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 تماعی:تحلیل مردمنگارانه از تاثیر صنعت نفت بر نابرابری اج

 )مقاله پژوهشی( 1مطالعه موردی حوزه نفتی غرب کارون

 یونس اکبری، مصطفی ازکیا
 (52/10/99تأیید: تاریخ ، 10/10/99: تاریخ دریافت) 

 چکیده
های مختلف اجتماعی در قشربندی اجتماعی از مفاهیم کلیدی است که بیانگر برابری یا نابرابری گروه

و  بی از روشهای کمی و کیفی. این تحقیق با استفاده از ترکیاست عیاجتما سیاسی و، ابعاد اقتصادی

های گروهی و فردی با مسئوالن نگارانه و مصاحبهمشاهدات مردم، گیری از ابزار پرسشنامهبا بهره

دهقانان و سران قبایل و طوایف منطقه به بررسی تاثیر صنعت نفت بر ، بخشداران، دهیاران، دولتی

در حوزه نفتی غرب کارون پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این مطلب است که  نابرابری اجتماعی

ورود صنعت نفت در این منطقه نه تنها سبب تعدیل نابرابریهای سنتی موجود در منطقه نشده بلکه 

سبب بازتولید نابرابرهای موجود در منطقه نیز شده است. حضور نفت در منطقه که بنا به مسئولیت 

سبب شده که اقشار تهی دست ، شدود بایستی سبب توسعه متوازن در غرب کارون میاجتماعی خ

جامعه در موقعیت اجتماعی خود تحرک صعودی نداشته و در عوض اقشار باالی اجتماعی با استفاده 

اجتماعی و فرهنگی خود در ابقاء جایگاه خود و فرزندانشان موفق ، سیاسی، های اقتصادیاز سرمایه

دهد شرکت نفت نسبت به مسئولیت اجتماعی خود در منطقه بی نتایج نشان می، وه بر اینباشند. عال

 نگاه کوتاه مدت و منفعت محور به منابع طبیعی منطقه داشته است.، توجه بوده

 غرب کارون ، قشربندی، مسئولیت اجتماعی، نابرابری، : نفتکلیدواژگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالعات جامع اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، زیست محیطی غرب کارون » این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی 1
 1931تا  1931باشد که در سال به کارفرمایی وزارت نفت می« برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در منطقه

 صورت گرفته است.

  )استاد بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران )نویسنده مسئولmostafa_azkia@yahoo.com 

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی u_akbari1987@yahoo.com 
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 بیان مسئله

های منتج قشرهای مختلف در جامعه و پیامدها و نابرابری از دیرباز چیستی و چرایی طبقات و

قشربندی اجتماعی از مفاهیم کلیدی  .دغدغۀ اندیشمندان اجتماعی بسیاری بوده است، از آن

را در ابعاد ها  آن برابری یا نابرابری، های مختلف اجتماعیشناسی است که با بررسی الیهجامعه

پردازان اجتماعی بر این نظرند که نظام دهند. نظریهسیاسی و اقتصادی نشان می، اجتماعی

ای بدون قشر نیست زیرا افراد قشربندی اجتماعی در جوامع مختلف وجود دارد و هیچ جامعه

ثروت و منزلت از یکدیگر متفاوتند و بر مبنای آن در ، جامعه از نظر میزان برخورداری از قدرت

گیرند. قرار می، کارکرد و ارزش یکسانی ندارند های متفاوت کهبا پایگاه، های مختلفگروه

و موقعیت اجتماعی از وجوه بارز قشربندی اجتماعی است  تفاوت در نوع پایگاه، بدین ترتیب

 (.11: 1931، های اجتماعی ایجاد کرده است )تقویکه به نوعی سبک زندگی متفاوتی را در الیه

فت و انقالبهای رخ داده و همچنین ورود روابط جامعه ایران در صد سال گذشته به دلیل وجود ن 

دارانه به واسطه جریان مدرن شدن جامعه شاهد تغییرات و تحوالت فراوانی در ابعاد سرمایه

 (. یکی از ابعادی که مطمئنا19۳9ً، زادهمختلف زندگی اجتماعی ایرانیان بوده است )لهسایی

راتب اجتماعی در جامعه به صورت عام و در توان انتظار تغییرات آن را داشت نظام سلسله م می

ای بصورت خاص است. نظام سلسله مراتب اجتماعی در جامعه دهقانی جامعه دهقانی قبیله

ای شده است و تغییرات  ای ایران به تبع دیگر تحوالت اجتماعی دچار تغییرات گستردهقبیله

نده تغییرات اجتماعی بعدی حادث شده در این ساختار نیز به نوبه خود مقدمه یا ایجاد کن

گذار و هم بعنوان اقتصادی و سیاسی هم به عنوان عامل تاثیر، اند. در واقع ساختار اجتماعی بوده

ای ایران عمل کرده معلول تاثیرپذیر در رابطه با نظام سلسله مراتب اجتماعی جامعه دهقانی قبیله

ان که در کانون منابع عظیم نفتی و است. تغییرات در سلسه مراتب اجتماعی در مناطقی از ایر

گازی قرار دارند نیازمند مطالعات دقیقتر و توجه بیشتری است. چرا که در ذهن افراد ساکن در 

این مناطق این آگاهی وجود دارد که قسمت اعظم بودجه کشور از فروش نفت و گازی تولید 

دارد که از این نعمت موجود  گردد و این انتظار وجوداستخراج میها  آن شود که از منطقهمی

نیز به عنوان مردم بومی و محلی منتفع گردند و در نظام سلسله مراتب اجتماعی ها  آن ،منطقه
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های اقشار اجتماعی فاصله زیادی با یکدیگر نداشته باشند و فقر مطلق نیز در آن منطقه الیه

ورت فرمول بندی نشده در منطقه ریشه کن شده باشد. عدم توجه به این انتظارات ذهنی که بص

تواند سبب بروز نارضایتی اجتماعی و کارشکنی  می، ذهن ساکنان مناطق نفت خیز وجود دارد

 شود و حتی وقوع شورش را در پی داشته باشد. 

گروهی از پژوهشگران معتقدند که در مناطقی که صنعت نفت و گاز در آن توسعه یافته 

کند. این پژوهش بر  ی و اجتماعی جامعه بهبود پیدا میاقتصاد، است به طور عام وضعیت رفاهی

شناسان  این نظریه درست است. در مقابل گروهی از جامعه  آن است که نشان دهد تا چه اندازه

ترین تعیین کننده  اصلی، بر این عقیده هستند که توسعه صنعت نفت و گاز در مناطق عملیاتی

پیرامونی صنعت نفت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی ها و توسعه نیافتگی مناطق  بروز نارضایتی

شناختی که مناسب توسعه  های جامعه است. این گروه معتقدند که عدم به کارگیری دیدگاه

ها و پیامدهای منفی توسعه  ریشه بسیاری از چالش، صنعت نفت در مناطق پیرامونی است

کی از آن است که دولت و به باشد. برخی مطالعات در ایران حا صنعت نفت در این مناطق می

تبع آن صنعت نفت توجه چندانی به توسعه مناطق پیرامون خود ندارند. این ادعاها در این 

 پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. 

عنوان میادین  جفیر و دارخوین که به، یاران، یادآوران، میادین نفتی آزادگان شمالی و جنوبی

، اند. توسعه این میادین کمی از هم قرار گرفته د به فاصلهشون رب کارون شناخته مینفتی غ

شروع شد. ابتدا میدان  ۳8از اوایل دهه ، در سالهای قبل انجام شده بودها  آن هرچند اکتشاف

توسعه میادین آزادگان شمالی و  ۳1و سپس در سالهای ، ریزی شد دارخوین در سه فاز برنامه

 روع شد.یاران شمالی و جنوبی و ... ش، جنوبی

ای نه  ایی صنعتی در آینده گیری منطقه های آینده و شکل دورنمای توسعه این میادین در سال 

ضرورت نگاهی استراتژیک به کل منطقه و استفاده از پتانسیل حضور نفت برای ، چندان دور

ن در کند. از سوی دیگر با توجه به قرارگرفتن این میادی چندان می ای و ملی را دو توسعه منطقه

زبان در آنجا ساکن بوده و در منطقه مرزی   یک منطقه جغرافیایی خاص که بافت قومیتی عرب

، المللی هورالعظیم در این منطقه با کشور عراق قرار گرفته است همچنین وجود تاالب بین
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به ، ضرورت دارد که وزارت نفت عالوه بر بررسی ابعاد فنی و اقتصادی این پروژه عظیم

زیابی تاثیرات و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی این طرح اهمیت های ار بحث

مسجدسلیمان و ... تالش کند تا ، دهد و با نگاه به تجارب دیگر مناطق نفتی مانند عسلویه

ای  زیست منطقه کاهش یابد و برنامه  پیامدهای منفی این پروژه در اجتماعات محلی و محیط

نفت برای توسعه متوازن و پایدار در این منطقه تدوین و اجرا  جامع توسط دولت و وزارت

تواند به ارائه  محیطی می  شود. بنابراین انجام مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و زیست

راهکارهایی جهت کاهش پیامدهای توسعه صنعتی و تالش برای حرکت در جهت توسعه پایدار 

 و مسئوالنه در این منطقه کمک کند.

ای قابل توجه است و کارون یکی از میادین نفتی است که دارای جمعیت دهقانی قبیله غرب

برداری شرکت نفت و شرکتهای تابعه آن در این جمعیت بومی شاهد عملیات اکتشاف و بهره

-رسد مطالعه وضعیت اقشار اجتماعی در این منطقه میمحدوده زندگی خود هستند. به نظر می

برآورده شدن انتظارات ذهنی مردم محلی منطقه از وزارت نفت باشد. در  تواند برشی از میزان

ای در قالب این مقاله تالش شده تا وضعیت واحدهای اصلی ساختار اجتماعی دهقانی قبیله

سلسله مراتب اجتماعی در منطقه غرب کارون مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا سعی شده 

 ر خور داده شود:است که به سواالت زیر پاسخی د

 ای موجود درمنطقه مورد مطالعه چگونه است؟وضعیت جامعه دهقانی و قبیله 

 وضعیت اقشار اجتماعی در منطقه غرب کارون به چه شکل است؟ 

 گیری قشربندی این منطقه تاثیرگذار هستند؟چه متغیرهای در شکل 

 پذیر منطقه چگونه است؟ وضعیت اقشار آسیب 

 نفت در منطقه به چه شکل انجام شده است؟ مسئولیت اجتماعی صنعت 

 مردم محلی چه نگرش و دیدگاهی نسبت به اقدامات صنعت نفت دارند؟ 
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 مطالعات انجام شده در زمینه قشربندی و نابرابری اجتماعی در حوزه مطالعاتی

های گذشته در زمینه مسائل کشاورزی بطور عام و اقتصاد متکی به  طی دهه مطالعات مختلفی

تحت عنوان مطالعات  1911تا  1931ر منطقه انجام شده است. این مطالعات طی سالهای آن د

های آبریز استان خوزستان  ها و زیر حوزه جامع احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه

های مختلف مشاور به کارفرمایی وزارت کشاورزی در موضوعات مختلف از  توسط گروه

ریزی  اهای موجود انجام شده است )مطالعات بررسی و برنامهجمله وضعیت اقتصادی روست

، برداری نفت وگاز اروندانآمایش در محدوده عملیاتی شرکت بهره، اجتماعی، اقتصادی

19۳1 :113- 111.) 

