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  چكيده
 در كشورهاي در معاصر شهرنشيني بارز هايويژگي و پيامدها از يكي يمثابه به غيررسمي هايسكونتگاه

 از كيي تصرف، امنيتها دارند، در ميان تمام مشكلاتي كه اين سكونتگاه .اندبوده ايران جمله از و توسعه حال
. حق تامين سكونت، اصلي اساسي و لازم براي بهبود شرايط هستند مواجه آن باه ك است مسائلي مهمترين

رود و فقدان آن منجر به عدم تمايل به مشاركت، عدم ها به شمار ميزندگي ساكنين در اين سكونتگاه
ين تحقيق، بررسي ارتباط ميان شود. هدف اهاي رواني در ساكنان ميگذاري در بهبود مسكن و آسيبسرمايه

باشد. پژوهش ي شهري نايسر شهر سنندج ميي خودانگيختهامنيت تصرف و كيفيت كالبدي مسكن در ناحيه
هاي پژوهش به روش آوري دادهتحليلي است. جمع –حاضر از نوع كاربردي و روش تحقيق توصيفي 

خانوار موجود در  ٧٧٣٠ورت هدفمند بوده و از گيري به صپيمايشي و با ابزار پرسشنامه انجام شد. نمونه
درصد براي پرسشگري  ٩٣سرپرست خانوار با استفاده از فرمول كوكران با سطح اطمينان  ٣٦٦محدوده، 

هاي تحليل عاملي، از جمله آزمون SPSSافزار هاي بدست آمده از طريق نرمانتخاب شدند. سپس داده
رسون، آزمون ميانگين و تحليل مسير تجزيه تحليل شدند. نتايج رگرسيون چندمتغيره، آزمون همبستگي پي

بيش از عوامل امنيت تصرف قراردادي و » ٨٤٦/٠«نشان داد كه عامل امنيت تصرف مشاركتي با ارزش عددي 
محور بر كيفيت كالبدي مسكن در نايسر تاثيرگذار بوده است و همچنين نتايج آزمون تحليل مسير تجربه

هاي امنيت تصرف با كيفيت كالبدي مسكن وجود دارد، باط مستقيم و مثبتي ميان شاخصنشان داد كه ارت
هاي امنيت تصرف، كيفيت كالبدي مسكن در اين محدوده نيز افرايش بدين صورت كه با افزايش شاخص

  خواهد يافت.
  هاي خودانگيخته، شهر سنندج، نايسركيفيت مسكن، امنيت تصرف، سكونتگاه كلمات كليدي:
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  مقدمه  - ١
 شهري است. فقراي براي مسكن يتهيه و شهرنشيني در غالب و برجسته عامل غيررسمي اسكان

 پذيرآسيب در نقاط درآمدكم هايگروه مكاني تجمع از ايضابطهبي شكل واقع در ها،سكونتگاه اينگونه
 رسمي برنامه خارج ساختماني و مجوز فاقد خودرو، شكلي (به نيافته سازمان بصورت كه است شهر

 هايسكونتگاه اصلي هاي). شاخص٧٢: ٢٠١٠؛ هاروي، ١٣٨١گردد (صرافي، مي شهر) ايجاد
 زمين، سكونت تصرف امنيت فقدان اساسي، و پايه خدمات فقدان عواملي مانند با معمولاً غيررسمي
دوست، شوند (ايرانمي بيان غيررسمي هاي شغليفرصت به شديد وابستگي و درآمدكم خانوارهاي

 استانداردهاي فاقد اجرايي هايدستگاه نظارت عدم و پيدايش سرعت به دليل نواحي ). اين٢٠: ١٣٨٨
 به فقرا پاسخگويي در و سكونتي (مطلوب) يافتهشكل نظام فقدان در عمدتاً  و زيستي بوده قبول قابل

و  جامع تعريفي به نتوان شايد چند هر گيرند.مي شكل كوتاه بسيار زمان مدت در شاننياز سكونت
 ليكن بازگو نمايد؛ را مناطق اين بر حاكم وجوه همه كه رسيد نواحي اين هايويژگي توصيف در فراگير

 يا شهري عدم تعادل فرآيند از جزئي را شهرها در نواحي اين گيريشكل توانمي كلي برداشتي در
 و تعادل عدم اين كرد كه تلقي روستايي و شهري نواحي در دوگانه اقتصاد ناسازگاري و ايمنطقه

 عدم به دليل انتقال جمعيتي جريان اين در گردد.مي منجر جمعيت مكاني تغيير به دوگانگي
 كه-وارد  تازه هايگروه اسكان اين عرصه شهري نظارت فاقد و دفاعبي نواحي رسمي، بازار پاسخگويي

 و گردندمي اشغال مهارنشدني با سرعت و شده -ندارند  را مسكن و زمين رسمي بازار در رقابت توان
 گسترش براي لازم زمينه زمين، خواريو رانت سودجو هايگروه طلبيفرصت چون عواملي تأثير تحت

از  يكي تصرف امنيت فقدان ميان، اين در ).١٣٨١؛ زبردست، ١٣٨١آيد (پيران، مي پديد آن
 رواني، سياسي، هايآسيب به له منجرمسئ اين كه باشد؛مي هاسكونتگاه اين در اساسي هايچالش

 به بنا ).Macedo,2008: 264شود (مي هاسكونتگاه اين در ساكن به خانوارهاي اجتماعي و اقتصادي
 هايدر سكونتگاه تصرف امنيت فقدان عامل متحد، ملل سازمان بشر ي سازمان اسكانگفته

  .باشدمي خانوارها هايمحروميت ساير براي ايو پايه كرده عمل فلاكت يچرخه عنوان به غيررسمي
 منظور به بشر اسكان توسط سازمان ٢٠٠٣ سال در كه است رويكردي تصرف امنيت ارتقاي

 چون سند قانوني هايشاخص ابتدا در است. شده تدوين هاي غيررسميسكونتگاه توانمندسازي
 طبق اما شد، گرفته كار هب تصرف ارتقاي امنيت و سنجش براي معيارهايي عنوان به مالكيت و رسمي

 خصوص تصرف (به امنيت ارتقاي براي قانوني سند ارائه كه شد مشخص اسكان بشر سازمان مطالعات
 نهايت در و شده مسكن و زمين بازار در احتكار منجر به كه چرا نيست مناسبي عامل مدت)كوتاه در

زاده شود (احمدي و امينمي جديد غيررسمي اجتماعات تشكيل و موجود هايفروش مسكن به منجر
هاي انساني سازمان ملل ي سكونتگاهكه از سوي برنامه –). امنيت تصرف ٣٠: ١٣٩٥گوهرريزي، 

ها جهت برخورداري از حمايت موثر دولت در مقابل ي افراد و گروهحقوق همه«به عنوان  ١متحد

                                           
١ UN-Habitat 
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نوان يك عامل در سراسر جهان در حال توسعه به ع –تعريف شده است » تخليه اجباري
هاي عظيم صورت گرفته است. در حالي برانگيز تبديل شده است، مخصوصا زماني كه اخراجچالش

گيري امنيت تصرف در مقياس جهاني و حتي محلي كار دشواري است. شواهد حاكي از آن كه اندازه
). UN-Habitat, 2006: x-xiدرصد ساكنان شهري دنيا فاقد امنيت تصرفند ( ٥٠تا  ٣٠است كه بين 

 وقتي. هاستسكونتگاه اين توانمندسازي و بهسازي راه سر بر بزرگ مانعي خود تصرف امنيت نبود
 از ياحاشيه در مشقت با كه مسكني دادن دست از ترس در همواره ساكنان ندارد وجود تصرف امنيت

 سكونت محيط و مسكن وضعيت بهبود در اگر كه آنند نگران رو اين از و برندمي سر به اندساخته شهر
 مالكيت نداشتن همچنين .شوند روبرو محله تخريب و اخراج با كنند، بيشتري گذاريسرمايه خود

 بخشيامنيت .سازدمي محروم دولتي هايوام و اعتبارات از را ساكنين عمدتاً ... و ساخت جواز قانوني،
 از .است مفيد و ضروري هستند برورو تخليه خطر با كه افرادي مخصوصاً ساكنان، همه براي تصرف به

 بازار كردن كارا و زمين مديريت بهبود فقر، كاهش اجتماعي، پايداري به توانمي بخشيامنيت فوايد
 از .نمود اشاره... و سكونتي محيط بهبود در گذاريسرمايه و مشاركت براي اجتماعات تشويق زمين،

 توجه تصرف امنيت تأمين به محلي اجتماعات توانمندسازي مثل جديد رويكردهاي در كه روست اين
 امنيت بايد مالي و سياسي اقتصادي، اداري، قانوني، نهادهاي كه گرديده تاكيد و است شده خاصي
   ).Jenkins, 2001: 630ارتقا بخشند ( هاسكونتگاه اين در را سكونت و تصرف

هاي در سكونتگاه ي شهر سنندج ونفر در حاشيه ١٩٧٥٣٢، ١٣٨٥بر اساس سرشماري سال 
و بر طبق  ١٣٩٥غيررسمي سكونت داشتند. اما بعد از گذشت يك دهه و بر اساس سرشماري سال 

نفري شهرستان  ٥٠١٠٦٩درصد از جمعيت  ٥١اظهارات استانداري، شهرداري و مديران شهري، 
  هاي مذكور سكونت داشتند.هزار نفر در منطقه و محدوده ٢٥٠سنندج يعني جمعيتي بيش از 

هاي غيررسمي در سنندج، گوياي آن است كه نضج اوليه بررسي روند تكوين و گسترش سكونتگاه
شكل گرفته و اواخر اين دوره به طور واضح و روشني در  ١٣٥٥تا  ١٣٤٥هاي نشيني در سالحاشيه

 ١٣٥٥هاي بيشترين مهاجرت به سمت شهرها در فاصله سال .ساختار كالبدي شهر نمايان بوده است
) و حجم ٢٠٤٥٣٧افتاد. جمعيت شهر در اين دوره به بيش از دو برابر رسيد (حدود اتفاق  ١٣٦٥ا ت

آباد در امتداد محور شرقي هاي خودرو همچون محله عباسبسيار زيادي از اين جمعيت در سكونتگاه
كه محلات  و محله تقتقان در امتداد محور شمالي استقرار پيدا كرد. اطلاعات موجود بيانگر اين است

هاي نابسامان در شرق سنندج هستند قبل از سال ترين سكونتگاهكوزله كه از مهمآباد و كانيعباس
). در شمال شهر نيز وجود محلات ١٣٥٣هاي هوايي سال وجود نداشته است (طبق عكس ١٣٥٥

 اين گيريلشك با. است گرفته شكل هاسال اين در عمده طور به گرولگردي – آباداسلام –تقتقان 
ها و ها به وسيله اين سكونتگاههايي كه با شهر فاصله داشتند فاصله آن، روستاييخودرو محلات

