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چکیده
سكونتگاههاي غيررسمي به مثابهي یكي از پيامدها و ویژگيهاي بارز شهرنشيني معاصر در كشورهاي
در حال توسعه و از جمله ایران بودهاند .در ميان تمام مشكلاتي كه این سكونتگاهها دارند ،امنيت تصرف،
یكي از مهمترین مسائلي است كه با آن مواجه هستند .حق تأمين سكونت ،اصلي اساسي و لازم براي بهبود
شرایط زندگي ساكنين در این سكونتگاهها به شمار ميرود و فقدان آن منجر به عدم تمایل به مشاركت،
عدم سرمایهگذاري در بهبود مسكن و آسيبهاي رواني در ساكنان ميشود .هدف این تحقيق ،بررسي
ارتباط ميان امنيت تصرف و كيفيت كالبدي مسكن در محلهي عباسآباد شهر سنندج ميباشد .پژوهش
حاضر از نوع كاربردي و روش تحقيق توصيفي – تحليلي است كه با استفاده از اطلاعات كتابخانهاي و
پيمایشي (پرسشنامه) انجام شد .جامعهي آماري پژوهش كليهي سرپرستان خانوار محله عباسآباد سنندج
تشكيل ميدهند .دادههاي بدست آمده از طریق آزمونهاي تحليل عاملي ،رگرسيون چندمتغيره ،آزمون
همبستگي پيرسون ،آزمون ميانگين و تحليل مسير در نرمافزار  SPSSتجزیه و تحليل شدند .نتایج نشان
داد كه عامل امنيت تصرف مشاركتي با ارزش عددي « »1/118بيش از عوامل امنيت تصرف قراردادي و
تجربهمحور بر كيفيت كالبدي مسكن در عباسآباد تأثيرگذار بوده است و همچنين نتایج آزمون تحليل
مسير نشان داد كه ارتباط مستقيم و مثبتي ميان شاخصهاي امنيت تصرف با كيفيت كالبدي مسكن وجود
دارد ،بدینصورت كه با افزایش شاخصهاي امنيت تصرف ،كيفيت كالبدي مسكن در این محدوده نيز
افرایش خواهد یافت.
واژگان کلیدی :كيفيت مسكن ،امنيت تصرف ،سكونتگاه غيررسمي ،شهر سنندج ،عباسآباد.

 .5استاد تمام جغرافياي انساني ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ایرانM-Razavian@sbu.ac.ir .

 .2كارشناسي ارشد معماري ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ایلام ،ایلام ،ایران.
 .9دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت امور شهري ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .1دانشآموختهي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشگاه پيام نور ،مركز هشترود
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مقدمه
اسكان غيررسمي عامل برجسته و غالب در شهرنشيني و تهيهي مسكن براي فقراي شهري است .اینگونه سكونتگاهها،
در واقع شكل بيضابطهاي از تجمع مكاني گروههاي كمدرآمد در نقاط آسيبپذیر شهر است كه بصورت سازمان نيافته (به
شكلي خودرو ،فاقد مجوز ساختماني و خارج برنامه رسمي شهر) ایجاد ميگردد (صرافي5915 ،؛ هاروي.)22 :2151 ،
شاخصهاي اصلي سكونتگاههاي غيررسمي معمولاً با عواملي مانند فقدان خدمات پایه و اساسي ،فقدان امنيت تصرف
زمين ،سكونت خانوارهاي كمدرآمد و وابستگي شدید به فرصتهاي شغلي غيررسمي بيان ميشوند (ایراندوست:5911 ،
 .)21این نواحي به دليل سرعت پيدایش و عدم نظارت دستگاههاي اجرایي فاقد استانداردهاي قابل قبول زیستي بوده و
عمدتاً در فقدان نظام شكلیافته (مطلوب) سكونتي و در پاسخگویي فقرا به نياز سكونتشان در مدت زمان بسيار كوتاه
شكل ميگيرند .هر چند شاید نتوان به تعریفي جامع و فراگير در توصيف ویژگيهاي این نواحي رسيد كه همه وجوه حاكم
بر این مناطق را بازگو نماید؛ ليكن در برداشتي كلي ميتوان شكلگيري این نواحي در شهرها را جزئي از فرآیند عدم تعادل
شهري یا منطقهاي و ناسازگاري اقتصاد دوگانه در نواحي شهري و روستایي تلقي كرد كه این عدم تعادل و دوگانگي به
تغيير مكاني جمعيت منجر ميگردد .در این جریان انتقال جمعيتي به دليل عدم پاسخگویي بازار رسمي ،نواحي بيدفاع و
فاقد نظارت شهري عرصه اسكان این گروههاي تازه وارد  -كه توان رقابت در بازار رسمي زمين و مسكن را ندارند  -شده
و با سرعت مهارنشدني اشغال ميگردند و تحت تأثير عواملي چون فرصتطلبي گروههاي سودجو و رانتخواري زمين،
زمينه لازم براي گسترش آن پدید ميآید (پيران51 - 3 :5915 ،؛ زبردست .)21 - 22 :5915 ،در این ميان ،فقدان امنيت
تصرف یكي از چالشهاي اساسي در این سكونتگاهها ميباشد؛ كه این مسئله منجر به آسيبهاي رواني ،سياسي ،اقتصادي
و اجتماعي به خانوارهاي ساكن در این سكونتگاهها ميشود ( .)Macedo,2008: 264بنا به گفتهي سازمان اسكان بشر سازمان
ملل متحد ،عامل فقدان امنيت تصرف در سكونتگاههاي غيررسمي به عنوان چرخهي فلاكت عمل كرده و پایهاي براي سایر
محروميتهاي خانوارها ميباشد.