( با عنوان 19۳1یش پایش )ساپ( )شرکت مهندسین مشاور سبز اند های مطالعهیافته

یشی در محدوده عملیاتی شرکت آما، اجتماعی، دیریزی اقتصامطالعات بررسی و برنامه"

های شغلی در فضای استان  نشان داد که وضعیت اشتغال و زمینه "برداری نفت وگاز اروندان بهره

 خوزستان و منطقه مورد مطالعه از تنوع برخوردار است. 

تان پذیر در دشت آزادگان اس بررسی اقشار آسیب"( با عنوان 19۳1) نتایج مطالعات ازکیا

خوزستان یکی از مناطق حاصلخیز کشور است و درعین حال  دهد کهنشان می "خوزستان

مشکالت اقتصادی حاکم بر بخش کشاورزی در این منطقه جدا از مشکالت کالن و خرد کل 

(. همچنین نتایج حاکی از این است که میانگین 1. 1. 9؛ جلد. 9۳: 19۳1، )ازکیا باشد نمی کشور

باشد و  می ریال در سال ۳1۳31111 نمونه مورد بررسی برابر 911ها در کل کل هزینۀ خانوار

درصد باالی دهکها بر اساس اطالعات هزینه کل برابر حاصل  18درصد پائین به  18نسبت 

است  نهم و دهم، هشتم تقسیم مجموع سهم نسبی چهار دهک اول به مجموع سهم نسبی دهک

 18یاس از عدد یک حکایت از این واقعیت دارد که سهم است. کمتر بودن این مق 11/8که برابر 

درصد گروههای باالی  18کل( از سهم  )هزینه درصد از گروههای پایین درآمدی از درآمد کل

دهد. نتایج حاصل از کل درآمد درآمدی کمتر است و این نابرابری توزیع درآمد را نشان می

ه بر این محاسبه ضریب جینی حکایت از عدم نماید. عالوخانوار نیز این موضوع را تأیید می

 (.93توزیع مناسب درآمد درمیان خانوارهای نمونه دارد )همان: 
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تجهیز و نوسازی ، عنوان شبکه فرعی آبیاری و زهکشی"( در مطالعه دیگری با 1939ازکیا )

موانع و مشکالت  "های زیرزمینی اراضی رامشیر )بخش مطالعات اجتماعی(  اراضی و زهکش

به ها  آن بندی کرده است که شرحبردارن را بر اساس نوع بهربرداری به پنج گروه تقسیمهرهب

 ترتیب زیر است:

 هکتار است.  9/9ها  آن برداران ضعیف و کم زمین که متوسط اراضی در اختیار گروه اول بهره 

 در اختیار هکتار اراضی کشاورزی  3/18دهقانی خرد با متوسط های  برداری گروه دوم یا بهره

 دارند.

 باشند که مساحت متوسط اراضی  برداران دهقانی متوسط می گروه سوم تحت عنوان بهره

 هکتار است. 19ها  آن تحت اختیار

 هکتار  11/11ها  آن ای میباشند که متوسط اراضی تحت اختیار برداران مرفه گروه چهارم بهره

 است 

 ی در این گروه متوسط مساحت در اختیار داری ارض برداران تجاری سرمایه گروه پنجم بهره

 هکتار است  138بردار  یک بهره

توان در جمع بندی مطالعات قشربندی و نابرابری صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه می

ای از ابعاد گوناگون رو چنین بیان کرد که نظام سلسله مراتب اجتماعی منطقه با مشکالت عدیده

کنین منطقه را با سختی همراه ساخته است. در ادامه بحث به بررسی رو میباشد که معیشت سا به

منطقه مورد مطالعه پرداخته  ایمکانیسم علی و معلولی قشربندی اجتماعی در حوزه دهقانی قبیله

های تشکیل دهنده سلسله مراتب اجتماعی جامعه دهقانی  شده و سپس کنکاشی در وضعیت الیه

 . ورت گرفته استص ای منطقه مورد مطالعهقبیله

 مالحظات نظری

جوامع در حال جریان دگرگونی اجتماعی را به دو ، های فرهنگی جامعهبا تاکید بر جنبه 1ردفیلد

ست از جامعه کوچک ا کند. خصوصیات جامعه قومی عبارت می دسته قومی و شهری تقسیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Redfield 
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، رفتارهای سنتی ،متجانس و با احساس قومی از انسجام گروهی، فاقد افراد باسواد، منزوی

خودبخودی غیر انتقادی و شخصی. در این جوامع هیچ نوع قوانین و یا عادات تجربی و تفکر 

روابط و نهادهای خویشاوندی از نوع ساده و اولیه ، شود نمی در جهت اهداف روشنفکرانه دیده

ست. های غیر مادی بر ابعاد مادی مسلط ااست و گروه خانوادگی واحد فعالیت است. جنبه

اقتصاد بیشتر با پایگاه اجتماعی ارتباط دارد و بر پایه تولید برای بازار سازمان نیافته است. نقطه 

نامد. ردفیلد جامعه قومی و مقابل این جامعه چیزی است که ردفیلد آن را جامعه شهری می

ه تنها کند. این زنجیرکامال مخالف بر روی یک زنجیره تصویر می، شهری را به عنوان دو قطب

بلکه ، نیست، کند می های اجتماعی را تسهیلیک شیوه مرفولوژیک که مقایسه انواع ساخت

داللت بریک جریان کلی دارد که طی آن جوامع قومی طی یک فرآیند عام از طریق ادغام در 

(. به عبارتی به 31: 1919، کنند )ازکیا می از نوع شهری دگرگونی حاصل، بزرگترهای  ساخت

ای از نظر ردفیلد ای در تقابل با زندگی شهری قرار دارد. جامعه قبیلهلد زندگی قبیلهنظر ردفی

دهد به سوی مقدس و یکدست است ولی این جامعه با تحوالتی که در آن روی می، کوچک

شود. از این رو سعی این پژوهش جامعه شهری در حال حرکت است و از ثبات اولیه دور می

که مداخالت صنعت نفت در منطقه غرب کارون چه تاثیراتی بر پاسخ به این پرسش است 

 ای و دهقانی منطقه گذاشته است. قبیله، وضعیت نابرابری بر جامعه قومی

 روش تحقیق

ترکیبی از روش کمی و  مبتنی بر، ایروش مطالعه حاضر در تعیین قشربندی مناطق دهقانی قبیله

گیری از  نامه و با بهره با استفاده از پرسشکیفی بوده است. بدین ترتیب که در بخش کمی 

و همچنین بر اساس رویکردهای  ثروت و منزلت، سه شاخص قدرت، شاخص سه گانه وبری

های تحصیالت قشربندی  نوین به قشربندی اجتماعی و همچنین با مد نظر قرار دادن مالک

ت تکمیل نتایج اجتماعی به روش عینی صورت گرفته است. در بخش کیفی تحقیق نیز در جه

در کنار روش  های گروهی و فردیکمی از مصاحبه بخش عینی و اعتبار بخشی به قشربندی
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های گروهی در این تحقیق با حضور استفاده شده است. الزم به ذکر است که مصاحبه 1اشتهاری

و سران قبایل ، اعضای شورای اسالمی و دهیاران روستاهای مورد مطالعه و همچنین فرمانداران

نمایندگان شرکت نفت و همچنین نماینده مجلس شهرستان در محل ، دارانبخش، طوایف

ها صورت گرفت. حجم نمونه برای قشربندی اجتماعی در بخش کمی در این فرمانداری

خانوار بوده است. جهت بدست آوردن اطالعات مورد نیاز برای دستیابی به  111پژوهش شامل 

روستا در منطقه توزیع شده است. بر  1۳راحی شده در سطح های طاهداف تحقیق پرسشنامه

سواد اساس اطالعات مندرج در جدول زیر بیشترین میزان پرسشنامه توزیع شده در روستای ام

درصد( عدد  1.3) 1درصد( عدد و کمترین میزان پرسشنامه در روستای علم آباد با  ۳.1) 91با 

منطقه در جدول زیر به صورت دقیق آورده شده بوده است. توزیع پرسشنامه در سایر دهات 

است. الزم به ذکر است که واحد تحلیل در بخش کمی این پژوهش خانوار روستایی است و 

 ها توسط سرپرست خانوار تکمیل شده است.پرسشنامه

 : توزیع پرسشنامه بر حسب ده8جدول

 هاشنامهدرصد از کل تعداد پرس تعداد پرسشنامه توزیع شده نام روستا ردیف

 1.9 18 مسعودی 1

 1.3 1 علم آباد 1

 1.1 1۳ مچریه 9

 1.1 3 دفار علیا 1

 1.1 1۳ سید خلف 1

 9.1 11 مهین آباد 3

 1.1 13 ام نوشه 1

 ۳.۳ 91 ام سواد ۳

 1 98 ام خرجین 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی اجتماعی قرار  شود که خود را نسبت به سایر افراد جامعه در چه طبقه در این روش قشربندی از فرد پرسیده می 1
شناسند، ابزار  ها همدیگر را می ها بیشتر آدم جتماعات کوچک که در آندهد. روش اشتهاری قشربندی در امی

 آید. شمار می کارآمدی به
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 : توزیع پرسشنامه بر حسب ده8دولادامه ج

 هاز کل تعداد پرسشنامهدرصد ا تعداد پرسشنامه توزیع شده نام روستا ردیف

 1 98 سلمانیه 18

 3.3 13 حنیشیه 11

 1.1 19 کفیشه 11

 1 98 ملیحه کوت سعد 19

 1 98 جفیر 11

 1 98 ملیحه حاج بدر 11

 1.3 91 مطیع یبر 13

 1 98 ملیحه علومی 11

 1 98 سمیده 1۳

 188 111 مجموع

فردی با معاونین های  مصاحبهنگارانه و در بخش کیفی تحقیق عالوه بر مشاهده مردم

، ریاست برخی از ادارات و روستاییان منطقه، دارانبخش، های مورد مطالعه فرمانداران شهرستان

 الذکر ی و دهیارهای روستاهای فوقمصاحبه گروهی نیز با مردم محلی و اعضای شورای اسالم 1

 نیز انجام شده است.