نشين شرقي و غربي پر شد و اين روستاها نيز عملاً به مأمني براي نوآمدگان روستايي محلات حاشيه
توان به دو روستاي ه ميدر اين رابط .نشين پيوستنددرآمدند و خود نيز به تدريج به محلات حاشيه
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هاي با آمدن مهاجران جديد، نسل .آباد در غرب و فرجه در شرق سنندج نيز اشاره كردحاجي
هايي از بافت گذشته آن به تدريج به سمت مركزي شهر و بافت قديم حركت كردند و عملًا بخش

تر مهاجران بدل يهاي قديمپيوستند به محل استقرار نسلاي ميقديم شهر كه به مناطق حاشيه
هاي شمال شهدا، پير محمد، بهارمست، گلشن و توان به محلهدر اين خصوص مي .شدند

 به كه آن از هاييبخش و اندبوده شهر قديم بافت  نسه اشاره كرد. غالب اين محلات جزوحاجيچم
 بهتر نسبتاً اتامكان و شرايط با هايسكونتگاه صورت به اندپيوسته شرقي و شمالي ايحاشيه محلات

نشيني در سنندج سه برابر ميانگين كشوري حاشيهو در نهايت اند. اي نسل اول مهاجران درآمدهبر
درصد از  ٥١اكنون بالغ بر اي است كه همنشيني در اين شهر به گونهاست. همچنين وضعيت حاشيه

ي منفصل شهري احيهن .انددرصد از مساحت سنندج اسكان پيدا كرده ١٥مردم اين شهر تنها در 
مطابق  ١٣٩٣. جمعيت آن در سال  اي و خودرو شهر سنندج است.نايسر، يكي از نواحي حاشيه

 اينخانوار بوده است.  ٧٧٣٠نفر و  ٥٣٦٧٨آخرين آمار رسمي در طرح توانمندسازي نايسر، برابر با 

ب سرريز جمعيتي شهر علاوه بر جذ  شهر حريم در قرارگيري دليل به اما دارد روستايي منشأ محله
. است گرفته قرار درآمدكم افراد و شهرستان نقاط ساير روستايي مهاجران توجه موردسنندج، 
 مثل مشكلاتي با و است شده ساخته غيرقانوني صورت به محله اين در مسكوني واحدهاي بسياري از

 و معابر در اضلابف جريان معابر، نامناسب پوشش، مشاغل كاذب و غيررسمي، مسكنپايين  كيفيت
 با تصرف امنيت بين رابطه شده سعي تحقيق در .روبروست... و جمعيتي ازدحام عمومي، فضاهاي
 انجام ضرورت .گيرد قرار بررسي مورد نايسر محدوده غيررسمي سكونتگاه محيطي  -  كالبدي بهسازي

 اين بهبود تجه تأثيرگذار هايمؤلفه از شناخت و آگاهي ضرورت در تواندمي تحقيقي چنين
 نداشتن يا داشتن فقط ،تصرف امنيت .است نظر مد تصرف امنيت مؤلفه اينجا در .باشد هاسكونتگاه

 احساس و ادراك تصرف، امنيت مهمتر بخش بلكه برد پي بدان راحتي به بتوان كه نيست سند
 مثل( اييهسكونتگاه چنين در آنان هايفعاليت در حياتي نقش كه است امنيتي چنين از ساكنين
با  .دارد) ...و سكونت محيط و مسكن كيفيت ارتقاء در گذاريسرمايه به تشويق بهسازي، در مشاركت

آيا بين كيفيت كالبدي مسكن و امنيت تصرف ارتباطي «ي اصلي اين تحقيق توجه به اينكه فرضيه
فصل ي منناحيه در تصرف امنيت سطح سنجش تحقيق اين اصلي هدفباشد؛ مي» برقرار است

 شودمي سعي اصلي، هدف اين راستاي در .است غيررسمي اسكان محدوده يك عنوان بهشهري نايسر 
  .گيرد قرار توجه مورد مسكن كيفيت با تصرف ادراكي امنيت يرابطه كه
  
  مباني نظري و پيشينه تحقيق -٢

 سكان غيررسمي، نـاظر بـر محـل اسـكان بخشـي از جمعيت شهري درااسكان غيررسمي: 
جهان سوم است كه خارج از بازار رسمي زمـين و مسـكن و بـر پايـه قواعـد و قـول و قرارهاي 

). اسكان ٨: ١٣٨١(پيران،  ها، ساخته شده اسـتخاص خود، به دست خود ساكنان اين گونه مكان
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 شهرهاي (بويژه مجاورت شهرها يا درون در كه است شهري فقر بارز نمودهاي غيررسمي يك از
 اقشار از با تجمعي شهرسازي، رسمي ريزيبرنامه و ساختمان فاقد مجوز خودرو، شكلي به بزرگ)

 نشيني،همچون حاشيه عناويني با و گيردمي شكل زندگي و كيفيت كميت از نازلي سطح و درآمدكم
هاي ). از آنجايي كه اسكانHarvey, 2010شود (خودرو شناخته مي هايسكونتگاه غيررسمي، اسكان

 بنابراين باشد؛مي شهري براي فقراي مسكن تهية و شهرنشيني در غالب و برجسته ررسمي، عاملغي
 سهم عنوان به بلكه بايستي مسكن، كشوري بحران از بخشي عنوان به ها نبايستيسكونتگاه اين به

 اصلي هايمشخصه ).٢: ١٣٩٣خودشان نگريسته شود (كرمي و ديگران،  يمسئله حل براي فقرا،
 زمين، سكونت تصرف امنيت فقدان اساسي، و پايه فقدان خدمات نظير عواملي مناطقي، نچني

). ٦: ١٣٨١باشند (صرافي، هاي شغلي غيررسمي ميبه فرصت شديد وابستگي و درآمد كم خانوارهاي
تأثيرات  زمين، تصرف امنيت فقدان شاخص ها،اين مشخصه ميان از كه است داده نشان اخير مطالعات

 غير هاياسكان در ساكن خانوارهاي و رواني كالبدي اجتماعي، اقتصادي، مسائل بر زيادي منفي
 هاياسكان در محروميت بعنوان شاخص امروزه، شهرسازي ادبيات در آن از كه دارد؛ بطوري رسمي

  ).UN-Habitat, 2003: 23شود (مي ياد غيررسمي
هري و ناامني مالكيت، توجه هاي اخير، غيررسمي شدن مسكن شدر سال: ١امنيت تصرف
هاي فكري را به خود جلب كرده است. اين امر منجر به ايجاد جريان ٢هاي جهانيبسياري از سازمان

ها و مراكز تحقيقاتي شده ي ارتقاي امنيت تصرف در مباحث آكادميك در دانشگاهنوين در زمينه
هاي غيررسمي براي بهبود گاهاست. در غالب اين تحقيقات، بحث ايجاد امنيت تصرف در سكونت
شود كه امنيت تصرف منجر به شرايط ساكنان، لازم دانسته شده است. در اين تحقيقات فرض مي

گذاري در مسكن، تحريك ابتكار كنش اقتصادي، كاهش فقر، افزايش محافظت از خدمات و سرمايه
ي بازارهاي زمين و ايجاد هاي شهري، بهبود شرايط بهداشتي، ايجاد اعتبار، توانمندساززيرساخت

: ١٣٩٠پور و عليزاده، شود (داداشهاي محلي ميانگيزه در ساكنان در همكاري با دولت و سازمان
قابليت زندگي كردن در «ميلادي، امنيت تصرف زمين را  ٢٠٠٣). سازمان اسكان بشر در سال ١٠٧

). ولي UN-Habitat, 2003: 11تعريف كرده است (» يك مكان بدون ترس از دست دادن آن مكان
 گرفته فاصله خود اوليه ي قانونيساده مفهوم از و شده تحول دستخوش اخير، هاياين تعريف در سال

 سه ابعاد داراي تصرف جديد، امنيت هاييافته مطابق است. شده اجتماعي مباحث روانشناسي وارد و
 Vanباشد (تعريف نمي قابل ابعاد ناي گرفتن نظر در بدون و باشدادراكي مي و عرفي قانوني، گانة

Gelder, 2009: 3 .(  

                                           
١ Security of tenure 
٢ Such as UN-HABITAT, United Nation, Cities Alliance, Word Bank 
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 نااطميناني كاهش با مساوي زمين در اين رويكرد، امنيت تصرف :٣الف) امنيت تصرف قانوني
 هاسكونتگاه در خانوار اسكان غيررسمي بودن و رسمي بر رويكرد اين است. شده زمين تعريف مالكيت

 نبود و بود آن، ملاك سنجش و گيردمي نظر در مالكيت حقوق همانند را امنيت تصرف و دارد تأكيد
 بگويند توانندزماني مي افراد بشر، اسكان سازمان ديدگاه مطابق باشد.مي مسكن براي شخصي سند

 و و سيل زلزله همانند: استثنايي، هايبحران بجز عاملي هيچ برخوردارند كه زمين تصرف امنيت از كه
محور مالكيت و گرادولت رويكرد اين دهد. كوچ اند،آن ساكن در كه زميني و خانه از را آنها نتواند غيره
  ). ٨: ١٣٩٣به نقل از كرمي و ديگران،  Van Gelder, 2009: 4باشد (مي

 فراقانوني همچون عوامل طريق از تصرف امنيت در اين رويكرد، ب) امنيت تصرف غيررسمي:
مدت  سياسي، اشخاص هايحمايت سكونتگاه، يي، اندازهمحل اجتماعي هايسازمان همبستگي ميزان

 كه هاييكنترل طريق از تصرف امنيت نوع واقع اين در شود.مي ايجاد هاسكونتگاه در خانوارها سكونت
 و نداشته قانوني حالت تصرف، امنيت نوع از اين شود.مي ايجاد گردد،مي اعمال محله توسط ساكنين

 و زيرساختي خدمات فراهم آمدن با و يابدمي افزايش غيررسمي هايزمان در سكونتگاه گذشت با
 بشناسد، به رسميت را هاسكونتگاه اينگونه وجود كه سندي هرگونه شده و انجام هايسرشماري

  .(همان) گيردمي قدرت
 ادراك به مربوط و داشته ذهني حالت اين نوع از مالكيت تصرف، :٤ج) امنيت تصرف ادراكي

 موقعيت از خانوارها كه است امنيتي بهتر ميزان عبارت به يا باشد؛مي خود تصرفي موقعيت ساكنين از
امنيت تصرف يك چيز ) «Doebele, 1998: 111دوبلي ( گفتة به كنند.مي احساس تصرفي خود
 علت به امنيت از نوع اين ».باشدمي موقعيت تصرفشان از ساكنان درك متوجة بيشتر و ذهني است
 چيزي زمين ادراكي تصرف امنيت باشد. در واقعمي متفاوت محلات ساكنان ميان در شذهني بودن