ارتقاي امنيت تصرف رویكردي است كه در سال  2119توسط سازمان اسكان بشر به منظور توانمندسازي
سكونتگاههاي غيررسمي تدوین شده است .در ابتدا شاخصهاي قانوني چون سند رسمي و مالكيت به عنوان معيارهایي
براي سنجش و ارتقاي امنيت تصرف به كار گرفته شد ،اما طبق مطالعات سازمان اسكان بشر مشخص شد كه ارائه سند
قانوني براي ارتقاي امنيت تصرف (به خصوص در كوتاهمدت) عامل مناسبي نيست چرا كه منجر به احتكار در بازار زمين
و مسكن شده و در نهایت منجر به فروش مسكنهاي موجود و تشكيل اجتماعات غيررسمي جدید ميشود (احمدي و
امينزاده گوهرریزي .)91 :5931 ،امنيت تصرف – كه از سوي برنامهي سكونتگاههاي انساني سازمان ملل متحد 5به
عنوان «حقوق همهي افراد و گروه ها جهت برخورداري از حمایت مؤثر دولت در مقابل تخليه اجباري» تعریف شده
است – در سراسر جهان در حال توسعه به عنوان یک عامل چالشبرانگيز تبدیل شده است ،مخصوص ًا زمانيكه اخراجهاي
عظيم صورت گرفته است .در حاليكه اندازهگيري امنيت تصرف در مقياس جهاني و حتي محلي كار دشواري است.
شواهد حاكي از آن است كه بين  91تا  11درصد ساكنان شهري دنيا فاقد امنيت تصرفاند (.)UN-Habitat, 2006: x-xi
نبود امنيت تصرف خود مانعي بزرگ بر سر راه بهسازي و توانمندسازي این سكونتگاههاست .وقتي امنيت تصرف وجود
ندارد ساكنان همواره در ترس از دست دادن مسكني كه با مشقت در حاشيهاي از شهر ساختهاند به سر ميبرند و از این رو
نگران آنند كه اگر در بهبود وضعيت مسكن و محيط سكونت خود سرمایهگذاري بيشتري كنند ،با اخراج و تخریب محله
UN-Habitat
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روبرو شوند .همچنين نداشتن مالكيت قانوني ،جواز ساخت و  ...عمدتاً ساكنين را از اعتبارات و وامهاي دولتي محروم
ميسازد .امنيتبخشي به تصرف براي همه ساكنان ،مخصوصاً افرادي كه با خطر تخليه روبرو هستند ضروري و مفيد است.