 دوده طرحشناسایی و معرفی جوامع انسانی موجود در مح
 توان به شرح زیر برشمرد؛ترین عشایر عرب خوزستان را میعمده

کعب؛ این عشیره که در منطقه شادگان ساکن هستند از شش عشیره کوچک عشیره بزرگ بنی

 به شرح زیر تشکیل یافته است:

ابو ، صالحآلبو ، آلبو زیاد، آلبو محمود، آلبو حاج علی، های آلبوباالآلبو غبیش؛ که شامل تیره -1

آلبو ، سلیح، اثامند، رفیع، بیت بندلیجان، زبید، بیت آلبو شمال، بیت خیطان، بنی رشید، جلیل

 سلیط.
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آلبو ، عثمان، بالعطه، آلبو غنام، آلبو محمودی، آلبو غونیم، های مهم آن عبارتند ازحزبه؛ تیره -1

 حمیدان و آلبو حاوی.

های جوال و آلبو تشکیل یافته که هریک نیز به ر به نامخنافره: این طایفه از دو طایفه کوچکت -9

 اند.های چندی تقسیم شدهتیره

یک دارای  شود که هر می عساکره؛ این طایفه به دو شاخه اصلی دریس و عساکره تقسیم -1

 هایی هستند.تیره

عل و مقدم مقدم؛ این طایفه نیز از دو طایفه کوچکتر تشکیل یافته که عبارتند از مقدم و خز -1

 اند.هایی چند تقسیم شدهحنش که خود به تیره

 تیره تشکیل شده است. 1دوارجه؛ کوچکترین طایفه در منطقه خوزستان که از  -3

 عبارتند از؛ اندعشایر عرب اهواز که در نواحی غربی استان خوزستان استقرار یافته

اند که در باوی آنان ایرانیانی بودهشود که برخی از  می طایفه باوی؛ از تعدادی تیره تشکیل -1

 شوند.و اکنون جز طوایف عرب شناخته میاند  هوارد شد

 اند.آل کثیر؛ از طوایف مقتدر خوزستان است که از اهواز تا غرب دزفول پراکنده -1

 سالمت؛ از دیگر طوایف خوزستان که از سه تیره تشکیل شده است. -9

رامهرمز و شادگان سکونت دارند و از چند تیره تشکیل آل خمیس؛ این طایفه در نواحی  -1

 اند.شده

در خاک عثمانی )عراق فعلی( به داخل ایران مهاجرت  13منتقج؛ از طوایفی که در قرن  -1

 است.کرده

هایی چند کنند و از تیرهبنی طرف؛ این طایفه در دشت آزادگان و اطراف هویزه زندگی می -3

 گردند. می تشکیل

 گردد. می ه؛ این طایفه از هم پیمانان بنی کعب است و از پنج تیره تشکیلشریف -1

 معروف است« میان آب»از مهمترین عشایر ساکن در محدوده بین دو رود کرخه و دز که به 

 عبارتند از؛
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عبدالخان؛ از عشیره بنی الم ساکن در الحماره عراق است که در قرن نوزدهم به ایران  -1

 های زیادی تشکیل شده است.تیره مهاجرت کرده و از

مزرعه؛ این طایفه از عشایر عرب است که پیش از اسالم در عصر ساسانی از حجاز به ایران  -1

اند و به دو تیره بزرگ بیت حامد و آل مومنین تقسیم آمده و در ناحیه بستان و هویزه پراکنده

 شده است.

اند و در بین موسیان میان آب و شوش ساکن شدهاند و خسرج؛ از العماره به ایران کوچ کرده -9

 از سه تیره تشکیل یافته است.

 اند.و از چهار تیره تشکیل شده آل بروایه؛ از عراق به ایران آمده و در هویزه ساکن -1

کعب ، های کعب منانباشد از چهار تیره عمده به نام می کعب؛ آل کعب که جدا از بنی کعب -1

 اهلل تشکیل یافته است.هلل و کعب فرجاکعب کرم، الحایی

سادات جعاله و سادات موسوی. ، سادات؛ از سه تیره تشکیل شده است؛ سادات فواصل -3

 .های سادات موسوی هستندمنطقه محدوده طرح در منطقه رامشیر از عرب

یزه در توان اینگونه عنوان کرد که ساکنان هودر مورد پراکنش اقوام در منطقه مورد مطالعه می

 ۳11باشند و در سالاثنی عشری می بودند و هر دو گروه شیعه« بنی اسد»و « دیالمه»آغاز از 

هـ.ق با تشکیل حکومت اسالمی مشعشعیان در این خطه مذهب شیعه درتمام خوزستان منتشر 

های بنی عرب ساکن در هویزه است. قبایل از طایفه بنی صالح بزرگترین قبیله شود. طایفهمی

 ریاستها  آن سواری همه وابسته به موالی مشعشعی بودند و شیوخ مشعشعی بر، شرفه، صالح

گروه صبی نیز در شهر هویزه ساکن بود. به احتمال زیاد صائبین ، هاکردند. به جز این طایفه می

نیز از نخستین گروههای مهاجری بودندکه پیش از ظهور اسالم به دشت آزادگان مهاجرت 

هویزه و اطراف آن پراکنده شدند. حمداهلل مستوفی از این قوم در هویزه خبر میدهد کردند و در 

زمینهای هویزه همه خالصه و مال ، در گذشته«. درو )درشهرهویزه( صابیان بسیارند»نویسد:  و می

بزرگ را در اختیار خود داشتند و به دولت های  طایفه، والیان هویزه و شیوخ قبایل، دیوانی بوده

حمودی ، پرداختند. این سرزمین محل قشالق دامداران عشایر بنی اسکینرابر آن مالیات میدر ب

ها در دشت آزادگان و هویزه و به طور کلی در منطقه خوزستان و بنی ساله نیز بوده است. صبی
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های طالفروشی طال فروشی و بیشتر مغازهها  آن شغل بیشتر، باشندجزء قشر باالی درآمدی می

نبه و در کنار کارون و نماد ها در روز یکشمتعلق به آنان است. مراسم مذهبی صبیمنطقه 

 .های آنان درخت زیتون است خانه

بچاچره ، طوایف عرب ساکن در خرمشهر و روستاهای اطراف آن عبارت از: ابوغریب

، بودهع، صگور، زویدات، بیت دخین، الخواجه، آل خاقانی، ثوامر، التفاخ، البوصیری، )بکاکره(

النواصر ، المطارقه، بنی مره، المحیسن، بیت کنعان، البوکاسب، القطارنه، فیصلیه، بیت غانم، العمور

و الهالالت هستند. مراسم قهوه خوری در منطقه عرب خوزستان مخصوصا در شهرستانهای 

وشیدن رسد نوشیدن قهوه در این منطقه برای اهالی از نخرمشهر و آبادان رایج است و به نظر می

تر باشد به طوری که دله قهوه یکی از ظروف نمادین وفرهنگی مردم عرب بخشچای لذت

 .خوزستان است

باشد که نزدیک تاالب شادگان در بخش خنافره  می صراخیه نام یکی از روستاهای خوزستان

و این روستا به عنوان یکی از روستاهای دارای جاذبه  از دهستان ناصری شادگان واقع شده

ردشگری خوزستان معرفی شده است. این روستا به لحاظ مردم شناسی از اهمیت زیادی گ

تواند بخشی از فرهنگ بومی منطقه را بازگو کند. رفت وآمد در این روستا  می برخوردار است و

و بین روستاهای اطراف همچون رفت و آمد در ونیز ایتالیا با قایق است و اهالی روستاهای 

 دهند. می اکنان اصلی تاالب شادگان را تشکیلصراخیه و رگبه س

نفتی در چهار شهرستان های  ای درگیر در پروژهعالوه بر این مشخصات جوامع دهقانی قبیله

و امکانات ها  مورد مطالعه بر اساس بررسی به شرح جداول زیر است. با توجه به ویژگی

، اداری، سیاسی، مذهبی، ورزشی، فرهنگی، های نفتی از نظر آموزشیروستاهای درگیر در پروژه

بندی و روستاهای محدوده طرح تقسیم، جمعیت و خانوار، ارتباطات، بهداشتی، آب، گاز، برق

 1روستای نمونه به شرح جداول زیر و به تفکیک  1۳برای گردآوری اطالعات مورد نظر 

است که  خرمشهر و هویزه انتخاب شدند. الزم به ذکر، شادگان، شهرستان دشت آزادگان

روستاهای انتخاب شده تمامی روستاهای دارای سکنه در منطقه نفتی غرب کارون بودند و به 
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اند. با این حال از روستاهای دارای خانوار زیاد خانوارهای عبارتی روستاها تمام شماری شده

 اند.نمونه و از روستاهای دارای خانوار کم تمامی خانوارها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد

 : نام روستاهای نمونه شهرستان دشت آزادگان9جدول

 خانوار جمعیت نام آبادی نام دهستان نام بخش نام شهرستان

 

 

 دشت آزادگان

 3 19 دفارعلیا بستان بستان

 19 33 مچریه بستان بستان

 11 ۳3 میهن آباد بستان بستان

 13 111 سیدخلف اهلل اکبر مرکزی

 

 نمونه شهرستان هویزه : نام روستاهای9جدول 

 خانوار جمعیت نام آبادی نام دهستان نام بخش نام شهرستان

 هویزه

 31 111 جفیر بنی صالح نیسان

 ۳1 913 ملیحه حاج بدر هویزه جنوبی مرکزی

 93 119 ملیحه علومی هویزه جنوبی مرکزی

 91 131 مگطع یبر هویزه جنوبی مرکزی

 31 118 عدملیحه کوت س هویزه جنوبی مرکزی

 113 111 سمیده هویزه جنوبی مرکزی

 

 : نام روستاهای نمونه شهرستان خرمشهر1جدول 

 خانوار جمعیت نام آبادی نام دهستان نام بخش نام شهرستان

 

 خرمشهر

 18 191 حنیشیه حومه شرقی مرکزی

 3۳ 111 ام الخرین غرب کارون مرکزی

 13 ۳1 ام نوشه غرب کارون مرکزی

 31 131 کفیشه غرب کارون مرکزی

 93 13۳ ام السواد غرب کارون مرکزی
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 : نام روستاهای نمونه شهرستان شادگان1جدول 
 خانوار جمعیت نام آبادی نام دهستان نام بخش نام شهرستان