  باشد. شان نميتصرفي موقعيت از اشخاص تجربه از يا كمتر و بيشتر
 هايسازمان توسط رويكردهاييغيررسمي:  هاي اسكان در تصرف حق رويكردهاي تأمين

 جهان كشورهاي اكثر تصرف در امنيت ارتقاء براي بشر اسكان سازمان و بانك جهاني مانند جهاني
 زماني هاياساس دوره بر را غيررسمي هاياسكان در تصرف حق رويكردهاي تأمين شد. پيشنهاد

  ).١كرد (جدول شماره  بندينوين طبقه و سنتي گروه دو در توانمي
  
  
  
  
  

                                           
٣ Legal tenure security 
٤ Perceived tenure security 
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  غيررسمي هاي اسكان در تصرف حق : رويكردهاي تأمين١جدول 

  )٧ – ٥: ١٣٩٣منبع: (كرمي و ديگران، 

  
اين است » حقوق مالكيت«ي اصلي حاكم بر ايدهكيفيت مسكن و امنيت تصرف مسكن:  -

هاي توان ميزان مشاركت خانوارها در طرحهاي انساني ميه با تامين امنيت مالكيت در اسكانك
بهسازي و افزايش كيفيت مسكن را بالا برد و يا به عبارت بهتر، به خودياري هدايت شده دست يافت 

)Huchzermeyer & Karam, 2006 مطابق اين ديدگاه و تحت تاثير شرايط اقتصادي و سياسي .(
هاي متنوعي براي افزايش ميزان امنيت تصرف در اكثر كشورها بوجود آمد؛ اكم بر كشورها، برنامهح

هاي غيررسمي، ارائه سند مالكيت هاي قانوني كردن اسكانتوان به برنامهكه از مهمترين آنها مي

  رويكردهاي نوين  نتيرويكردهاي س
 هاياسكان در حق سكونت تأمين سنتي رويكردهاي

 تأثير پرو كشور در مطالعات دسوتو نتايج از غيررسمي

 ناامني كاهش حلراه است. اين رويكرد گرفته زيادي

 قانوني در شرايط را هاي غيررسمياسكان در تصرف

 سند ارائة آن، هاي پيشنهاديبرنامه داند.مي آنها

 سند كسب براي هاي رهنيوام ارائة و قانوني يتمالك

 رويكرد اين باشد.مسكن مي كيفيت ارتقاء و مالكيت

 تصرف امنيت به مسئلة خود، فلسفي مباني به بنا

 بيشتر را تصرف و امنيت دارد پايين به بالا از ديدگاهي

 در و دهدمي قرار و تحليل تجزيه مورد قانوني بعد از

 به توجهي هيچ خود اي اجراييهسياست و هابرنامه

 هاياسكان در رايج و غيررسمي عرفي هايسيستم

 اكثر در حاضر حال در اين رويكرد كند.نمي غيررسمي

 درحالي كه است، شده يافته منسوختوسعه كشورهاي

 در كشورهاي اكثر در را اين رويكرد پاي جاي هنوز

  .گرفت سراغ توانمي توسعه نيافته و توسعه حال

 هايسكونتگاه ساكنان براي كه است داده نشان اخير لعاتمطا

 دسترسي همانند) زمين (امنيت از ديگري ابعاد شهري، فقير

 عادلانه، قوانين و شغلي هايفرصت پايه، اجتماعي خدمات به

 حال، اين با باشد.مي مالكيت سند كسب از مهمتر بسيار

 با ربيشت توسعه، حال در كشورهاي اكثر در تصرف امنيت

گيرد. مي قرار شناسايي مورد شخصي سند وجود عدم و وجود
 به قانوني، تصرف هايسيستم بر علاوه نوين، رويكردهاي در

 اين شود.مي توجه نيز قانوني نيمه و عرفي تصرف هايسيستم

 حق تأمين سنتي رويكردهاي شكست اصلي علت رويكرد

 در اقانونيفر و غيرقانوني عوامل گرفتن ناديده در را، تصرف

 مختلف تجربيات داند.مي خانوارها ادراكي تصرف امنيت ايجاد

 از بيشتر عرفي تصرف هايسيستم كه است داده نشان نيز

 مسكن و زمين به فقرا دسترسي در قانوني تصرف هايسيستم

 از جديد سياسي گرايشات در اين، بر باشد. علاوهمي مفيد

 ابزارهاي" از و دهكر اجتناب تصرف امر در مستقيم دخالت

 استفاده زمين راهبردهاي و مصوبات جمله از "گريميانجي

 در پذيرامكان و ارزان هايروش جزء ابزارها اين كنند.مي

 ابزارهاي آيند.مي حساب به زمين تصرف امنيت افزايش

 شهري فقراي ميان در ادراكي امنيت افزايش باعث ميانجي

 تصرف امنيت افزايش به منجر زمين، قيمت كنترل با و شده

  .شودمي غيررسمي هايسكونتگاه در
Huchzermeyer and Karam, 2006 - Durand- 

Lasserve,2002 
De Suoza,2001 – Porio & Crisol, 2004 
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ي بود كه برنامههاي رهني براي كسب سند قانوني اشاره كرد. در اوايل فرض بر اين قانوني و ارائه وام
هاي ارائه ها، تنها راه چاره است؛ بر اين اساس در اكثر كشورهاي جهان، برنامهسنددار كردن زمين

ها در عمل با شكست مواجه شد كه از اي رواج يافت. اين برنامههاي رهني به شكل فزايندهسند و وام
هاي غيررسمي د مالكيت در اسكانهاي ارائه سنتوان به برنامهها ميهاي بارز اين شكستنمونه

). در رويكرد اوليه، Durand-Lasserve, 2006: 41كشورهاي هند، پاكستان و كاريو اشاره كرد (
ها و محققان بر اين باور بودند كه با ارائه سند مالكيت و قانوني كردن نوع مالكيت خانوارها، سازمان

يررسمي دست يافت. ولي اين رويكرد در عمل با هاي غتوان به ارتقاء امنيت تصرف در سكونتگاهمي
هاي قانوني شده توسط فقراي فروش زمين –ها هاي هدف طرحموانع مهمي همچون تغيير گروه

 ,Van Gelderمواجه شد و اين رويكرد را با چالش مواجه كرد ( –هاي بالاي جامعه شهري به دهك

تحقيقاتي علمي كه توسط محققين همچون ها و هاي بعد تحت تاثير تلاش). در سال221 :2007
توان صورت گرفت، مشخص گرديد كه براي ارتقاي امنيت تصرف نمي ٧و وان گلدر ٦، ترنر٥دوسوتو

تنها از سند قانوني استفاده كرد، بلكه بايستي به آن به عنوان يك عامل در كنار عوامل فراقانوني 
اين است كه حق تامين سكونت يك اصل لازم واقعيت  هاي غيررسمي نگاه شود.سكونتگاه جاري در

رود و از بهترين هاي فقيرنشين به شمار ميو اساسي براي بهبود شرايط زندگي فقرا و سكونتگاه
آيد. نكته اساسي اين است كه به رسميت ها به حساب ميهاي كاهش فقر در اين سكونتگاهحلراه

كند و است كه زندگي فقرا را دگرگون مي شناخته شدن حق سكونت آغازي بر مجموعه امتيازاتي
هاي با سند رسمي ). خانهGarau et al, 2005: 49باشد (گر خدمات پايه و عمومي ميتضمين

تواند در بازار سرمايه حيات ديگري را براي مالكان به همراه داشته و براي خانوار فقير تحول مي
هاي بكار رفته در اين تحقيق به شاخص ).Bright, 2003: 142اقتصادي بزرگي به حساب آيد (

گيري و باشد، كه به اختصار هر كدام شرح داده شده است (با بهره) مي٢صورت جدول (شماره 
  ). ٢٠٩ – ٢٠٦: ١٣٩٦ي تحقيق رحيمي و عزيزي، مطالعه

  
  
  
  
  
  
  

                                           
٥ De Soto 
٦ Terner 
٧ Van Gelder 
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  هاي كيفيت كالبدي مسكن و امنيت تصرف: شاخص٢جدول 

  
 همچنين و مسكن امر در دخالت دولت حداقل ليبرالي، نگرش تأثير تحت ، ١٩٧٠دهه ابتداي تا
استوار  فرض اين بر غالباً  گرفتن، ناديده بود. هادولت از بسياري دستور كار غيررسمي اسكان يپديده
 مرور به و اقتصادي توسعه با هك گذرا هستند ايپديده اما بوده، ناپذيراجتناب هاسكونتگاه اين كه بوده
 هايوعده شد كه روشن زمان مرور به ).UN-Habitat,2003: 21شد ( برطرف خواهد آنها مشكل زمان

 آشكار نكته اين و نبوده درست چندان و فقيرنشين غيررسمي هايسكونتگاه مشكل رفع در ليبراليسم
اين  از كند. درآمد ايجادكم سكونتگاه مورد در را انتظار مورد تحول تواندنمي توسعه اقتصادي كه شد
 تخريب و اجباري تخليه حذف، ها،سكونتگاه مقابله با ها،دولت از بسياري ناتواني شرايط در رو

 بعد (اواسط هايطي دهه در رويكرد اين شد. بدل فراگير روشي و رويكرد به هاي غيررسميسكونتگاه
 اين نظر به گرفت. قرار نقد مورد آبرامز و ترنر انندافرادي هم توسط ) ٨٠ دهه اوايل و ٧٠ دهه

 نياز فقط و هستند دارا را محلات خود ارتقاي بالقوه توان غيررسمي هايسكونتگاه محققان، ساكنان
 محققان اين ). بنابراين٣١: ١٣٩٥زاده گوهرريزي، شوند (احمدي و امين خاصي دهيجهت كه است

 خودياري رويكرد .كردند عنوان غيررسمي هايسكونتگاه بهبود يبرا 80 دهه در خودياري را رويكرد
 انگيزه عدم به توانمي انتقادها اين مهمترين از شد كه مواجه جدي انتقادهاي با بعد هايسال در

  هاي امنيت تصرفخصشا  هاي كيفيت كالبدي مسكنشاخص

كه شامل مصالح ناپايدار و غير مقاوم  اسكلت بنا -١
باشد (خشت و گل، آجر و چوب، آهن و آجر، بتن و مي

  تيرآهن).
باشد كه شامل جنس سقف بناها مي پوشش ابنيه - ٢

(خشت و گل، خشت و چوب، آجر و چوب، آجر و آهن 
  و تيرچه بلوك).

