: شهر بندرعباسغیرر

  . 60ـ 37: 24، شمارة اجتماعی

روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریۀ پرپایۀ (گراندد ) 1395فراستخواه، مقصود (

  تهران: آگه.  )،GTMتئوري 

، ترجمۀ احد علیقیان و همکاران، تهران: طرح امعه و فرهنگعصر اطالعات؛ ج) 1380کاستلز، مانوئل (

 نو.

، ترجمۀ علیرضا کیامنش طرح پژوهش؛ رویکردهاي کیفی، کمی و ترکیبی) 1391کرسول، جان. دبلیو (

   .طوس، تهران: جهاد دانشگاهی و مریم داناي

اقتصادي سه منطقۀ  مقایسۀ ابعاد) «1393ملکی، سعید؛ ظریفی، کوکب؛ ادیبی، بوذز؛ ظریفی، فرشته (

مقاالت اولین کنفرانس  ، تهران: مجموعه»نشین کوي علوي، زرگان و حصیرآباد شهر اهواز حاشیه

  المللی علوم رفتاري و مطالعات اجتماعی. بین

، اي ریزي منطقه برنامه، »مثابۀ آپاندیست شهري نشینی به حاشیه) «1391نقدي، اسداهللا؛ زارع، صادق (

  .81ـ 65: 5شمارة 
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