 

 شادگان

 11 9۳1 سلمانیه دارخوین مرکزی

 11 31 مسعودی دو دارخوین مرکزی

 1 91 علم آباد مهندس دارخوین مرکزی

 

 تحقیقهای  یافته

 توصیفی بخش کمیهای  فتهیا

دهد که سرپرست تمامی خانوارهای مورد اطالعات بدست آمده در بخش توصیفی نشان می

بررسی در کل منطقه مرد هستند که با توجه به وجود نگاه مرد ساالر در منطقه چندان دور از 

توان چنین بیان کرد سال( می 11.۳منطقه ) انتظار نیست. از نظر میانگین سنی سرپرستان خانوار

که میانگین سن سرپرستان خانوار در منطقه مورد مطالعه در دوران جوانی خود قرار دارد و 

های مختلف تولیدی و صنعتی به خصوص صنعت بنابراین پتانسیل خوبی را در اختیار بخش

در ها  آن در جهت مشارکت دادندهد تا از این نیروی انسانی جوان بهره الزم را نفت قرار می

توسعه منطقه ببرند. از حیث شاخص تحصیالت نتایج بیانگر این مطلب بود که قسمت اعظم 

باشند. در سرپرستان خانوار دارای مدرک تحصیلی ابتدایی و تعداد کمی نیز باالتر از دیپلم می

درصد( از  31.3) نفر 1۳8واقع در خصوص این شاخص برآوردها حاکی از این بود که تعداد 

سرپرستان خانوار از نظر تحصیالت در سطح پایینی قرار دارند؛ زمانی که این وضعیت تحصیلی 

در طبقه سنی جوان ها  آن گیرد که قسمت اعظمدر تناظر با طبقات سنی سرپرستان خانوار قرار 

اختار سنی جوان کند چرا که با توجه به سخود را عیان می، قرار داشتند مسئله دار بودن وضعیت

رود که از تحصیالت باالتری نیز در وضعیت کنونی برخوردار باشند سرپرستان خانوار انتظار می

دهند. با در نظر گرفتن این مطلب نیاز های بدست آمده خالف این وضعیت را نشان میولی داده

شود. اس میبه توسعه بعد آموزش و سواد آموزی برای سرپرستان خانوار در منطقه بشدت احس

 نفر است.  1.91از نظر بعد خانوار نتایج نشان داد که میانگین تعداد اعضای خانوار برابر 
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های مورد بررسی وضعیت افراد بیکار و شاغل هر خانوار بود که نتایج یکی دیگر از شاخص

ین در باشد و انفر می 9.1نشان داد که میانگین افراد بیکار در خانوارهای مورد بررسی برابر 

نفر است. زمانی که  1.1حالی است که این مقدار برای افراد شاغل در منطقه مورد بررسی برابر 

میلیون  19.911.919این یافته در کنار بعد متوسط خانوار و همچنین میانگین درآمدی که برابر 

را که هر دهد چای بهتر نشان میدار بودن خود را به گونهقرار گیرد مسئله، است ریال در ماه

نفر را با مبلغ فوق تامین کند که با توجه به  1های بایست در ماه هزینه می سرپرست خانوار

های کنونی زندگی امری بسیار دشوار است. در نتیجه توجه به بعد اشتغال در منطقه باید هزینه

 مد نظر جدی مسئوالن قرار گیرد.

مورد بررسی کشاورزی را به عنوان از دیگر نتایج این تحقیق این بود که مردم منطقه 

در این بخش ها  آن گیرند و قسمت اعظم اشتغالخود در نظر میهای  اولویت اصلی در فعالیت

است. بنابراین با در نظر گرفتن این مطلب که پذیریش ذهنی برای اشتغال در بخش کشاورزی 

در بخش اشتغال در  های توسعهتواند از اولویتگذاری در این بخش میوجود دارد سرمایه

 نظر گرفته شود.

های این تحقیق این بود که مشخص گردید که تقریبا ثلث سرپرستان از دیگر یافته 

 19918888تا  1888888خانوارهای منطقه مورد بررسی در وضعیت درآمدی پایین یعنی از 

مین زارعی ریال قرار دارند. از نتایج دیگر مطالعه این است که مشخص گردید که میانگین ز

ولی این نکته را نباید از نظر دور ، هکتار است 18.39منطقه مورد بررسی برای هر خانوار معادل 

سرپرست خانوار از کل نمونه دارای زمین زراعی هستند. در واقع میانگین  113تنها  داشت که

در این  ذکر شده نبایستی به این منزله در نظر گرفته شود که تمامی خانوارهای تحت مطالعه

باشند. همچنین در رابطه با توزیع زمین زارعی باید عنوان کرد که  می تحقیق دارای زمین زراعی

درصد(  13.1) خانوار 119 ها نشان داد که از کل جمعیت سرپرستان خانوار مورد مطالعهیافته

 1.۳1خانوار ) 39، شوددارای اراضی ملکی زیر ده هکتار که غالباً هم بصورت دیم کشت می

هکتار را  18اراضی باالی  درصد( 3.1خانوار ) 18هکتار و  18تا  11درصد( دارای اراضی بین 
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در تملک خود دارند. این یافته حاکی از آن است که نه تنها تمامی سرپرستان خانوار دارای زمین 

 ن است.نیستند بلکه توزیع زمین در بین سرپرستان خانواری که دارای زمین هستند بسیار نامتواز

 111دهنده این امر بود که از کل تعداد افراد پاسخگو از نظر قشربندی اشتهاری نتایج نشان

درصد(  11نفر ) 111تعداد ، کردنددرصد( خود را جزء طبقه ضعیف قلمداد می 99.1نفر )

درصد( نیز خود را متعلق به قشر باالی  11.9نفر ) 31خود را متعلق به قشر متوسط جامعه و 

دانستند. به عبارتی بیش از نیمی از افراد پاسخگو خود را متعلق به ه مورد بررسی میجامع

 دانستند. می قشر متوسط

 9۳بیانگر این مطلب هستند که تعداد  ها از منظر منشاء اجتماعی سرپرستان خانوار یافته

ها  آن ندرصد( منشاء اجتماعی خود را به سادات و وابستگا 1.3نفر از سرپرستان خانوار )

درصد( منشاء اجتماعی خود را به ریش سفید بیت و  11نفر ) 111تعداد ، دهندارتباط می

و نهایتاً ها  آن و وابستگان 1درصد( به ریش سفید حموله 18.1نفر ) 11تعداد ، ها وابستگان آن

درصد( از سرپرستان خانوار منشاء اجتماعی خود را به ریش سفید عشیره و  1.3نفر ) 11

 داند. منتسب میها  آن تگانوابس

 31.9پاسخگو ) 131از نظر وضعیت تحصیلی افراد باالی شش سال نتایج نشان داد که تعداد 

 1.1پاسخگو ) 99، درصد( دیپلم 1۳.9پاسخگو ) 1۳، سال زیر دیپلم 3درصد( دارای فرزند باالی 

درصد( نیز دارای  11.3) پاسخگو 3۳درصد( بیسواد و  11.3) پاسخگو 1۳3، درصد( باالتر از دیپلم

سال ترک تحصیل کرده هستند. نگاه اجمالی به ارقام فوق حاکی از وضعیت  3فرزند باالی 

د ها ی فوق به خوبی بیانگر این مطلب است که ضعف نها نامطلوب آموزشی منطقه است. داده

سال در  3االی کند و این ضعف نه تنها در رابطه با افراد بگری خاصی میآموزش در منطقه جلوه

خورد بلکه همانگونه که در مورد وضعیت تحصیلی سرپرستان خانوار نیز سن مدرسه به چشم می

 پوشی کرد. توان از آن چشمعنوان گردید در تمامی مقاطع سنی وجود دارد و نمی

درآمد و قشربندی اشتهاری ، از نظر قشر بندی اجتماعی بر اساس سه شاخص تحصیالت

درصد( در وضعیت پایین قشر بندی  18.۳پاسخگو ) 111ین مطلب بود که نتایج بیانگر ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود که دارای نیای مشترک هستند. حموله از مجموعه چند بیت تشکیل می 1
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 3.1پاسخگو ) 13درصد( در قشر اجتماعی متوسط و تنها  19.1پاسخگو ) 1۳1تعداد ، اجتماعی

درصد( در قشر اجتماعی باال قرار دارند. در واقع بر اساس این شاخص ترکیبی بیش از نیمی از 

 11ین اجتماعی قرار دارند. هر چند در قشربندی اشتهاری جمعیت مورد مطالعه در قشر پای

اند ولی باید این مسئله را در نظر درصد پاسخگویان خود را متعلق به قشر متوسط معرفی کرده

گرفت که قشربندی ذهنی افراد منطقه از خود بیشتر بر اساس معیارهای دیگری بوده است و 

مد نظر قرار نداده و غالباً شغل و درآمد را مبنای  احتماال شاخصهایی مانند تحصیالت را چندان

 اند.تمایزگذاری اجتماعی خود از دیگران در نظر گرفته

 تبیینی بخش کمیهای  یافته
های توزیع شده در بین خانوارهای های مستخرج از پرسشنامهدر این بخش از تحقیق داده

ت که شرح نتایج آن در ادامه روستاهای منطقه غرب کارون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف

 شود. می آورده

 بررسی وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار بر حسب طبقات

درصد( از  31.3نفر ) 1۳8های بدست آمده بیانگر این مطلب است که تعداد بررسی داده

ها همچنین بیانگر این سرپرستان خانوار از نظر تحصیالت در سطح پایینی قرار دارند. داده

درصد( از جمعیت سرپرستان خانوار در سطح  11.3نفر ) 181د که تعداد مطلب هستن

درصد( از سرپرستان خانوار در سطح باالی  3.۳نفر ) 11متوسط تحصیالت و تعداد 

تحصیالت قرار دارند. زمانی که این وضعیت تحصیلی در تناظر با طبقات سنی سرپرستان 

قه سنی جوان قرار داشتند مسئله دار بودن در طبها  آن گیرد که قسمت اعظمخانوار قرار می

طلبد کند چرا که ساختار سنی جوان سرپرستان خانوار این را میخود را عیان می، وضعیت

های بدست آمده که از تحصیالت باالتری نیز در وضعیت کنونی قرار داشته باشند ولی داده

 دهند. خالف این وضعیت را نشان می
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 سرپرستان خانوار در طبقات تحصیلی: توزیع تحصیالت 6جدول 