تمان كمتر باشد (هرچه زيربناي ساخ سطح زيربنا -٣
ي استاندارد در جهت سكونت هر فرد را و نتواند سرانه

  يابد).تعيين كند، كيفيت كالبدي بنا كاهش مي
 مندي از كيفيت كالبدي مسكنميزان رضايت -٤

(از اين شاخص به عنوان يك متغيير كنترل كننده در 
ي نايسر استفاده ارزيابي ميزان كيفيت كالبدي محدوده

  شده است).

(سند مالكيت / سند  هاي قرارداديشاخص -١
  قانوني)

ي (مدت سكونت، اندازه هاي مشاركتيشاخص - ٢
هاي محلي، سكونتگاه، ميزان قدرت و همبستگي سازمان

هاي سياسي، ميزان برخورداري از خدمات پايه، حمايت
  ي اشتغال)هاي بهينهدستيابي به فرصت

ميزان « (ترس از تخليه محورهاي تجربهشاخص -٣
» / اشاحساس ناامني خانوار نسبت به موقعيت تصرفي

فكري خانوار نسبت به  –ناامني رواني «احتمال تخليه 
ترس از غيررسمي بودن محله،  -» اشموقعيت تصرفي

ترس از ميزان نارضايتي نهادهاي عمومي از اسكان در 
ي محله، ترس از آوارگي بعد از تخليه، احتمال تخليه

  هر لحظه)اجباري در 
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 ,Mukhijaكرد ( نبودند، اشاره آن مالك رسمي طور به كه هاييخانه در گذاريبراي سرمايه ساكنان

 و هادولت از ميلادي، بسياري 80 و 70 دهه در خودياري رويكرد بر وارد ي). انتقادها215 :2001
 هايسكونتگاه در تصرف امنيت و مالكيت يمسئله كه به داشت آن بر را الملليبين هايسازمان

  دارند. مبذول را بسياري غيررسمي توجه
 سند كه ايخانه شود.مي مردم اقتصادي قدرت موجب آزادسازي سند كه دارد تأكيد »دسوتو«

 وام دريافت براي عنوان ضمانت به آن از تواندنمي سازنده زيرا است؛ مرده سرمايه او ديد ندارد، از
 دهد بهمي قدرت آنها به بگيرند، مسكن وام كه دهدمي اجازه به مردم واقعي سند اعطاي كند. استفاده

 اساس اين ) برDe Soto, 2000: 76 – 92كنند ( تهيه اعتبار و نقد پول خود، قانوني ساختمان اتكاي
 از 2002 سال در »پين«گرفت.  قرار كار دستور در قانوني ابزارهاي استفاده از با تصرف امنيت ارتقاي
 تصرفي هايسيستم خشك بنديبه دليل دسته غيررسمي هاياسكان در مالكيت سند ارائه هايبرنامه

 و زمين بازارهاي در ابتكارات و حقوق گرفته زمين، صورت هايجاييجابه و غيرقانوني) تا قانوني (از
زمين، حقوق و ابتكارات: بهبود امنيت تصرف زمين «عنوان  با تحقيقي وي توسط كرد. انتقاد مسكن

 رايج هايسيستم كه دادتحقيق نشان مي اين هاييافته كه گرفت انجام» و مسكن براي فقراي شهري
 باشد.مي فراقانوني و مذهبي عرفي، سيستم قانوني، چهار شامل نجها كشورهاي اكثر در زمين تصرف

 هايسكونتگاه در قانوني مالكيت سند هاي ارائهبرنامه كه رسيد نتيجه اين به تحقيق اين در وي
 همانند فراقانوني متغيرهاي گرفتن ناديده و تصرف عرفي هايسيستم به توجهيبي دليل به غيررسمي

هاي حمايت سياسي يا محلي و... با ها، شبكهدر سكونتگاه ساكنان سكونت مدت ها،سكونتگاه اندازه
 از مثبت درك كه دهدمي نشان نيز )٢٠٠٤( لنگ و وينايانتي پژوهش نتايجاند. شكست مواجه شده

. آگبولا است شانسكونتگاه در گذاريسرمايه جهت محلي اجتماع تشويق در مهم عاملي تصرف امنيت
 در غيررسمي هايسكونتگاه گسترش و شهرنشيني بيني رابطه خود مقاله در نيز )٢٠٠٩( آگانبيادو 

 نبود كه دهدمي نشان تحقيق اين نتايج .اندداده قرار بحث مورد را تصرف امنيت و جنوبي آفريقاي
) ٢٠١١هايي است. لوك كايدل (ي فقر در چنين مكانگيري چرخهشكل در عاملي تصرف امنيت
 مورد را مسكن كيفيت و غيررسمي هايسكونتگاه ساكنان توسط شده درك تصرف يتامني رابطه
 كه اجباري يتخليه و اخراج مثل هاييسياست كه دهدمي نشان تحقيق نتايجاست.  داده قرار توجه

 غيررسمي هايسكونتگاه رشد از جلوگيري در عكس نتيجه اندازدمي خطر به را ساكنان تصرف امنيت
معناداري بين كيفيت مسكن و امنيت تصرف پي  رابطه به خود پژوهش در وي. است تهداش فيجي در
   ).١٦١: ١٣٩٣آبادي برد (به نقل از زنگنه و حسينمي

 اين در كه تحقيقاتي جمله از .است نشده انجام تصرف امنيت با رابطه در زيادي تحقيق ايران در
 ادراكي امنيت بر تحليلي« آبادي با عنوان حسينتوان به تحقيق زنگنه و شده است، مي انجام رابطه

» قلعه نو دهراز سبزوار غيررسمي هايسكونتگاه مسكن كيفيت و توانمندسازي در آن نقش و تصرف
 اجباري تخليه مقابل در امنيت يمؤلفهاشاره كرد. نتايج تحقيقات آنها نشان داد كه  ١٣٩٣در سال 
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 در محله به رسانيخدمات در مسئول نهادهاي عملكرد از نگراني عدم يمؤلفه اما بالاست، محله اين در
 علاوه .است متوسط حد از بالاتر مطالعه مورد يمحدوده در تصرف امنيت مجموع در. است پاييني حد
 توانمندسازي و مسكن كيفيت بر تصرف ادراكي امنيت هايمؤلفه معنادار تأثير بيانگر نتايج اين بر

 ميزان و تصرف امنيت ميان رابطه بر تحليلي«در تحقيقي با عنوان  يطبيبيان و احمد .است
 ١٣٩٦در سال » ي كشتارگاه شهر اروميههاي غيررسمي محلهمسكن در سكونتگاه در گذاريسرمايه

 كشتارگاه محله در مسكن در گذاريسرمايه ميزان و تصرف امنيت به نتايجي دست يافتند كه ميان
 تصرف امنيت از بيش ادراكي و عرفي تصرف امنيت عوامل و دارد وجود ثبتيم و مستقيم اروميه رابطه

  .دارند تأثير مسكن در گذاريسرمايه يبر انگيزه قانوني عوامل از حاصل
  

  
 : چارچوب مفهومي تحقيق١شكل 

  )١٣٩٧بندي از مطالب نگارندگان ، منبع: (بر اساس جمع

  
  شناسي تحقيقروش - ٣

هاي آوري دادهتحليلي است. جمع –ردي و روش تحقيق توصيفي پژوهش حاضر از نوع كارب
اي ليكرت انجام شد. پژوهش به روش پيمايشي و با ابزار پرسشنامه به صورت طيف پتج گزينه

سرپرست  ٣٦٦خانوار موجود در محدوده،  ٧٧٣٠گيري به صورت هدفمند بوده است و از نمونه
درصد براي پرسشگري انتخاب شدند.  ٩٣ح اطمينان خانوار با استفاده از فرمول كوكران با سط

خانوار بوده است)  ٧٧٣٠نفر و  ٥٣٦٧٨، برابر با ١٣٩٣(جامعه آماري محدودة مورد مطالعه در سال 
يابي به نتيجه ). كه براي دست١٣٩٣(آخرين آمار رسمي كه در طرح توانمندسازي نايسر سال 

نامه افزايش پيدا كرد. و در نهايت نتايج پرسش ٤٠٠به  هاتر و كاهش اشتباهات احتمالي، نمونهدقيق
رگرسيون چند متغيره، تحليل مسير، تحليل  هاي، همچون آزمونSPSSافزار حاصله از طريق نرم

عاملي، آزمون پيرسون، ميانگين وزني و رادار چارت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. قبل از 
هاي ليلي تحقيق به منظور روايي و پايايي پرسشنامه، از روشهاي توصيفي و تحپرداختن به يافته

نامه از طريق آلفاي آماري تحليل عاملي اكتشافي و آلفاي كرونباخ استفاده شد. پايايي پرسش
هاي امنيت تصرف و براي شاخص» ٨٧٨/٠«هاي كيفيت كالبدي مسكن عدد كرونباخ براي شاخص
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مطلوب و قوي بين سوالات است. با توجه به جدول  بدست آمد، كه نشان از همبستگي» ٧٢٦/٠«
» ٧٧٩«.كه شاخص مناسب بودن حجم نمونه است،  KMOشود كه مقدار ، مشاهده مي٤شماره 

دهم باشد تا  ٠,٦بايد بالاتر از  KMOباشد. اين مقدار قابل قبول است، چرا كه حداقل مقدار مي
اين اين حجم نمونه براي انجام تحليل عاملي فرض مناسب بودن حجم نمونه تاييد گردد. بنابرپيش

)، سطح معناداري مجذور كاي محاسبه ٤شود (جدول شماره مناسب است. همانطور كه مشاهده مي
است؛ بنابراين مقدار بدست  ٠٥/٠، كمتر از ٣٣٩ي آزادي با درجه ٨٣١/١٦٨٦شده؛ يعني مقدار 

ه، داراي توان لازم براي انجام تحليل عاملي هاي بدست آمدتوان گفت دادهآمده معنادار بوده و مي
  گردد.ها تاييد ميفرض مناسب بودن حجم نمونه و توان عاملي دادههستند. بنابراين پيش

  
  : پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ٣جدول 

  )١٣٩٧ي نگارندگان، منبع: (محاسبه

  
  ها: آزمون بارتلت و كمو براي بررسي توان عاملي داده٤جدول 

  )١٣٩٧ي نگارندگان، منبع: (محاسبه

  
ي اجزا را كه شامل بارهاي عاملي هر چرخيده شده)، ماتريس ٥ يخروجي زير (جدول شماره

دهد. هر چقدر مقدار قدرمطلق اين ضرايب بيشتر باشد، عامل باشد را نشان مييك از متغيرها مي
). ١٣٧: ١٣٩٥مربوطه نقش بيشتري در كل تغييرات (واريانس) متغير مورد نظر دارد (واحدي يگانه، 

تصرف در محدوده، به دو دسته تقسيم شده است، كه  هاي مرتبط با امنيتبنابراين، كل شاخص
ها، داراي ارزش عددي متفاوتي هستند. شود. كه هر كدام از اين شاخصگويه را شامل مي ١٣جمعا 

باشد كه ها مياي كه اينجا حائز اهميت است، نزديكي امتياز بار عاملي هر كدام از شاخصاما نكته
ي تاثيرگذاري هر كدام دهندهاند. كه اين مهم نشانقرار گرفتهتمامي آنها در يك گروه (دسته يك) 

 باشند.ي منفصل شهري نايسر ميها بر روي كيفيت كالبدي مسكن در ناحيهاز شاخص

  
  
  
  

  Cronbach`s Alpha  تعداد شاخص / گويه  ابعاد
  ٨٧٨/٠  ١٠/  ٤  كيفيت كالبدي مسكن

  ٧٢٦/٠  ١٣/  ٣  امنيت تصرف

  KMO Bartletts Test of Sphericity  حجم نمونه
Chi-Square  Df  Sig.  