از فواید امنيتبخشي ميتوان به پایداري اجتماعي ،كاهش فقر ،بهبود مدیریت زمين و كارا كردن بازار زمين ،تشویق
اجتماعات براي مشاركت و سرمایهگذاري در بهبود محيط سكونتي و ...اشاره نمود .از اینروست كه در رویكردهاي جدید
مثل توانمندسازي اجتماعات محلي به تأمين امنيت تصرف توجه خاصي شده است و تأكيد گردیده كه نهادهاي قانوني،
اداري ،اقتصادي ،سياسي و مالي باید امنيت تصرف و سكونت را در این سكونتگاهها ارتقا بخشند (.)Jenkins, 2001: 630
براساس سرشماري سال  532192 ،5911نفر در حاشيهي شهر سنندج و در سكونتگاههاي غيررسمي سكونت
داشتند .اما بعد از گذشت یک دهه و بر اساس سرشماري سال  5931و بر طبق اظهارات استانداري ،شهرداري و مدیران
شهري 15 ،درصد از جمعيت  115183نفري شهرستان سنندج یعني جمعيتي بيش از  211هزار نفر در منطقه و
محدودههاي مذكور سكونت داشتند .بررسي روند تكوین و گسترش سكونتگاههاي غيررسمي در سنندج ،گویاي آن
است كه نضج اوليه حاشيهنشيني در سالهاي  5911تا  5911شكل گرفته و اواخر این دوره بهطور واضح و روشني در
ساختار كالبدي شهر نمایان بوده است .بيشترین مهاجرت به سمت شهرها در فاصله سالهاي  5911تا  5981اتفاق افتاد.
جمعيت شهر در این دوره به بيش از دو برابر رسيد (حدود  )211192و حجم بسيار زیادي از این جمعيت در
سكونتگاههاي خودرو همچون محله عباسآباد در امتداد محور شرقي و محله تقتقان در امتداد محور شمالي استقرار پيدا
كرد .اطلاعات موجود بيانگر این است كه محلات عباسآباد و كانيكوزله كه از مهمترین سكونتگاههاي نابسامان در شرق
سنندج هستند قبل از سال  5911وجود نداشته است (طبق عكسهاي هوایي سال  .)5919در شمال شهر نيز وجود
محلات تقتقان – اسلامآباد – گرديگرول بهطور عمده در این سالها شكل گرفته است .با شكلگيري این محلات
خودرو ،روستایيهایي كه با شهر فاصله داشتند فاصله آنها بهوسيله این سكونتگاهها و محلات حاشيهنشين شرقي و
غربي پر شد و این روستاها نيز عملاً به مأمني براي نوآمدگان روستایي درآمدند و خود نيز به تدریج به محلات حاشيهنشين
پيوستند .در این رابطه ميتوان به دو روستاي حاجيآباد در غرب و فرجه در شرق سنندج نيز اشاره كرد .با آمدن مهاجران
جدید ،نسل هاي گذشته آن به تدریج به سمت مركزي شهر و بافت قدیم حركت كردند و عمل ًا بخشهایي از بافت قدیم
شهر كه به مناطق حاشيهاي ميپيوستند به محل استقرار نسلهاي قدیميتر مهاجران بدل شدند .در این خصوص ميتوان
به محلههاي شمال شهدا ،پيرمحمد ،بهارمست ،گلشن و چمحاجينسه اشاره كرد .غالب این محلات جزو بافت قدیم
شهر بودهاند و بخشهایي از آن كه به محلات حاشيهاي شمالي و شرقي پيوستهاند بهصورت سكونتگاههاي با شرایط و
امكانات نسبت ًا بهتر براي نسل اول مهاجران درآمدهاند و در نهایت حاشيهنشيني در سنندج سه برابر ميانگين كشوري
است .همچنين وضعيت حاشيهنشيني در این شهر به گونهاي است كه هماكنون بالغ بر  15درصد از مردم این شهر تنها
در  51درصد از مساحت سنندج اسكان پيدا كردهاند .محله عباسآباد منشأ روستایي دارد اما به دليل قرارگيري در حریم
شهر علاوه بر جذب سرریز جمعيتي شهر سنندج ،مورد توجه مهاجران روستایي سایر نقاط شهرستان و افراد كمدرآمد
قرار گرفته است .بسياري از واحدهاي مسكوني در این محله به صورت غيرقانوني ساخته شده است و با مشكلاتي مثل
كيفيت پایين مسكن ،مشاغل كاذب و غيررسمي ،پوشش نامناسب معابر ،جریان فاضلاب در معابر و فضاهاي عمومي،