 درصد فراوانی طبقات تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

 31.3 1۳8 پایین بیسواد و ابتدایی 1

 11.3 181 متوسط راهنمایی و متوسطه 1

 3.۳ 11 باال دیپلم و باالتر از دیپلم 9

 188 111 مجموع

 بررسی آخرین شغل اصلی سرپرست خانوار 

دهد که بیشترین توزیع شغل اصلی سرپرست خانوار در منطقه مورد می ها نشاننتایج بررسی

درصد( و کمترین توزیع فراوانی برای این  13.1نفر ) ۳1بررسی متعلق به شغل کشاورزی با 

 درصد( است. 8.1نفر ) 1مقدار برای شغل خدمات با 

 : وضعیت آخرین شغل اصلی سرپرست خانوار7جدول 

 رصدد فراوانی عنوان شغل ردیف

 ۳ 91 دامداری 1

 13.1 ۳1 کشاورزی 1

 1.1 1 بازنسشته 9

 18.۳ 13 حراست 1

 1 98 آزاد 1

 3.3 11 کارگری 3

 1.1 1 صیادی 1

 8.1 1 خدمات ۳

 1.1 1 بخش دولتی 3

 1۳.1 118 مجموع

 11.1 111 بی پاسخ

 188 931 جمع کل
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 ی بر حسب ریالبر حسب طبقات درآمد بررسی توزیع درآمد ماهیانه خانوار

های جدول زیر مشخص است از کل تعداد خانوارهای مورد بررسی در همانگونه که از داده

درصد( در طبقه پایین درآمدی قرار دارند. به همین ترتیب تعداد  31.1خانوار ) 1۳3منطقه تعداد 

االی درصد( در طبقه ب 1.3خانوار ) 11درصد( در طبقه متوسط درآمدی و  13.1خانوار ) 119

چهارم از خانوارهای منطقه مورد سه ها بیانگر این است که تقریبا درآمدی قرار دارند. این داده

 بررسی از وضعیت درآمدی پایینی قرار دارند. 

 ریال : توزیع درآمد ماهیانه خانوار بر حسب1جدول 

 درصد فراوانی دامنه درآمد ماهیانه بر حسب ریال طبقات درآمدی ردیف

 31.1 1۳3 19918888تا  1888888ز ا پایین 1

 13.1 119 11188888تا  19918881از  متوسط 1

 1.3 11 118888888تا  11188881از  باال 9

 188 111  مجموع

 

 بررسی توزیع اراضی ملکی برحسب هکتار و به تفکیک طبقات

 د مطالعههای بدست آمده بیانگر این مطلب است که از کل جمعیت سرپرستان خانوار مورداده

درصد( دارای اراضی ملکی زیر ده هکتار هستند که غالب این زمینها نیز  13.1) خانوار 119

ها شود. همچنین داده نمی شود که درآمد چندانی از آن نصیب مالکانبصورت دیم کشت می

ار خانو 18هکتار و نهایتاً  18تا  11درصد( دارای اراضی بین  11.۳خانوار ) 39دهند که نشان می

نفر  111هکتار را در تملک خود دارند. تعداد افراد بی زمین نیز  18درصد( اراضی باالی  3.1)

 درصد( بوده است. 13.1)
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 : توزیع اراضی ملکی به هکتار و بر حسب طبقات2جدول 

 درصد فراوانی دامنه طبقات به هکتار طبقات تملک اراضی ردیف

 13.1 119 هکتار 18تا  1از  پایین 1

 11.۳ 39 هکتار 18تا  11از  توسطم 1

 3.1 18 هکتار به باال 18از  باال 9

 18.3 113 مجموع 1

 13.1 111 بی زمین 1

 188 111 جمع کل 3

و  درآمد، بررسی وضعیت قشر بندی اجتماعی بر اساس ترکیب سه شاخص تحصیالت

 بندی اشتهاری طبقه

بندی اشتهاری درآمد و طبقه، های تحصیالتاز طریق ترکیب شاخص 18های جدول داده

دهد از نظر قشر بندی اجتماعی بر های جدول نشان میاست. همانگونه که دادهبدست آمده

، درصد( در وضعیت پایین قشر بندی اجتماعی 18.۳پاسخگو ) 111اساس سه شاخص فوق 

د( در درص 3.1پاسخگو ) 13درصد( در قشر اجتماعی متوسط و تنها  19.1پاسخگو ) 1۳1تعداد 

توان اینگونه بیان کرد که نیمی از جمعیت منطقه قرار دارند. به عبارتی می قشر اجتماعی باال

ساز در منطقه مورد بررسی در قشر پایین جامعه قرار دارند و نیاز به اقدامات حمایتی و توانمند

 شود. برای ارتقاء جایگاه این اقشار در قشربندی اجتماعی احساس می

 بندی اشتهاریدرآمد و طبقه، یت قشربندی اجتماعی بر اساس سه شاخص تحصیالت: وضع81جدول 

 درصد فراوانی قشر اجتماعی ردیف

 18.۳ 111 پایین 1

 19.1 1۳1 متوسط 1

 3.1 13 باال 9

 188 111 مجموع
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توان اینگونه بیان کرد که در منطقه مورد بررسی سه قشر اجتماعی قابل بطور کلی می

تاثیرگذار هستند. یکی از متغیرهایی که ها  آن متغیرهای گوناگونی بر وضعیت تشخیص است که

باشد. تاثیر این متغیر برای قشرهای مختلف به قشر اجتماعی پاسخگویان مرتبط است سن می

های باالی درآمدی در وضعیت سنی کند که گروهمتفاوت است و غالباً به این شکل عمل می

سط و پایین قرار دارند و بیشتر افراد مسن جامعه در قشر پایین پایینتری نسبت به قشر متو

اجتماعی قرار دارند. این یافته با انتظار نظری مبتنی بر این که با افزایش سن میزان توان بدنی 

یابد انطباق دارد  می یابد و عموماً توان شرکت در فعالیتهای شغلی کاهشبرای فعالیت کاهش می

این منطقه کشاورزی و دامداری شغل غالب است که نیاز به نیروی بدنی و عالوه بر اینکه در 

این وضعیت در به حاشیه رفتن ، یابدباالیی دارند و از آنجا که با افزایش سن این نیرو کاهش می

افراد مسن از منابع کسب درآمد با انتظارات نظری مطابقت دارد. یکی دیگر از متغیرهایی که با 

داری دارد سطح سواد آنهاست. با افزایش میزان ویان ارتباط معنیقشر اجتماعی پاسخگ

قشر اجتماعی پاسخگویان نیز افزایش میابد و بالعکس. درواقع این دو متغیر ارتباط ، تحصیالت

امکان بهبود وضعیت اجتماعی را ها  آن ناگسستنی در جامعه امروز با یکدیگر دارند و تمرکز بر

گونه که بیان شد این دو متغیر همبسته هستند و به این معنی نیست که دهد. البته همانافزایش می

با افزایش تعداد مدارس در منطقه این تفکر ایجاد شود که سطح درآمد نیز افزایش خواهد یافت 

چرا که تا درآمد مکفی وجود نداشته باشد و نیازهای اولیه برطرف نشود قشر پایین جامعه به 

مان آموزش آکادمیک است نخواهد رفت و حتی در صورت ورود به سمت نیازهای ثانویه که ه

شود که پس از چندی با ترک تحصیل و یا مدارج پایین سیستم آموزشی با شکست مواجه می

تحصیلی نظام آموزشی را ترک خواهد کرد. در واقع بایستی توجه به این دو بعد یعنی 

خروجی مورد نظر که همان بهبود  تحصیالت و درآمد بطور همزمان مد نظر قرار گیرد که

وضعیت اجتماعی است کسب گردد. از متغیرهای دیگری که بر قشر اجتماعی پاسخگویان 

متوسط و باال ، باشد بطوری که پراکنش شغلهای قشر پایینمیها  آن شغل اصلی، تاثیرگذار است

راکنش شغلهای دهد پتوزیع شلغهای سرپرستان خانوار نشان میگردد. حول شغلهای خاصی می

، آزاد، کارگری، صیادی، اصلی سرپرستان خانوار برای قشر پایین به ترتیب در شغلهای دامداری
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کشاورزی است و این در حالی است که قشر باال بیشتر توزیع شغلی خود را در بخش دولتی 

دارد ولی این شغل همان شغلی است که کمترین توزیع را در شغلهای کسب شده توسط قشر 

است که این  درواقع دسترسی به سایر منابع توسط اقشار باال سبب شده یین جامعه را دارد.پا

قشر بیشترین سهم را در شغلهای موجود سیستم بوروکراسی از آن خود کند و از منابع موجود 

مند شود. این وضعیت بطور معکوس برای قشر در این بخش برای افزایش سایر منابع خود بهره

درآمد باال و یا به عبارتی به دلیل  کند و به دلیل نداشتن تحصیالت و می ه صدقپایین جامع

اقتصادی و اجتماعی اندک در بدست آوردن شغل در نظام بوروکراسی با ، سرمایه فرهنگی

 شوند. ناکامی مواجه می

بین دو متغیر قشر اجتماعی و وضعیت  نتایج تحقیق همچنین بیانگر این واقعیت بود که

ها نیز بیانگر این مطلب است که هر چه درآمد داری وجود دارد. توزیع دادهی رابطه معنیدرآمد

قشر اشتهاری و درآمد ، که ترکیبی از سه متغیر تحصیالتها  آن افراد پایینتر باشد قشر اجتماعی

ش کند که با افزایآید. درواقع رابطه این متغیرها به صورت مکانیسمی عمل میاست نیز پایین می

یابد. درواقع باید این نکته را مد نظر قرار دارد که برای بهبود یکی دیگری نیز افزایش می

توان برای پیشرفت یک نگر و سیستمی داشت و نمیوضعیت اجتماعی بایستی دیدگاهی کالن

گذاری کرد؛ چرا که امور منطقه صرفاً روی یک عامل و بصورت مستقل از سایر عوامل سرمایه

 وثر در توسعه یک منطقه درهم تنیده و وابسته به همدیگرند. اجتماعی م

وجود ارتباط بین دو متغیر قشر اجتماعی و تملک  از دیگر نتایج بدست آمده در تحقیق

 اراضی کشاورزی است یعنی هر چه سطح تملک اراضی کشاورزان بیشتر شود قشر اجتماعی

تجمع افراد بی  از تحقیق حاکی از این بود کههای بدست آمده رود. توزیع دادهنیز باال میها  آن

زمین قشر دیگر بدون زمین است. به عبارتی بیشتر افراد بی زمین در قشر پایین بسیار باالتر از دو

در قشر اجتماعی پایین قرار داشتند و عموماً افرادی از قشر پایین که دارای زمین کشاورزی 

 در اختیار داشتند. هکتار را 18های کمتر از  بودند تملک زمین
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های از دیگر نتایج تحقیق حاضر این بود که بین دو متغیر قشر اجتماعی و تملک دارایی 

های عمده قشر پایین به ترتیب در داری وجود دارد بطوری که پراکنش داراییرابطه معنی 1عمده

است و این در  پراید و سمند و مدلهای باالتر، وانت بار، موتور سیکلت، سایپا، ماشین پیکان

های عمده قشر باال بیشتر مربوط به ماشینهای سورای است تا حالی است که پراکنش دارایی

ماشینهای باری و سمند و مدلهای باالتر از آن اولویت اول در توزیع فراوانی را در این قشر دارد. 