400  .779  1686.831  ٣٩٩  0.000  
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ي هاي امنيت تصرف با استفاده از تحليل عاملي در محدودهبندي شاخص: نتايج حاصل از گروه٥جدول 
  نايسر

  )١٣٩٧ي نگارندگان، منبع: (محاسبه

  
  ي مورد مطالعهمحدوده -

 -كيلومتري شرق شهر سنندج و در شمال محور سنندج  ٢ناحيه منفصل نايسر در فاصله 
ي همدان قرار دارد، اما به علت گسترش شهر در شرق و همچنين رشد نايسر از سمت جنوب فاصله

نايسر با شهر فاصله  ١٣٧٤آن با شهر همواره در حال كاهش بوده است. به طوري كه در سال 
كيلومتر بوده است. نايسر در گذشته جزو يكي از روستاهاي پيراموني شهر سنندج بوده  ٤سنندج 

ي رودخانه قشلاق واقع بوده است. نايسر به علت وجود عوامل دروني و بيروني (مانند: كه در حاشيه
يين زمين و ها و قيمت پاهاي محيطي و زيرساختدسترسي و مجاورت با شهر سنندج، ويژگي

ساختمان نسبت به شهر سنندج و... ) به سكونتگاه مناسبي براي جذب سرريز جمعيتي شهر سنندج 
، به عنوان ١٣٨٩تبديل شد و با ورود مهاجرين به نايسر و افزايش جمعيت اين سكونتگاه در سال 

، ١٣٨٩ ناحيه منفصل شهري معرفي شد. به عبارت ديگر از لحاظ تقسيمات سياسي نايسر تا سال
هاي روستايي از توابع دهستان حومه، بخش مركزي شهرستان سنندج محسوب يكي از سكونتگاه

بندي تقسيمات سياسي، به عنوان كوچكترين واحد تقسيمات سياسي شد. بنابراين به لحاظ سطحمي
رفت. اما با افزايش چشمگير جمعيت روستا و گسترش فيزيكي آن و كشور (روستا)، به شمار مي

  هاشاخص
  هاعامل

٢  ١  
  .٠٠٢  .٩٨٠  سند قانوني

  .٠٨٧  .٩٧٢  هاي محليميزان قدرت و همبستگي سازمان
  .١٥٣  .٩٦٣  ترس از غيررسمي بودن محله

  .١٥٧  .٩٦٢  مدت سكونت
  .٢٨٧  .٩٤٣  ترس از آوارگي بعد از تخليه

  .٢٨٢  .٩٤٢  احساس ناامني خانوار نسبت به موقعيت تصرفي
  .٢٩٠  .٩٣٨  ي اجباري در هر لحظهاحتمال تخليه

  .٣٣٧  .٩١٧  ميزان برخورداري از خدمات پايه
  .٣٥٩  .٩١٠  احتمال تخليه

  .٤٠٥  .٨٩٨  ي سكونتگاهاندازه
  .٤٣٠  .٨٩٢  ترس از  نارضايتي نهادهاي عمومي از اسكان

  .٤٤٠  .٨٦٨  ي اشتغالهاي بهينهدستيابي به فرصت
  .٦٣٤  .٧٢٢  هاي سياسيحمايت
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زديكي به شهر سنندج منجر به آن شد كه به لحاظ تقسيمات سياسي تحولاتي در اين روستا ايجاد ن
به عنوان روستايي يا خدمات  ١٣٨٩گيري تا سال شود؛ به عبارت ديگر نايسر كه از زمان شكل

از حيث روستا انتزاع و به عنوان يك  ١٣٨٩محدود در سطح يك سكونتگاه روستايي بود؛ در سال 
ي منفصل ي اين ناحيه (ناحيهاي منفصل معرفي گرديد. از مشكلات عمدهه شهري، اما ناحيهناحي

، ناپايدار هستند؛ كه ٣ي شماره درصد آن مطابق نقشه ٢/٦٩نايسر) كيفيت پايين ابنيه است، كه 
اين ناپايداري گوياي وضعيت نامناسب آن در مقابل بحران و حوادث است (محمدي و ديگران، 

٨٢: ١٣٩٦(.  
  

  
  ي جغرافيايي نايسر: محدوده٢شكل 
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  : كيفيت ابنيه در ناحيه منفصل شهري نايسر٣شكل 

  )١٣٩٧ي نگارندگان، منبع: (ترسيم به وسيله

  
  هاي تحقيقيافته - ٤
  هاي توصيفييافته -

      شود كه سن سرپرستان خانوار پرسش شونده بين، مشاهده مي٤با توجه به جدول شماره 
اند (در اين سال كمترين فراواني را داشته ٦٥ي سني بالاي سال بيشترين فراواني و رده ٤٥ – ٣٦

 ٧٧هاي سني مطرح شده پرسشگري به عمل آيد). همچنين تحقيق سعي بر آن بود كه از تمام رده
 ٢٦سال،  ٥ – ٠درصد خانوارها بين  ٢٧.  ٨درصد زن بودند ٢٣درصد پرسش شوندگان مرد و 

سال  ١٠ – ٦درصد خانوارها بين  ٢٢سال و در نهايت  ١٥درصد بيش از  ٢٥، ١٥ – ١٠درصد بين 
دهد ) نشان مي٦الذكر (شماره ي منفصل شهري نايسر اقامت داشتند. همچنين جدول فوقدر ناحيه

درصد  ٢٥اند. ي آن بودهدرصد خانوارهاي ساكن در نايسر، از شهر سنندج و محدوده ٤١كه 
هاي درصد خانوارها از شهرهاي ديگر استان و حتي استان ٢١روستاهاي ديگر،  خانوارهاي ساكن از

ي منفصل شهري شونده نيز قبلا در همين محدوده (ناحيهدرصد خانوارهاي پرسش ١٣ديگر و 
  اند.نايسر) اقامت داشته

  هاي توصيفي تحقيق: يافته٦جدول 

                                           
 عدم اين رو اين از است. شده تكميل خانوارها سرپرستان از حاضر، تحقيق هايپرسشنامه كه دآوري استيا به لازم ٨

  است. طبيعي جنسيت پاسخگويان تناسب

  شرح  ويژگي  رديف
  + ٦٥  ٦٥ - ٥٦  ٥٥ – ٤٦  ٤٥ – ٣٦  ٣٣ – ٢٥  سن (سال)  ١



  ١٣٩٧، پاييز ي شانزدهمشماره، پنجم.. فصلنامه مطالعات ساختار و كاركرد شهري، سال ..................٩٨

  

 

  )١٣٩٧ي نگارندگان، منبع: (محاسبه

  
  هاي تحليلييافته -
  هاي كالبدي مسكنتجزيه و تحليل شاخص -

عموما شاهد گيري سريع ساكنان در آن، هاي غيررسمي بر اساس ماهيت شكلدر سكونتگاه
 ينحوه ).  شاخص٢١٧: ١٣٩٦استفاده از مصالح ناپايدار و غيرمقاوم هستيم (رحيمي و عزيزي، 

بخش  شناخت در پايه هايشاخص جمله از اي،اجاره يا و مالكيت حسب بر مسكوني واحد تصرف
 مورد ار اساسي خصيصه سه مسكن تحليل و تجزيه در است. ترنر اجتماعي و اقتصادي ابعاد از مسكن

 او تصرف. ينحوه -٣ مسكن گرفتن قرار مكان -٢ مسكن فيزيكي مفهوم -١دهد: مي قرار بحث دقيق
 خوانيهم مدرن استانداردهاي با كالبدي نظر از كه است مسكني آل،آيده كه مسكن است معتقد
 گرداند ممكن را تفريح و خريد كار، محل به دردسربي دستيابي كه واقع شود مكاني در و باشد داشته

). به ٣٠: ١٣٩٢(حبيبي و ديگران،  باشد داشته وجود مسكن، امنيت ي تصرفنحوه در بالاخره و
ي منفصل شهري نايسر، تنوعي از مصالح در ساخت ابنيه وجود دارد كه همين منظور در ناحيه

ئه امتياز به سازي و اراعبارتند از: خشت و گل، آجر و چوب، آجر و آهن و بتن و تيرآهن. براي كمي
بندي اي از خيلي مقاوم تا بدون مقاومت را دستهگزينه ٥توان برحسب نوع مصالح يك طيف آنها مي

است كه  ٩٧/٢كرد. ميانگين امتياز نوع مصالح بكار رفته در اسكلت مساكن در اين محدوده برابر با 
ابر حوادث طبيعي و ي وضعيت مقاومت كم مصالح بكار رفته در ساخت ابنيه در بردهندهنشان

هاي پوشش سقف ابنيه، سطح زيربنا و رضايتمندي به ترتيب انساني است. ميانگين امتياز شاخص
ي وضعيت نامطلوب مسكن در اين ناحيه كه نشان دهنده» ٩٠/٢و  ٢٣/٣ – ٠١/٣«عبارتند از 
اشد كه پايين بمي ٢٣/٣باشد. ميانگين پايين سطح زيربناي مساكن در نايسر، معادل (نايسر) مي

توان با دهد. پايين بودن ميزان زيربنا در محله را ميبودن نسبي ميزان زيربنا در محدوده را نشان مي
پايين بودن تعداد طبقات، پايين بودن سطح اقتصاد خانوار و از همه مهمتر هدف ساخت مسكن 

  ها توجيه كرد. براي داشتن سرپناه و راضي بودن به حداقل
  

  كننده كيفيت كالبدي مسكن در نايسرهاي تبييننگين امتياز شاخص: ميا٧جدول 

  % ١٠  % ١٥  % ٢٤  % ٣٠  % ٢١  درصد فراواني

  مادر / خواهر / خاله و... (زن)  پدر / برادر / عمو و... (مرد)  سرپرست خانوار  ٢
  % ٢٣  % ٧٧  درصد فراواني