ازدحام جمعيتي و ...روبروست .در تحقيق سعي شده رابطه بين امنيت تصرف با بهسازي كالبدي  -محيطي سكونتگاه
غيررسمي محدوده عباسآباد مورد بررسي قرار گيرد .ضرورت انجام چنين تحقيقي ميتواند در ضرورت آگاهي و شناخت
از مؤلفههاي تأثيرگذار جهت بهبود این سكونتگاهها باشد .در اینجا مؤلفه امنيت تصرف مد نظر است .امنيت تصرف ،فقط

05
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دوره سوم ،شماره هشتم ،بهار 9318

داشتن یا نداشتن سند نيست كه بتوان به راحتي بدان پي برد بلكه بخش مهمتر امنيت تصرف ،ادراك و احساس ساكنين از
چنين امنيتي است كه نقش حياتي در فعاليتهاي آنان در چنين سكونتگاههایي (مثل مشاركت در بهسازي ،تشویق به
سرمایهگذاري در ارتقاء كيفيت مسكن و محيط سكونت و )...دارد .با توجه به اینكه فرضيهي اصلي این تحقيق «آیا بين
كيفيت كالبدي مسكن و امنيت تصرف ارتباطي برقرار است» ميباشد؛ هدف اصلي این تحقيق سنجش سطح امنيت تصرف
در ناحيهي عباسآباد سنندج به عنوان یک محدوده اسكان غيررسمي است .در راستاي این هدف اصلي ،سعي ميشود كه
رابطهي امنيت ادراكي تصرف با كيفيت مسكن مورد توجه قرار گيرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اسکان غیررسمی :ا سكان غيررسمي ،ناظر بر محل اسكان بخشي از جمعيت شهري در جهان سوم است كه خارج
از بازار رسمي زمين و مسكن و بر پایه قواعد و قول و قرارهاي خاص خود ،به دست خود ساكنان اینگونه مكانها،
ساخته شده اسـت (پيران .)1 :5915 ،اسكان غيررسمي یک از نمودهاي بارز فقر شهري است كه در درون یا مجاورت
شهرها (بویژه شهرهاي بزرگ) به شكلي خودرو ،فاقد مجوز ساختمان و برنامهریزي رسمي شهرسازي ،با تجمعي از اقشار
كمدرآمد و سطح نازلي از كميت و كيفيت زندگي شكل ميگيرد و با عناویني همچون حاشيهنشيني ،اسكان غيررسمي،
سكونتگاههاي خودرو شناخته ميشود ( .)Harvey, 2010: 272از آنجایي كه اسكانهاي غيررسمي ،عامل برجسته و غالب
در شهرنشيني و تهية مسكن براي فقراي شهري ميباشد؛ بنابراین به این سكونتگاهها نبایستي بهعنوان بخشي از بحران
كشوري مسكن ،بلكه بایستي به عنوان سهم فقرا ،براي حل مسئلهي خودشان نگریسته شود (كرمي و همكاران.)2 :5939 ،
مشخصههاي اصلي چنين مناطقي ،عواملي نظير فقدان خدمات پایه و اساسي ،فقدان امنيت تصرف زمين ،سكونت
خانوارهاي كم درآمد و وابستگي شدید به فرصتهاي شغلي غيررسمي ميباشند ( .)Simbizi et al, 2014: 233مطالعات
اخير نشان داده است كه از ميان این مشخصهها ،شاخص فقدان امنيت تصرف زمين ،تأثيرات منفي زیادي بر مسائل اقتصادي،
اجتماعي ،كالبدي و رواني خانوارهاي ساكن در اسكانهاي غيررسمي دارد؛ بهطوري كه از آن در ادبيات شهرسازي امروزه،
بهعنوان شاخص محروميت در اسكانهاي غيررسمي یاد ميشود (.)UN-Habitat, 2003: 23
امنیت تصرف :9در سال هاي اخير ،غيررسمي شدن مسكن شهري و ناامني مالكيت ،توجه بسياري از سازمانهاي
جهاني 2را به خود جلب كرده است .این امر منجر به ایجاد جریانهاي فكري نوین در زمينهي ارتقاي امنيت تصرف در
مباحث آكادميک در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي شده است ( .)Patel, 2016: 103در غالب این تحقيقات ،بحث ایجاد
امنيت تصرف در سكونتگاههاي غيررسمي براي بهبود شرایط ساكنان ،لازم دانسته شده است .در این تحقيقات فرض
ميشود كه امنيت تصرف منجر به سرمایهگذاري در مسكن ،تحریک ابتكار كنش اقتصادي ،كاهش فقر ،افزایش محافظت