در قشر پایین ها نشان داد که بیشتر کسانی که خود را در قشر بندی اشتهاری همچنین بررسی

 در وضعیت کلی قشربندی اجتماعی نیز در قشر پایین اجتماعی قرار، کردنداجتماعی قلمداد می

اند در قشربندی گرفتند و به همین صورت بیشتر افرادی که خود را در قشر باال قرار داده می

رسد که پس ظر میولی ذکر این نکته نیز الزم به ن، انداجتماعی کلی نیز در قشر باال قرار گرفته

درآمد و قشربندی اشتهاری بخش قابل توجهی از کسانی که ، از ترکیب سه شاخص تحصیالت

شدند و این اتفاق به دلیل کم دانستند به قشر پایین سرریز میخود را جزء قشر متوسط می

 اهمیت بودن آموزش در نظر افراد برای قشربندی خود بوده است.

باشد  می رابطه با متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق اینگونه بطور کلی وضعیت هر قشر در

سال قرار  38در سن باالی ها  آن که قشر فقیر در منطقه مورد بررسی قشری است که قسمت اعظم

بسیار ها  آن کارگر هستند و تعداد دام صیاد و، غالباً دامدار، دارند و دارای نیروی بدنی کمی هستند

یسواد یا دارای مدرک ابتدایی هستند. عموماً نسبت به پایین بودن قشر محدود است. عموماً ب

اجتماعی خود واقف هستند. عموماً فاقد زمین هستند و کسانی از این قشر که دارای زمین 

عموماً فاقد دارایی  اند. دیمها  کشاورزی هستند دارای زمینهای زیر ده هکتار هستند که این زمین

سایپا و موتورسیکلت ، ند و در صورت دارا بودن عموماً ماشینهای پیکانعمده از نوع ماشین هست

 باشند.ریال در ماه می 19918888تا  1888888دارند. از نظر درآمد نیز دارای درآمدی بین 

 بیشتر، قشر متوسط در منطقه مورد بررسی عموماً دارای سرپرستان جوان و میانسال هستند

باالتر از ها  آن غالباً تعداد اعضای خانوار، و متوسطه هستند دارای تحصیالت راهنماییها  آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های سبک و سنگین چه با کاربرد کشاورزی و چه های عمده در تحقیق حاضر تملک انواع ماشینمنظور از دارایی 1

 ا کاربرد غیر کشاورزی است.ب
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میانگین جامعه است. بیشترین فراوانی شغلی را در بخش خدمات و بازنشسته را به خود 

میلیون ریال در ماه هستند.  11.188.888تا  19.918.888دارای درآمدی بین ، انداختصاص داده

)تفاوت ها  آن بدین معنا که بخش غالب، بینی دارندنسبت به تملک زمین زراعی وضعیتی بینا

افراد دارای زمین و بی زمین اندک است( دارای زمین زراعی هستند و مساحت زمین زراعی 

های عمده بیشتر مالک هکتار است. از نظر تملک دارایی 18تا  18بین ها  آن تحت اختیار

عموماً وضعیت ، ن و پراید هستندماشین سمند و مدلهای باالتر از آ، ماشینهای وانت بار

 کنند.برآورد می، قشربندی اجتماعی خود را قدری باالتر از قشری که هستند

در دامنه سنی جوان و ها  آن قشر باال در منطقه مورد بررسی قشری است که قسمت اعظم

غالبا ، از نظر تحصیالت دارای مدارک تحصیلی دیپلم و باالتر از آن هستند، میانسال قرار دارند

در بخش دولتی مشغول به فعالیت ها  آن بیشتر، دارای تعداد اعضای خانوار متوسطی هستند

ها  آن قسمت اعظم، ریال در ماه هستند 118888888تا  11188888دارای درآمدی بین ، هستند

غالبا دارای ماشینهای مدل ، هکتار باالتر است 18که مساحت آن از  اند دارای زمین کشاورزی

 اند. آگاه، نسبت به قشر اجتماعی خود، مدلهای باالتر از آن هستند د وسمن

خط فقر نیز در جامعه مورد ، پس از بررسی سه قشر اجتماعی در منطقه غروب کارون

 3888888بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از این بود که خط فقر در جامعه مورد بررسی برابر 

درصد( از خانوارهای مورد بررسی در زیر خط فقر  19.9)خانوار  11ریال است و بر این اساس 

 های حمایتی اضطراری هستند.  قرار دارند و نیازمند کمک

 های بخش کیفییافته

گروهی بیانگر این مطلب است که در بین اهالی منطقه های  های حاصل از مصاحبهیافته

هالی شکل گرفته تخاصم شدیدی نسبت به شرکت نفت وجود دارد و این تصور در بین ا

آسیب به زندگی اهالی  سودی در بر نداشته بلکه مایهها  آن است که شرکت نفت نه تنها برای

منطقه شده است. در واقع بررسیهای میدانی حاکی از این بود که شروع تضاد بین نفت و 

ه گردد بجامعه بومی به ارزیابی شرکت نفت از زمینهای کشاورزی افراد بومی منطقه بر می
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های کشاورزی به عرف محل و مشارکت مردمی بی  طوری که شرکت نفت در ارزیابی زمین

توجه بوده و نظام ارزیابی اراضی خود را تنها بر اساس اسناد رسمی قرار داده است؛ در حالی 

که بسیاری از اراضی یا فاقد سند بودند و یا سند مشاع داشتند و گروه ارزیاب شرکت نفت 

ر قابل استناد ارزیابی کرده و آنرا نپذیرفته است. همچنین اراضی تحت اختیار سند مشاع را غی

بوده که تیم ارزیاب با ها  آن کشاورزان دارای سند بیش از مقدار اراضی ثبت شده در سند

ای برای پیدایش تنش و تخاصم استفاده از قوه قهریه اراضی را خلع ید کرده است و این زمینه

 فت گشته است. بین جامعه محلی و ن

حفاری و جاده کشی ، میدانی این بود که اکتشافهای  از دیگر نتایج بدست آمده از بررسی

در هور العظیم توسط شرکت نفت سبب شده است که طوایف و روستاهایی که تا قبل از جنگ 

هند و به منبع تامین معاش خود را از دست بد، پرداختنددر منطقه به دامداری و کشاورزی می

ای از این کوچ اجباری و تغییر معیشت که به بدتر شدن کنند؛ نمونه شهر خوزستان کوچ حاشیه

ها هستند که پس از از دست دادن معیشت سواری وضعیت جمعیت مهاجر انجامیده است طایفه

شهرهای مجاور و شهر  گرفته به حاشیهخود در هور که از طریق پرورش گاومیش صورت می

-هایی با آسیبهای اجتماعی فراوان مانند شلنگهای اطراف شهر و محلهه و زاغهاهواز کوچ کرد

  اند. و به شغلهای کاذب مشغول شده آباد را شکل داده

دهد که بیشتر افراد ذی نفوذ و متصدیان امور مهم میدانی همچنین نشان میهای  بررسی

دهند. اما در داخل این قوم تشکیل می، شهرستان را قوم عرب منطقه که همان قوم غالب است

اجتماعی و اقتصادی های  عرب الگوی کلی دیگری نیز در جریان است که از طریق مکانیسم

کند و غالب افرادی را که دارای نفوذ در بین طوایف خود هستند و همچنین در قدرت عمل می

 دولتی هدایتکنند به سوی تصاحب شغلهای  می اقتصادی و اجتماعی در منطقه نقش مهمی ایفا

توان اینگونه بیان کرد که افراد ذی نفوذ دولتی و اجتماعی در منطقه رابطه و  می کند. در واقع می

ها میدانی بیانگر پیوند عمیقی با هم دارند و از منظر منشاء اجتماعی سرپرستان خانوار نیز یافته
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موجود در بافت روابط قومی توان از پتانسیل همین مطلب هستند. با در نظر گرفتن این یافته می

 معطوف به توسعه را تسهیل کرد. ( امور اجتماعی و اقتصادی1ای )در سطح بیتو عشیره

ها حاکی از این است که در منطقه عموماً شوراهای روستا را افرادی عالوه بر این بررسی

، طه هستنددارای تحصیالت ابتدایی تا متوس کنند که در طیف سنی میانسال و غالبااداره می

به اعضای شورا را نسبت به سایر اعضای جامعه مورد  الگوی کلی که قابلیت تمایز بخشیدن

. دارای تمکن مالی در حد متوسط 1. داشتن سواد خواندن و نوشتن و 1بررسی با خود دارد 

است؛ یعنی این افراد دارای سواد خواندن و نوشتن و عموماً در سطح متوسط درآمدی در جامعه 

فراهم آمده است. ها  آن د قرار دارند و بدین واسطه پتانسیل کسب جایگاه شورای ده برایخو

ولی ذکر این نکته نیز الزم است که نباید این قرابت در ذهن صورت گیرد که عضو شورا بودن 

ها حاکی از آن است که لزوما به معنای با نفوذ بودن در منطقه نیز قلمداد شود چرا که بررسی

شتر افراد ذی نفوذ منطقه کشاورزی است و تنها تعداد معدودی از این افراد به شغلهای شغل بی

پردازند. درواقع به واسطه داشتن زمینهای وسیع کشاورزی این امکان برای افراد به دیگر می

وجود آمده که در سایر امور منطقه نیز اثر گذار باشند و از سرمایه اقتصادی خود در بخش 

اجتماعی و سیاسی در منطقه ، ها اعم از فرهنگیی بدست آوردن سایر سرمایهکشاورزی برا

استفاده کنند و نفوذ باالیی را بدست آوردند. هر چند این امکان نیز وجود دارد که 

ی بین افراد ذی نفوذ و افراد عضو شورا وجود داشته باشد ولی الگوی غالب این های همپوشانی