٣  
مدت اقامت در 

  + ١٥  سال ١٥ – ١٠  سال ١٠ – ٦  سال ٥ – ٠  نايسر

  % ٢٥  % ٢٦  % ٢٢  % ٢٧  درصد فراواني

نواحي ديگر   اقامت پيشينمحل   ٤
  سنندج

همين محدوده 
  روستا  شهر ديگر  (نايسر)

  % ٢٥  % ٢١  % ١٣  % ٤١  درصد فراواني
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  )١٣٩٧ي نگارندگان، منبع: (محاسبه

  
ي منفصل شهري نايسر، از ن امنيت تصرف و كيفيت مسكن در ناحيهي ميابراي بررسي رابطه

روش رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. در سنجش اين رابطه، امنيت تصرف كه در سه 
بندي شده، به عنوان متغييرهاي مستقل و كيفيت محور دستهعامل مشاركتي، قراردادي و تجربه

ي بين امنيت تصرف و اند. نتايج حاصل از رابطهعرفي شدهكالبدي مسكن به عنوان متغير وابسته م
  آمده است. ٨كيفيت كالبدي مسكن در جدول شماره 

  
  

ي امنيت تصرف بر كيفيت كالبدي مسكن از طريق آزمون رگرسيون كننده: ميزان تاثيرات تبيين٨جدول 
  چند متغيره

  )   ١٣٩٧ي نگارندگان، متغير وابسته: كيفيت كالبدي مسكن            منبع (محاسبه

  
محور رف قراردادي، مشاركتي و تجربهدهد كه هر سه عامل امنيت تصنتايج اين آزمون نشان مي

و در  ٠,٠٠٠بر كيفيت كالبدي مسكن تاثير معنادار و مثبت دارند. اين رابطه با درجه معناداري 
درصد تاييد شده است و روش رگرسيون توانسته است تغييرات در متغير وابسته  ٩٩سطح اطمينان 

ن امنيت تصرف قراردادي، مشاركتي و شود، با بالا رفترا توضيح دهد. همانطور كه مشاهده مي
محور در محدوده مورد مطالعه (ناحيه منفصل شهري نايسر) كيفيت مسكن نيز افزايش يافته تجربه

است. البته لازم به ذكر است كه ميزان تاثيرگذاري عوامل بر كيفيت كالبدي مسكن يكسان نيست؛ 
  ثيرگذار بوده است..) بيش از عوامل ديگر تا٨٤٦به طوري كه عامل مشاركتي (

  
  هاي امنيت تصرفتجزيه و تحليل شاخص -

  امتياز  )٥الي  ١ي نمودار امتياز (در بازه  شاخص

  ٩٧/٢              نوع مصالح

  ٠١/٣            پوشش سقف ابنيه

  ٢٣/٣              سطح زيربنا

  ٩٠/٢              رضايتمندي

سطح 
  معناداري

  ضرايب غيراستاندارد  ضرايب استاندارد شده
  هاعامل

Beta  اختلاف استاندارد  B 
  مشاركتي  802.  063.  846.  0.000
  قراردادي  636.  082.  604.  0.000
  محورتجربه  1.089  087.  659.  0.000
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ها به شكل هاي امنيت تصرف، ميانگين امتيازي هر كدام از شاخصسازي شاخصبراي كمي
  ارائه شده است. ٩جدول شماره 

  
  كننده امنيت تصرف در نايسرهاي تبيين: ميانگين امتياز شاخص٩جدول 

  )١٣٩٧ي نگارندگان، منبع: (محاسبه

  
  شاخص قراردادي (قانوني)

گيري آن، طيفي از نشين و بر اساس ماهيت شكلدر مناطق غيررسمي و حاشيهسند رسمي:  -
هد ي منفصل شهري نايسر نيز شااسناد غيررسمي و حتي املاك بدون سند وجود دارد. در ناحيه

اي، خريدهاي توافقي، اسناد توافقي مسكن بر روي انواع سند از جمله: سند رسمي، سند قولنامه
تواند اراضي وقفي و مساكن فاقد هر نوع سندي بوديم. همين طيف گسترده از انواع مالكيت، خود مي

عقيده دارد كه در » پين«گوياي امنيت تصرف حاصل از آن در يك طيف متفاوت باشد. 
رويم، از ميزان امنيت هاي غيررسمي هر چه از نوع مالكيت قانوني به سمت غيرقانوني ميتگاهسكون

ارائه شده است (ميانگين امتيازي اين  ٤ي شود. نتايج اين شاخص در شكل شمارهتصرف كاسته مي
  دهد).باشد كه نسبت كمي را نشان ميمي ٨١/٢شاخص 

  

  تاثيرگذاري  امتياز  )٥الي  ١ي نمودار امتياز (در بازه  شاخص
  -+ ؛   ٨١/٢            سند قانوني

  +  ٠٥/٤            همبستگي محلي
  +  ٠٩/٢            حمايت نهادهاي سياسي

دستيابي به فرصت 
  +  ٥٥/٣            اشتغال

  -  ٩٧/٢            ترس از غيررسمي بودن
نارضايتي نهادهاي 

  -  ٠١/٣            عمومي

تخليه اجباري در هر 
  لحظه

          ٢٣/٣  -  

ترس از آوارگي بعد از 
  -  ٩٠/٢            تخليه
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  لك مسكن (انواع سند تملك مسكن): درصد معيارهاي شاخص چگونگي تم٤شكل 

  )١٣٩٧ي نگارندگان، منبع: (محاسبه

  
  هاي مشاركتيشاخص

 در ساكنان مشاركت براي كه مهمي نكتههاي محلي: ميزان قدرت و همبستگي سازمان -
 وجود عدم دليل به است كه مكان حس و يادگيري سنت تداوم يافته، دوچندان سكونتگاه اهميت اين

 بالايي مكان حس اند،بوده نايسر روستاي در كه تنها افرادي نايسر مكان (در به تعلق حس و هويت
 اجراي عامل مهمترين شايد بتوان است. داده كاهش را شهري مديريت با ساكنان دارند) مشاركت

نواحي  در اين آن تقويت با كه دانست ساكنان مشاركت را اين نواحي در شهري هايپروژه و هاطرح
 در توجه جالب نكته .كرد خواهد را ممكن هاطرح پذيريتحقق و گرفته صورت مناسب يسازظرفيت

(شكل  اقشار اجتماعي بنديگونه تفاوت با وجود )٠٥/٤يكديگر ( با ساكنان بالاي نايسر مشاركت
 مجاور هاياستان يا و كردستان استان مختلف نقاط افراد در (اغلب است سكونتگاه اين در )٥شماره 
 ساخت و ساختمان مجوز دليل فقدان (به خود ملك دست دادن از هراس دليل به اما اند)؛بوده ساكن

 تشكيل شده ٩گروهي جلسات به توجه امر با (اين دارند پاييني دولتي مشاركت نهادهاي با غيررسمي)
است). همانطور كه قبلا اشاره شد، محل اقامت پيشين ساكنان  شده استخراج نگارندگان توسط

  ).٥ي جدول شماره –درصد  ٤١ايسر، بيشتر از سنندج و حومه آن بوده است (ن

                                           
٩ Focus Group 
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  ١٠: مكان اوليه سكونت ساكنان سكونتگاه غيررسمي نايسر٥شكل 

  )٨٥: ١٣٩٦منبع: (محمدي و ديگران، 

  
هاي سياسي (شوراي سالامي مردم نايسر در كل نسبت به حمايتحمايت نهادهاي سياسي:  -

اعتمادند؛ با توجه به حاكم بودن فقر و ر سنندج در مجلس شوراي اسلامي) بيشهر يا نمايندگان شه
هاي اين محدوده و ميزان جمعيت بالا در آنها، اين محله در بيكاري يا مشاغل كاذب در سكونتگاه

گيرد و آنها با دادن وعده و هنگام تبليغات انتخاباتي مورد توجه نامزدهاي انتخاباتي قرار مي
درصدد جلب اعتماد مردم و گرفتن راي هستند. اين مسئله به كرات اتفاق افتاده و به وعيدهايي، 

دليل انجان تعهدات برندگان انتخاباتي، نوعي جو بدبيني نسبت به مسئولان محلي در آنها ايجاد شده 
هاي سياسي شهر را منجر شده است. به هاي اشخاص و گروهاعتمادي آنان نسبت به حمايتو بي

ي نظري (كه كه از ميانه ٠٩/٢كه ميانگين امتياز به اين شاخص در تبيين امنيت تصرف برابر طوري 
اعتمادي دهد) كمتر است و اين نشانگر نبود بيباشد و وضعيت را مطلوب جلوه ميمي ٤عدد 

  سياسي است. –هاي نهادي ساكنان از حمايت
كه براي  ١٣٩١نايسر در سال در طرح تفصيليي اشتغال: هاي بهينهدستيابي به فرصت -

هكتار به ١١,٦١هكتار است. كه از اين مقدار  ٢٩٩,٥نايسر تهيه شده است. محدوده نايسر برابر 

                                           
هاي غيررسمي مهندسان مشاور تدبير شهر اطلاعات دو شهر بيجار و ديواندره از مطالعات توانمندسازي سكونتگاه ١٠

  استفاده شده است
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گيرد. سهم درصد از روستا را در بر مي ٣٨,٧٦كاربري مسكوني اختصاص دارد كه سطحي معادل 
درصد از كل بافت،  ٣,٧٥هكتار با سطحي معادل  ١١,٢٣كاربري مختلط تجاري و مسكوني برابر 

شود، كه درصد از بافت محدوده نايسر را شامل مي ٥٠,٧٩هكتار كه  ١٥٢,١معابر و فضاي باز برابر 
 ١,٥فضاي اختصاص يافته به كاربري كارگاهي برابر  باشد.اولين كاربري وسيع محدوده نايسر مي

هكتار و اداري و  ٠,٧٦ي هكتار، حمل و نقل و انباردار ١٠,٤هكتار، باغات و اراضي كشاورزي 
هكتار كه  ٠,٢٦هكتار، فضاي اختصاصي به ورزش  ٠,٢هكتار، تجاري و خدماتي  ٠,١٤انتظامي برابر 

توان گفت ساير مترمربع است. در كل مي ٠,٠٥سرانه آن براي جمعيت نايسر به ازاي هر نفر 
ت كه نايسر تنها در نقش توان گفدرصد است. در واقع مي ٢هاي موجود در نايسر كمتر از كاربري

هاي خود را با توجه به كمبود سطح و سرانه از باشد، كه  ساير نيازمندييك سكونتگاه خوابگاهي مي
همچنين از لحاظ جمعيتي بر  ).١٣٧: ١٣٩٥كند (آزادي، جايي دورتر و از شهر سنندج تامين مي