ست. مصداق چنین نفوذ و ارتباط نیز در رابطه با اقدام شرکت نفت دو با یکدیگر کامال متفاوت ا

-آموزان روستاهای منطقه است که غالباً دانشهای کمک آموزشی برای دانشبرای برگزاری دوره

-نفوذ و اقشار باالی منطقه غرب کارون بودههای ذیها نیز از بین فرزندان گروهآموزان این دوره

 اند. ت صورت گرفته توسط شرکت نفت بهره بردهاند که از معدود اقداما

مطالعات میدانی گروه اجتماعی در منطقه همچنین حاکی از آن است که تاثیر و نفوذ شیخ و 

بزرگان نسبت به گذشته کاهش یافته است و قانون و نظام قضایی به عنوان جایگزینی برای نفوذ 

نیست بلکه ها  آن از بین رفتن تمامی نفوذ کند ولی این به معنایو کارکرد گذشته شیوخ عمل می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ای در میان قوم عرب.های سلسله مراتب ایلی و عشیرهیکی از شاخه 1
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در زمان کنونی تسهیل کارکرد قانون در بین مردم و افراد قبیله است. شیوخ ها  آن کارکرد عمومی

گیرند و به همین واسطه در  می اند جزء معتمدین نیز قراربه واسطه اعتبار و نفوذی که داشته

ورای حل اختالف در منطقه متشکل از شیوخ و اند و به عبارتی شسیستم قضایی نیز وارد شده

گری در حل و فصل بزرگان قوم است. درواقع شورای حل اختالف شکل مدرن شده نظام طایفه

رسد که با نفوذ دستگاه بین افراد شده است. البته ذکر این نکته نیز الزم به نظر می اختالفهای

-وارضی مانند پارتی بازی و رشوهبوروکراسی به ساختار محلی و قومی منطقه مشکالت و ع

گیری نیز رواج یافته است. درواقع بوروکراسی دولتی در منطقه هر چند سبب برطرف شدن 

ای نیز رواج داده ای مشکالت شده است ولی به همراه خود فساد را در جامعه دهقانی قبیلهپاره

، ی نظام زمینداری همانند آباست. با این حال بسیار اتفاق افتاده که طوایف منطقه بر سر مسائل

در این مواقع رهبران طوایف بعنوان فردی آگاه ، اندها و ... با هم اختالف پیدا کردهمرز مالکیت

آورند. الزم بذکر کنند و از ادامه درگیریها ممانعت بعمل میبه این مسائل بعنوان قاضی عمل می

ای ها برنیایند مسئله به شیخ طایفهعاست در مواردی که رهبران محلی از عهده حل و فصل نزا

شود تا دستورات الزم اعمال شود. باید توجه داشت که که منتسب به آن است ارجاع داده می

ورود مراجع قضایی مدرن همانند دادگاه و پاسگاه تا حدی گرایش جوانان به حل مسائل به 

می از مسائلی است که های قوشیوه سنتی را کاهش داده است. رعایت آداب و سنن و شیوه

رهبران اجتماعی بر آن تأکید دارند. زیرا از یک طرف مشروعیت آنان در انجام و حفظ این سنن 

-شود. یافتهاست و از سوی دیگر از ورود عناصری که خارج از اراده آنان است جلوگیری می

، اداریهای میدانی نشان داد که بیشترین حساسیت رهبران در مواردی همانند مجالس عز

گانه مذکور شیوخ و سادات از ابتدا عروسی و فصل نهفته است. بطوریکه در هر یک از موارد سه

اما با توجه به عرف ، تا انتها حضوری فعال دارند. اگر چه مردمان منطقه بسیار مهمان نواز هستند

د عادی و هر کس که از خارج از طایفه و منطقه اعم از افرا، و جایگاه رهبر در میان طوایف

ابتدا مهمان شیخ شده و از وی ، شودمقامات اداری و نظامی و ... به محدوده آنان وارد می

اش با ناسبات افراد طایفهدر کلیه م، گردد. در گذشته شیوخ و سادات منطقهپذیرایی می

منعقد ها قرارداد کرد. وی به نمایندگی از اتباع خود با این سازمانهای اداری دخالت می سازمان
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موظف بود که مزد کارگران را به آنان بپردازند. اگرچه امروزه  کرد و بر این اساس آن سازمانمی

اما در نگاه سیستمی این توافق و نظر رهبران ، قراردادها و دستمزدها مستقیماً با افراد طایفه است

یا « سید»ها ر پروژهکند. بدین معنی که دپذیر میاست که چنین امری را برای سایر افراد امکان

دیگران ، زندشود و اگر وی از این کار سرباز نامه پیشقدم میبزرگ طایفه در هنگام امضاء توافق

 کنند.هم از وی تبعیت می

کند و سلسله مراتب طایفه گری و قومی در بین اعراب از یک ساختار مشخص تبعیت می

ت. کوچکترین واحد اجتماعی در بین عشایر این ساختار به مانند گذشته تغییر چندانی نکرده اس

هایی که دارای دو یا سه و یا چهار خانواده است. کوچکترین تشکل ایلی از خانواده، عرب منطقه

نامیده « بیت»آید. این تشکل در بین عشایر عرب بوجود می، باشندپشت و نسب مشترک می

، منشأ مکانی مشترک، نتفاع از مرتعدهد. حق اخانوار را جای می 18تا  11شود که در خود می

قبرستان و ... از خصوصیات بارز این رده ایلی در بین ساکنان منطقه است. ، مذهب، گویش، زبان

 .فرهنگی و سیاسی است، این تشکل امروزه نیز همانند گذشته دارای کارکردهای اجتماعی

یکی از فرزندان یک  خود فرزند و یا، بانی هر یک از اعضای کوچکترین رده ایلی )بیت(

شود. مشخص می« آل»رده خویشاوندی نسبی واقعی بزرگتر است که در بین عشایر بعنوان 

، را شامل شده 9تا  1های درجه عموزاده، برادراناعضای این رده عالوه بر اعضای خانواده 

را  188تا  18چهار و یا پنج پشت نسب مشترک هستند. این نوع تشکل حدود ، دارای سه

کنان منطقه برخوردار است. اشود و همانند بیت از کارکرد جدی در میان سانوار را شامل میخ

نسل( بوجود آورنده یک آل است. این  3تا  1های متوالی )ازدیاد نسل یک خانواده در طی سال

شود. گروه که بزرگترین گروه نسبی حقیقی است گاه با عناوین نبی و گاهی هم آل مشخص می

دارای روابط سببی و نسبی حقیقی هستند. ، ن گروهها بعلت همسرگزینی درونیاعضای ای

کارکرد این ، هاست و عالوه بر آنهای کوچکتر فقط شمار نسلتفاوت این تشکل با سایر رده

 .تشکل در بین عشایر عرب بیش از عشایر غیر عرب است

حدهای خویشاوندی به وا، دارای نیای مشترک هستندها  آن آل و نبی که اعضای، بیت

باشند. اشکال دیگری از سازمان اجتماعی در بین عشایر منطقه وجود دارند که حقیقی موسوم می
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های خویشاوندی آرمانی یاد مانبه نام سازها  آن متکی بر خویشاوندی واقعی نیستند که از

ایجاد تفاهم شود. در بین عشایر منطقه دو یا چند رده خویشاوندی بزرگ و واقعی به منظور  می

دهند )حموله درواقع به نوعی تیره است و در را می« تیره»تشکیل یک ، مختلفهای  در زمینه

آورد و از اتحاد دو یا گیرد.(. اتحاد دو یا چند تیره یک طایفه را بوجود میبطن طایفه قرار می

 .گیردچند طایفه یک ایل یا قبیله شکل می

شایر عرب در قالب سلسله مراتب مشخص ترسیم سازمان اجتماعی ع، در دیاگرام ذیل

  شده است.
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نشان ها  قومی و فرهنگی و همگرایی و واگرایی بین طوایف بررسیهای  در رابطه با ویژگی

ای پابر جاست. به عنوان مثال داد که مانند گذشته بسیاری از مراسم و نمادهای قومی و طایفه

شیوخ کارکرد سنتی از عزا درآوردن خانواده ، داردکماکان هر طایفه پرچم مخصوص به خود را 

را بر عهده دارند و .....در واقع این ویژگیهای فرهنگی هستند که دولت نیز در منطقه قصد 

فرهنگی را تقویت کند.  -سعی دارد این خصایص قومی، را داشتهها  آن استفاده و تسهیل کارکرد

نطقه بسیاری دیگر از آداب و سنن نیز از جمله به همراه تداوم ویژگیهای فرهنگی و قومی در م

برخی  احترام به سادات و ... نیز کماکان از جایگاه خود برخودار هستند. البته الزم به ذکر است

از سنن دیگر از جمله درون همسری بین سادات و شیوخ و طوایف نیز کماکان به مانند گذشته 

ته پررنگ نیست و این امر به چندین دلیل افتاق نفوذ خود را دارد ولی این نفوذ به مانند گذش

افتاده است؛ از جمله اینکه آمار دختران در بین سادات و طوایف که به درون همسری و ندادن 

همچنین فشارهای اقتصادی و اجتماعی ، دختر به بیرون از دایره خود اعتقاد داشتند ازیاد یافت

های این ن فرهنگ شده است. درواقع دیوارهبیرونی به این دایره بسته سبب کم رنگ شدن ای

هستند و توان مقاومت در برابر نیروهای بیرونی اجتماعی  فرهنگ از درون در حال پوسیده شدن

توان این یافته را بر اساس تئوری دیویس با عنوان نظریه حصارها تبیین کرد که را ندارند. می

گیرد بلکه  نمی متی در برابر نوآوری صورتمبنای آن این است که در جوامع توسعه نیافته مقاو

شود. از درون پاشیدن دیوارهای سنت است که سبب تحول و نفوذ عناصر نوین به جامعه می

برخی از سنن اجتماعی مانند خانه نشین بودن زنان در گذشته امروز پررنگی خود را از دست 

و شغلهای اقتصادی خرد دخالت دارند اند. به عنوان مثال زنان در روستاها در امور دامداری داده

کند. البته زنان کارهای سبک و  می و در مواقعی که مرد خانه نیاز به کمک دارد زن به او کمک

دهند و اقتصاد کالن خانواده در اختیار مردان خانواده است. عموماً زنان در  می خرد را انجام

کنند ولی در شهرها اینگونه یاری میروستا در کنار مردان در مزارع و سایر کارها کمک و هم

در بخش کشاورزی نیز ، پردازندنیست. در روستاها زنان بیشتر به امور نگهداری از دامها می