اين امر است كه به ازاي هر ، نسبت جنسي اين سكونتگاه بيانگر ١٣٩٠اساس آمارهاي رسمي سال 
مرد وجود دارد. گفتني است كه نسبت جنسي جمعيت در آمارهاي رسمي سال  ١٠٤زن،  ١٠٠

بوده كه اين ميزان با وضعيت كنوني نشان از بهبود .ضعيت جنسي جمعيت در اين  ١٠٧، ١٣٨٥
       ناحيه  باشد. علاوه بر اين  بهبود وضعيت جنسي نشان از افزايش اشتغال درسكونتگاه مي

ي كاهش ميزان جوانان دهندهمنفصل شهري نايسر است. از طرف ديگر ساختار سني جمعيت نشان
سال) در ناحيه را دارد. مقايسه اين دو معيار گوياي مهاجرت و خروج بخشي از نيروي  ٣٥ – ١٨(

مياگين  .)٨٤: ١٣٩٦جوان به نواحي و شهرهاي ديگر براي كسب اشتغال است (محمدي و ديگران، 
مي باشد كه نزديك به اميتاز مطلوب و  ٥٥/٣ي **، امتيازي اين شاخص بر اساس جدول شماره

قابل قبول است، اما براي رسيدن به وضعيت مطلوب و به بالتبع تاثيرگذاري بر كيفيت مسكن و نيز 
  ريزي دقيقي تدارك ديده شود.امنيت تصرف، بايد برنامه

  
  كي)محور (ادراهاي تجربهشاخص

هاي صورت گرفته در محدوده، بيشترين با توجه به مصاحبهبودن:  غيررسمي از ترس -
هاي مديريت شهري با محدوده است. ميانگين امتياز ساكنان محله ي برخورد دستگاهنگراني درباره

 باشد.بوده كه كمتر از حد مطلوب است كه نشانگر نگراني خانوارها مي ٩٧/٢به اين شاخص برابر با 

در نظرسنجي گرفته شده از ساكنان عمومي از اسكان در محدوده:  نهادهاي نارضايتي -
بوده كه  ٠١/٣محله، ميانگين نگراني از ميزان نارضايتي شهرداري از سكونت در محدوده نايسر برابر 

شود. مردم در اين محدوده از كمبود خدمات شهري با توجه به آن ميل به سمت ناامني احساس مي
يت داشته و معتقدند شهرداري و نهادهاي مسئول رغبتي براي ايجاد چنين فضاهايي در سطح شكا

هاي خدماتي دليل گذاري شهرداري در زيرساختمحدوده نداشته و ندارند. در واقع عدم سرمايه
 ي اين احساس نگراني بوده است.عمده
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ساكنان محله به اين شاخص  با توجه به اينكه ميانگين امتيازلحظه:  هر در اجباري تخليه -
 ي اجباري در نزد ساكنان هرچند به صورت كمرنگ، وجود دارد.بوده، احتمال تخليه ٢٣/٣برابر با 

هاي غيررسمي و به خصوص در اين شاخص در سكونتگاهتخليه:  از بعد آوارگي از ترس -
ر بررسي هاي انجام شده، محدوده نايسر، به طور عمده با توان اقتصادي خانوارها گره خورده است. د

تر بوده است. ميانگين هر چه ميزان نگراني از اين شاخص بيشتر بوده، توان اقتصادي خانوارها پايين
ي اين است كه اين شاخص در جهت دهندهبوده كه نشان ٩٠/٢امتياز ساكنان به اين شاخص برابر با 

  ايجاد ناامني تصرف براي ساكنان عمل كرده است. 

  
  محورهاي تجربهرادار چارت ميانگين امتيازي شاخص :٦شكل 

  ي نگارندگان)منبع: (محاسبه

  
براي تعيين ميزان ارتباط بين عوامل از آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. در 

ي رياضي و تحليل روابط بين متغيرهاست؛ به طوري رگرسيون چند متغيره، هدف اصلي ايجاد رابطه
كمك آن كميت يك متغير مجهول را با استفاده از متغير يا متغيرهاي معلوم تعيين كه بتوان به 

دهد كه هر سه عامل امنيت قراردادي، مشاركتي ، نتايج اين آزمون نشان مي١٠كرد. مطابق جدول 
محور بر امينت تصرف تاثير معنادار و مثبت دارند. ميزان تاثيرگذاري عامل امنيت تصرف و تجربه

بوده است، در  ٠,١١٤ي آن بر امنيت تصرف بيشتر بوده است؛ زيرا ضريب استاندارد شدهمشاركتي 
  بوده است. ٠,٠٩٤و  ٠,١٠٠محور و قراردادي به ترتيب برابر ي امنيت تجربهحالي اين موضوع درباره

هاي سنجش امنيت تصرف در : نتايج حاصل از روش آماري رگرسيون چند متغيره بين عامل١٠جدول 
  ي نايسرودهمحد

  سطح معناداري
ضرايب استاندارد 

  شده
  هاعامل  ضرايب غيراستاندارد
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  )١٣٩٧ي نگارندگان، منبع: (محاسبه

  
ي بين توان رابطهدر نهايت با توجه به ضرايب استخراج شده از روش رگرسيون چند متغيره مي

هاي ي منفصل شهري نايسر را به شكل معادلهامنيت تصرف و كيفيت كالبدي مسكن در محدوده
، مشاهده ٧ي با توجه به شكل شماره خام و استاندارد از طريق آزمون تحليل مسير تدوين كرد.

ها ي اعداد مثبت (+) مي باشند، كه اين خود گوياي ارتباط مستقيم ميان شاخصود كه همهشمي
باشد. بدين معني كه با افزايش يك شاخص، عامل مورد نظر نيز افزايش خواهد يافت. به عنوان مي

نمونه، شاخص امنيت مشاركتي با توجه به ارتباط مستقيمي كه هم با كيفيت كالبدي مسكن و هم 
ي مورد نظر ) سبب افزايش امنيت تصرف در محدوده١١٤/٠ – ٨٤٦/٠منيت تصرف دارد (با ا

هاي امنيت تصرف مشاركتي با ارزش هاي ارائه شده، به ترتيب شاخص(نايسر) دارد. از ميان شاخص
هاي و شاخص» ٦٥٩/٠«محور با ارزش عددي هاي امنيت تصرف تجربه، شاخص»٨٤٦/٠«عددي 

  اند.بيشترين تاثير را بر كيفيت كالبدي مسكن داشته» ٦٠٤/٠«ارزش عددي امنيت قراردادي با 
  

  
  ي بين امنيت تصرف و كيفيت كالبدي مسكن بر اساس مدل تحليل مسير: رابطه٧كلش

  )١٣٩٧منبع: (محاسبه و ترسيم توسط نگارندگان، 

  
  
  
  آزمون فرضيه -

ي منفصل شهري نايسر در ناحيهفرضيه تحقيق: (آيا بين كيفيت كالبدي مسكن و امنيت تصرف 
بالاتر  ٥/٠دهد، چون شدت همبستگي از ي آزمون پيرسون نشان ميارتباطي وجود دارد؟). نتيجه

Beta  اختلاف استاندارد  B 

  امنيت تصرف مشاركتي  .٠٩٧  .٠٣٣  .١١٤  .٠٠٤
  امنيت تصرف قراردادي  .١٠٨  .٠٣٦  .٠٩٤  .٠٠٠
  محورامنيت تصرف تجربه  .١٠٥  .٠٤٥  .١٠٠  .٠٣٤
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شود. )، بنابراين فرض ما تاييد مي٠٠٠/٠است ( ٠٥/٠) و سطح معناداري آن نيز كمتر از ٨٠٤/٠(
فيت كالبدي مسكن در هاي امنيت تصرف و كيبدين صورت كه ارتباط معناداري بين شاخص

  ي منفصل شهري نايسر) برقرار است.ي مورد مطالعه (ناحيهمحدوده
  

  ي تحقيق: آزمون فرضيه١١جدول 

  )١٣٩٧ي نگارندگان، منبع: (محاسبه
  

  گيريبحث و نتيجه -٥
باشند. هاي شهري ايران ميجزو مهمترين معضلات در بافت سكونتگاه هاي غيررسمي همواره

نگران نبودن از دسترسي به مسكن مناسب در سكونتگاه هاي غيررسمي، همواره جزو مهمترين 
هاي ساكنان آن است. اغلب مطالعات انجام شده در اين زمينه بيشتر از بعد قانوني و يا دغدغه

پرداخته شده است. بنابراين تحقيق حاضر به صورت جامع  ي ابعادادراكي بوده است و كمتر به همه
محور) و عرفي (مشاركتي) امنيت تصرف و كيفيت ي بين سه بعد قانوني، ادراكي (تجربهبر رابطه

ف پردازد. با استفاده از تحليل عاملي و رگرسيون چند متغيره، عوامل امنيت تصركالبدي مسكن مي
محور جاي گرفتند و براي بررسي كيفيت كالبدي مسكن تجربهو در سه گروه قراردادي، مشاركتي 

نيز از چهار شاخص مصالح ابنيه، پوشش ابنيه (سقف)، سطح زيربنا و رضايتمندي ساكنان استفاده 
  شد. 