دهند چرا که این کار نیاز به نیروی بدنی انجام می آنان، خرید و فروش سبزیجات را بیشتر

 زیادی ندارد.
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 گیرینتیجه
شود. هر چند بسیاری از موضوعی تازه محسوب می ،موضوع مسئولیت اجتماعی در ایران

به صراحت بودجه مشخصی را ، شرکتها در بودجه ساالنه خود ذیل عنوان مسئولیت اجتماعی

های نفت )برگزاری اند. در عین حال شرکتهای خصوصی و به ویژه وزارتخانهتخصیص نداده

با برگزاری همایش و ارائه  ،بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی، نیرو، سه همایش(

1های گزارش پایداری شرکت )گزارش اقدامات مسئولیت بر اساس شاخص
CRI در این مسیر )

اقتصادی و سیاسی ، اجتماعی، اند. با این وجود بررسی و ارزیابی پیامدهای فرهنگیگام برداشته

یی و پاسخگویی به ها و متعاقب آن شناساها و اجرای برنامهاخذ تصمیم، ناشی از فعالیتها

از  1ای پیدا نکرده است. در گزارش فوربزجایگاه شایسته، ایدرخواست ذینفعان محلی و منطقه

گوگل رتبه نخست عمل به مسئولیت اجتماعی را کسب کرده ، شرکت برتر این حوزه 188میان 

 بندی ارائه شده جایگاهی ندارند. است و هیچ یک از شرکتهای ایرانی در رتبه

های حاصل از بررسی قشربندی اجتماعی منطقه غرب کارون ور کلی و بر اساس یافتهبه ط

گیری کرد که ورود صنعت نفت در این منطقه نه تنها سبب تعدیل نا توان اینگونه نتیجهمی

برابریهای سنتی موجود در منطقه نشده بلکه سبب بازتولید نابرابرهای درآمدی موجود در منطقه 

دهد که اینگونه ها ذهن محقق را بدین سو جهت میتنباط برآمده از تحلیل دادهنیز شده است. اس

گیری کند که حضور نفت در منطقه که بنا به مسئولیت اجتماعی خود بایستی سبب توسعه نتیجه

سبب شده که اقشار تهی دست جامعه در موقعیت اجتماعی خود ، شدمتوازن در غرب کارون می

، های مالیند و در عوض اقشار باالی اجتماعی با استفاده از سرمایهتحرک صعودی نداشته باش

اجتماعی و فرهنگی خود در ابقاء جایگاه خود و فرزندانشان موفق شوند. عالوه بر این ، سیاسی

شرکت نفت نه تنها توجه چندانی به محیط اجتماعی منطقه نداشته و نسبت به آن احساس 

ت در رابطه با محیط زیست منطقه نیز به شکل مشابهی عمل مسئولیت چندانی را متقبل نشده اس

کرده و منابع را در دیدی کوتاه مدت و موقتی در نظر گرفته و درصدد استفاده حداکثری از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Global Reporting Initiative 

2 Forbes 
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منابع طبیعی منطقه در زمان کوتاه بوده و توجه چندانی به پایداری و توان بازتولیدی محیط 

ای جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط نفت زیست منطقه نداشته و تالش چندانی نیز بر

گرایانه و ابزاری نکرده است. همچنین عدم توجه شرکت نفت به مردم منطقه و نگاه صرفا فایده

به منابع منطقه سبب شده که دیدگاهی منفی نسبت به شرکت نفت در اذهان مردم منطقه شکل 

گرایانه داشته و ا حضوری فایدهبه طوری که از دید اهالی شرکت نفت در منطقه صرف، بگیرد

منطقه غرب کارون را در کلیت آن مشاهده نکرده و نگاهی از جنس وظیفه به منطقه داشته است 

ای در و نه از جنس وظیفه و تعهد. نفت در منطقه اگر شغلی نیز ایجاد کرده و سبب توسعه

که در آن به استخراج و  ایها شده صرفا با محوریت خود نفت بوده و محل و منطقهبرخی زمینه

ای بوده است و تعهد چندانی برای توسعه همه جانبه آن بردای پرداخته موضوعی حاشیهبهره

منطقه در خود احساس نکرده است. با نگاهی به شلغهای ایجاد شده به وسیله نفت در منطقه که 

در نفت به وضوح  کنندگی و خدمات بوده است این دیدگاه غالبتامین، غالبا از جنس نگهبانی

سازد. به بیان کلی نفت در غرب کارون نه تنها سبب توسعه جامعه دهقانی خود را نمایان می

بلکه سبب بازتولید نابرابری موجود و بزرگتر شدن شکافها بین فقر و غنی گردیده  ای نشدهقبیله

خود مانند  کار و شغل سنتی، است. اقشار فقیرتر جامعه با توسعه اکتشافات نفتی در هور

های پرآسیب اطراف اهواز نشینی در محلهداری را از دست داده و مجبور به حاشیهگاومیش

ای جهت اند ولی از دیگر سو نعمت نفت به سمت و سوی اقشار باالی جامعه دهقانی قبیلهشده

رکت نفت هایشان شغلهای اندک ایجاد شده توسط شاند با استفاده از سایر سرمایهیافته و توانسته

تر و فقیر را را به دست آورند. به عبارت دقیقتر حضور نفت در منطقه غرب کارون غنی را غنی

 فقیرتر کرده است. 

 پیشنهادات پژوهش  
ریزی استراتژی اقدام به انجام مسئولیتهای اجتماعی یکی از اجزای مهم و اساسی فرآیند برنامه

راتژی مسئولیت اجتماعی و انجام اقداماتی در است. با توجه به اهمیت موضوع داشتن یک است
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بایست اقدامات زیر با هدف تقویت راستای تقویت آن الزم و ضروری است از این رو می

 استراتژی مسئولیت اجتماعی صورت پذیرد:

 یکپارچه و مبتنی بر ارزش، تقویت فرهنگ سازمانی غنی 

 یتهای اجتماعی در کلیه سطوح گرایانه از مسئولنهادینه سازی انگیزه و رویکرد حمایت

 ها سازمان از مدیر عامل تا سایر افراد و حمایت همه جانبه توسط آن

 قرار دادن مسئولیتهای اجتماعی در استراتژی اصلی سازمان 

  داشتن استراتژی و برنامه مشخص در زمینه مسئولیتهای اجتماعی )با توجه به عدم وجود

الزم است با توجه ، مختلفهای  ا با ابعاد و اندازهه یک استراتژی مشخص برای تمام سازمان

مسئولیت اجتماعی متناسب با ، به ویژگیهای فعالیتهای سازمان و نحوه اثرگذاری آن بر جامعه

 سازمان طراحی گردد(.

 رویکردها و مسیر حرکت جهت دستیابی به اهداف مد نظر، های هدفتعیین حوزه 

 ی انجام شده توسط سایر رقبا در زمینه مسئولیتهای هاکاوی در خصوص اقدامبررسی و بهینه

 اجتماعی و بررسی ابزارهای موجود در زمینه مسئولیتهای اجتماعی

 های پیشنهادی در زمینه مسئولیت اجتماعی تهیه ماتریسی از اقدام 

 هایی با هدف پیشرفت در زمینه مسئولیتهای اجتماعیتوسعه اقدام 

 های اجتماعیشده در راستای مسئولیت های انجامارزیابی عملکرد اقدام 

های ارگان و سازمان در حوزه، نهاد 11با عنایت به این واقعیت که در حال حاضر حدود 

حتی با ، های خدمات روستایی در حال فعالیت هستندمختلف توسعه روستایی و اجرای پروژه

ه دلیل نبود واضح است که ب، فرض عمل به مسئولیت اجتماعی توسط این مجموعه کالن

های نامنسجم شکل از سیاستگذاریای بیبا توده، سیاست یکپارچه در حوزه مسئولیت اجتماعی

که بیم ، حلی نخواهد داشتمواجه خواهیم بود که نه تنها توان ارائه راهای  در جامعه دهقانی قبیله

مانده در نان باقیاندک ساک، ای و فاقد وجاهت قانونیسلیقه، ایرود با اقدامات جزیرهآن می

 ای کنیم.روستاها را نیز دچار چالشهای ناخواسته
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CSRشود توصیه می، به دلیل این ضرورت
های کلی مسئولیت اجتماعی در قالب سیاست 1

ها و نهادهای  یک سند راهبردی ملی در مجمع تشخیص مصلحت تدوین و به تمامی سازمان

 مرتبط ابالغ شود. 

  منابع
 (9191ازکیا. مصطفی .)ای  اعتبار تجربی و نظری دیدگاه نوسازی با تاکید بر جامعه قبیله– 

شماره پیاپی  .1. شماره 1. نشریه نامه علوم اجتماعی. دوره دهقانی منطقه شادگان )خوزستان(

 .13-۳3. صص 1131

 ------------ (19۳1 .)اجتماعی اقشار آسیب پذیر روستایی و  -بررسی ابعاد اقتصادی

. تهران: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در دشت آزادگان توسعه پایدار

 وزارت جهاد کشاورزی. 

 ------------(1939 :)تجهیز و نوسازی اراضی و ، شبکه فرعی آبیاری و زهکشی

 . تهران: موسسه جهاد نصر. های زیرزمینی اراضی رامشیر  زهکش

  ترجمه علیرضا ها پذیری اجتماعی سازمان ئولیتاستاندارد مس(. 1931) 13888استاندارد ایزو .

 امیدوار. تهران: نشر گندمان.

 تفاوت قشربندی اجتماعی در مناطق شمالی و جنوبی جزیره العرب و (. 1931) تقوی. هدیه

 .19-۳1. صص 3۳. پیاپی 1. شماره 11. تاریخ اسالم سال منطقه حجاز در آستانه ظهور اسالم

 ریزی اقتصادیمطالعات بررسی و برنامه(. 19۳1ندیش پایش)شرکت مهندسین مشاور سبز ا ،

 .برداری نفت وگاز اروندانآمایشی در محدوده عملیاتی شرکت بهره، اجتماعی

 (19۳9لهسایی زاده. عبدالعلی .)تهران: دانشگاه پیام نور.9. چاپجامعه شناسی توسعه . 

 (1911مرکز آمار ایران .)سرشماری عمومی کشاورزی. 

 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت (. 19۳3صغر ؛ خلیلی شجاعی. وهاب)مشبکی. ا

 . 91 -13. صص 18. پیاپی 1. شماره11شناسی کاربردی. سال . جامعه(CSR)ها  اجتماعی سازمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Corporate social responsibility ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه،  ؛ مسئولیت اجتماعی شرکت

 .رود کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می ت در آن فعالیت میها و محیطی است که شرک انسان