ساكنان با ميانگين اميتازي  مشاركت براي كه مهمي رگرسيون نشان داد كه نكته نتايج آزمون
 به است كه مكان حس و يادگيري سنت تداوم يافته، دوچندان تسكونتگاه اهمي اين در )٨٤٦/٠(

 اند،بوده نايسر روستاي در كه تنها افرادي نايسر مكان (در به تعلق حس و هويت وجود عدم دليل
 جالب است و نيز نكته داده كاهش را شهري مديريت با ساكنان دارند) مشاركت بالايي مكان حس
 در اقشار اجتماعي بنديگونه تفاوت با وجود )٠٥/٤يكديگر ( با كنانسا بالاي نايسر مشاركت در توجه

ساكن  مجاور هاياستان يا و كردستان استان مختلف نقاط افراد در (اغلب است سكونتگاه اين
 ساخت و ساختمان مجوز دليل فقدان (به خود ملك دست دادن از هراس دليل به اما اند)؛بوده

ي هاي آزمون ميانگين دربارهدارند. همچنين يافته پاييني شاركتدولتي م نهادهاي با غيررسمي)
گذارد نشان داد كه هاي امنيت تصرف و تاثيري كه روي كيفيت كالبدي مسكن در نايسر ميشاخص
اند محور و قراردادي به ترتيب بيشترين تاثير را داشتههاي امنيت تصرف مشاركتي، تجربهشاخص

هاي آماري مختلف از قبيل آزمون ميانگين، ). با استفاده از مدل٩(رجوع شود به جدول شماره 
هاي امنيت رگرسيون خطي و تحليل مسير، نتايج حاكي از آن است كه با ارتقاي سطح شاخص

ي منفصل شهري نايسر)، سطح كيفيت كالبدي نيز افزايش ي مورد مطالعه (ناحيهتصرف در محدوده

  نوع آزمون  تعداد  شدت همبستگي  سطح معناداري
  پيرسون  ٤٠٠  ٨٠٤/٠  ٠٠٠/٠
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)، ٧كننده كيفيت كالبدي مسكن در نايسر (جدول شماره هاي تبيينيابد. از ميان شاخصمي
هاي ديگر بيشتر و ميانگين امتياز شاخص ) از شاخص٢٣/٣ميانگين امتياز سطح زير بنا (

  اند. ) كمترين بوده٩٠/٢رضايتمندي ساكنين (
ز هاي تحقيق، مشاهده گرديد كه ارائه سند قانوني و رسمي در اين محدوده ناچيبا توجه به يافته

) و از طرفي ميزان ناامني تصرف زمين بيشتر از حد تعيين شده است، پس ٩است (جدول شماره 
توان نتيجه گرفت كه تصرف امنيت به عواملي غير از عوامل قراردادي بستگي دارد. بنابراين مي

زام شود كه سهم بيشتري از اسناد مساكن قانوني شوند، زيرا قانوني كردن مالكيت يك الپيشنهاد مي
شود براي قانوني كردن هاي بهسازي و رويكرد توانمندسازي است. توصيه ميبراي اجراي طرح

هاي اين محدوده استفاده نشود. از آنجائي كه مالكيت در نايسر، از ارائه سند مالكيت براي زمين
رود كه ميباشند، احتمال درصد بالايي از ساكنان اين محدوده جزو افراد با درآمد پايين جامعه مي

هاي خود را بعد از ارائه سند، به علت افزايش قيمت زمين و هزينه هاي رسمي شدن، خانوارها زمين
سازي و تطبيق وضعيت به افراد بالاي جامعه بفروشند؛ بنابراين رويكرد پيشنهادي اين تحقيق (معادل

 محور است.اجتماعيهاي هاي جمعي و مدل) استفاده از مالكيت١٣٩٦با تحقيق رحيمي و عزيزي 

  اين اقدام سبب افزايش تعلق خاطر شهروندي و هويت اجتماعي ساكنين اين مناطق نيز خواهد شد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  منابع
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  دكتر مظفر صرافي، ، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي تهران



  ١٣٩٧، پاييز ي شانزدهمشماره، پنجم.. فصلنامه مطالعات ساختار و كاركرد شهري، سال ..................١٠٨

  

 

 ميزان بر اجتماعي پايداري اثرات )،  تحليل١٣٩٥زاده گوهرريزي، بهناز (احمدي، بهمن؛ امين -٢
  ٤٢ – ٢٩، شماره بيستم، صص مطالعات شهريغيررسمي،  هايدر سكونتگاه تصرف امنيت ادراك

تهران،  نشيني.ي حاشيههاي غيررسمي و اسطورهسكونتگاه)، ١٣٨٨ايراندوست، كيومرث ( -٣
  ريزي شهريشركت پردازش و برنامه

 شماره سوم، سال ،شهر هفت فصلنامه غيررسمي، اسكان باب در هم )، باز١٣٨١( پرويز پيران، -٤
  دهم و نهم

 كالبدي كيفيت بر تصرف امنيت )، نقش١٣٩٢حبيبي، كيومرث؛ احمدي، بهمن؛ رحيمي، آرمان ( -٥
مطالعات اروميه)؛  شهر 2 آباد اسلام محله مطالعه: مورد (نمونه سكونتگاههاي غيررسمي در مسكن
  ٤٦ – ٢٩، صص ٢، سال اول، شماره ريزي شهريبرنامه

تگاه سكون در مسكن كيفيت و تصرف امنيت بين )، رابطه١٣٨٩پور، هاشم؛ عليزاده، بهرام (داداش - ٦
  ٤٢ – ٣١، صص ٧سال پنجم، شماره  هويت شهر،تهران،  شهر آباد اسلام غيررسمي

 ماهنامه چاره، بدون مشكلي يا حلراه يك خودرو هايسكونتگاه )،١٣٨١( اسفنديار زبردست، -٧
 ٣٥شماره  سال سوم، ،شهرداريها

 در آن نقش و رفتص ادراكي امنيت بر تحليلي)، ١٣٩٣آبادي، سعيد (زنگنه، يعقوب؛ حسين -٨
موردي: قلعه نو دهراز سبزوار،  نمونه غيررسمي، هايسكونتگاه مسكن كيفيت و توانمندسازي

  ١٧٨ – ١٥٧(جغرافيا)، سال چهارم، شماره چهارم، صص  ريزي فضاييبرنامه
هاي )، بررسي ارتباط بين كيفيت كالبدي مسكن و شاخص١٣٩٦رحيمي، ليلا؛ عزيزي، طيبه ( -٩

جغرافيا و ي وكيل آباد شهر اروميه)، نشين (موردشناسي: محلهدر مناطق حاشيهامنيت تصرف 
  ٢٢٢ – ٢٠٣، صص ٢٥، شماره ايمنطقه –آمايش شهري 

از  –)، به سوي تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسكان غيررسمي ١٣٨١صرافي، مظفر ( -١٠
و دهم، انتشارات مسكن و  ، شماره نهمجله هفت شهرسويي فراگير، مكاري گزينشي تا همپراكنده

  شهرسازي سازمان عمران و بهسازي شهري
 ميزان و تصرف امنيت ميان رابطه بر )، تحليلي١٣٩٦طبيبيان، منوچهر؛ احمدي، بهمن ( -١١

شهر اروميه،  كشتارگاه محله موردي: نمونه غيررسمي، هايسكونتگاه مسكن در در گذاريسرمايه
  ٢١٥ – ٢٠٧، صص ١٩ه ، شمارمعماري و شهرسازي آرمانشهر

 ميزان )، بررسي١٣٩٣كرمي، سروش؛ كرمي، ساناز؛ فخرايي، عباس؛ ذبيحي، حسين ( -١٢
 غير هاي سكونتگاه شناسي: ادراكي (مورد تصرف امنيت فاكتورهاي از مسكن كيفيت تأثيرپذيري

  ٢٠ – ١، صص ١٣، شماره ايمنطقه –جغرافيا و آمايش شهري همدان)؛  شهر رسمي



  ١٠٩........ي شهريهاي خودانگيختهسنجش ارتباط كيفيت كالبدي مسكن با امنيت تصرف در سكونتگاه
 

 
 

 هايمؤلفه ارزيابي و تبيين)، ١٣٩٦كسري؛ رباطي، محمدبشير ( ، اكبر؛ آشوري،محمدي -١٣
 منفصل ناحيه موردي: شهري (مطالعه هاي خودانگيختهسكونتگاه در اجتماعي و نهادي آوريتاب

  ٨٨ – ٧٥، صص ٢٢، شماره مطالعات شهريسنندج)،  شهر نايسر شهري
تماعات محلي در توسعه پايدار اجتماعي نقش مشاركت اج)، ١٣٩٥واحدي يگانه، فريد ( -١٤

ي جغرافيا و ، پايان نامه كارشناسي ارشد رشتهشهرها؛ نمونه موردي: محله سرتپوله سنندج
ريزي شهري، به راهنمايي دكتر ژيلا سجادي، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي برنامه
  تهران

15- Agbola, Tunde and Agunbiade,Elijah, (2009), Urbanization, Slum Development 
and Security of Tenure:the Challenges of Meeting millennium Development Goal 7in 
Metropolitan Lagos, Nigeria, This Chapter is from the volume: de Sherbiniin. 
16- Bright, E. M. (2003). Reviving America forgotten neighbohoods: an investigation of 
inner city revitalization efforts (Vol. 13). Psychology Press. 
17- De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the 
West and Failed Everywhere Else. New York: Basic Books. 
18- De Souza, F. A. (2001). Perceived security of land tenure in Recife, Brazil. Habitat 
International, 25(2), 175-190. 
19- Doebele, W. (1998). Selected Issues in Urban Land Tenure; Urban and Policies: 
Issues and Opportunities. Washington D.C.: World Bank. 
20- Durand-Lasserve, A., (2006). Informal settlements and the Millennium 
Development Goals: global policy debates on property ownership and security of 
tenure. Global Urban Development Report. UN.   
21- Durand-Lasserve, A., & Royston, L. (Eds.). (2002). Holding their ground: secure 
land tenure for the urban poor in developing countries. Earthscan. 
22- Garau, P., Sclar, E. D, & Carolini,G. Y. (2005). A home in the city: improving the 
lives of slum dwellers: (achieving the millennium development goals). Earthscan. 
23- Harvey, D (2010). Social justice and the city, Vol 1. University of Georgia press. 
24- Huchzermeyer, M., & Karam, A. (2006). Informal settlements: a perpetual 
challenge? www. jutaonline .co.za. 
25- Jenkins, P, (2001), Strengthening access to land and housing for the poor in Maputo, 
Mozambique, International Journal of Urban and Regional Research, 23(3). 
26- Luke Kiddle, (2011), informal settlers, perceived security of tenure and housing 
consolidation: CASE STUDIES FROM URBAN FIJi. 
27- Macedo, J. (2008). “Urban land policy and new land tenure paradigms: Legitimacy 
VS. Legality in Brazilian cities”, Land Use Policy 25, 259 – 270. 
28- Mukhija, V. (2001). “Enabling Slum Redevelopment in Mumbai: Policy Paradox in 
Practice”, Housing Studies, 18, 213-222. 
29- Porio. E, & Crisol, Ch. , (2004), Property rights , Security of Tenure and the urban 
poor in Metro Manila. Habitat International, No: 28. 
30- UN-HABITAT, (2006), State of the world cities,  London,Eartscan. 
31- Un Habitat (2003). The Challenge of Slums, United Nation Human Settlements 
Programme. 
32- Van Gelder, J.L., (2009), Legal tenure security, perceived tenure security and 
housing improvement in Buenos Aires: an attempt towards integration. International 
Journal of Urban and Regional Research 33. 



  ١٣٩٧، پاييز ي شانزدهمشماره، پنجم.. فصلنامه مطالعات ساختار و كاركرد شهري، سال ..................١١٠

  

 

33- Van Gelder, J.L., (2007), Feeling and thinking: quantifying the relationship between 
perceived tenure security and housing improvement in an informal neighborhood in 
Buenos Aires. Habitat International 31. 
34- Winayantia, Lana&, C. Lang, Heracles, (2004), Provision of urban services in an 
informal settlement: a case study of Kampung Penas Tanggul, Jakarta. Habitat 
International 28 - 41–65. 
 