از خدمات و زیرساختهاي شهري ،بهبود شرایط بهداشتي ،ایجاد اعتبار ،توانمندسازي بازارهاي زمين و ایجاد انگيزه در
ساكنان در همكاري با دولت و سازمانهاي محلي ميشود (داداشپور و عليزاده .)512 :5931 ،سازمان اسكان بشر در
سال  2119ميلادي ،امنيت تصرف زمين را « قابليت زندگي كردن در یک مكان بدون ترس از دست دادن آن مكان»
تعریف كرده است .ولي این تعریف در سالهاي اخير ،دستخوش تحول شده و از مفهوم سادهي قانوني اوليه خود فاصله
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گرفته و وارد مباحث روانشناسي اجتماعي شده است .مطابق یافتههاي جدید ،امنيت تصرف داراي ابعاد سه گانة قانوني،
عرفي و ادراكي ميباشد و بدون در نظر گرفتن این ابعاد قابل تعریف نميباشد (.)Van Gelder, 2009: 3
الف) امنیت تصرف قانونی :9در این رویكرد ،امنيت تصرف زمين مساوي با كاهش نااطميناني مالكيت زمين تعریف
شده است .این رویكرد بر رسمي و غيررسمي بودن اسكان خانوار در سكونتگاهها تأكيد دارد و امنيت تصرف را همانند
حقوق مالكيت در نظر ميگيرد و ملاك سنجش آن ،بود و نبود سند شخصي براي مسكن ميباشد .مطابق دیدگاه سازمان
اسكان بشر ،افراد زماني ميتوانند بگویند كه از امنيت تصرف زمين برخوردارند كه هيچ عاملي بجز بحرانهاي استثنایي،
همانند :زلزله و سيل و غيره نتواند آنها را از خانه و زميني كه در آن ساكناند ،كوچ دهد .این رویكرد دولتگرا و مالكيتمحور
ميباشد ( Van Gelder, 2009: 4به نقل از كرمي و همكاران.)1 :5939 ،
ب) امنیت تصرف غیررسمی :در این رویكرد ،امنيت تصرف از طریق عوامل فراقانوني همچون ميزان همبستگي
سازمانهاي اجتماعي محلي ،اندازهي سكونتگاه ،حمایتهاي اشخاص سياسي ،مدت سكونت خانوارها در سكونتگاهها
ایجاد ميشود .در واقع این نوع امنيت تصرف از طریق كنترلهایي كه توسط ساكنين محله اعمال ميگردد ،ایجاد ميشود.
این نوع از امنيت تصرف ،حالت قانوني نداشته و با گذشت زمان در سكونتگاههاي غيررسمي افزایش ميیابد و با فراهم
آمدن خدمات زیرساختي و سرشماريهاي انجام شده و هرگونه سندي كه وجود اینگونه سكونتگاهها را به رسميت
بشناسد ،قدرت ميگيرد (كرمي و همكاران.)3 :5939 ،
ج) امنیت تصرف ادراکی :2این نوع از مالكيت تصرف ،حالت ذهني داشته و مربوط به ادراك ساكنين از موقعيت
تصرفي خود ميباشد؛ یا به عبارت بهتر ميزان امنيتي است كه خانوارها از موقعيت تصرفي خود احساس ميكنند .به گفتة
دوبلي (« .)Nakamura, 2016: 153امنيت تصرف یک چيز ذهني است و بيشتر متوجة درك ساكنان از موقعيت تصرفشان
ميباشد» .این نوع از امنيت به علت ذهني بودنش در ميان ساكنان محلات متفاوت ميباشد .در واقع امنيت تصرف ادراكي
زمين چيزي بيشتر و یا كمتر از تجربه اشخاص از موقعيت تصرفيشان نميباشد (ملكي و همكاران.)8 :5931 ،
رویکردهای تأمین حق تصرف در اسکان های غیررسمی :رویكردهایي توسط سازمانهاي جهاني مانند بانک جهاني
و سازمان اسكان بشر براي ارتقاء امنيت تصرف در اكثر كشورهاي جهان پيشنهاد شد .رویكردهاي تأمين حق تصرف در
اسكانهاي غيررسمي را بر اساس دورههاي زماني ميتوان در دو گروه سنتي و نوین طبقهبندي كرد (جدول شماره .)5
جدول ( :)9رویکردهای تأمین حق تصرف در اسکانهای غیررسمی
رویکردهای سنتی

رویکردهای نوین

رویكردهاي سنتي تأمين حق سكونت در اسكانهاي غيررسمي از

مطالعات اخير نشان داده است كه براي ساكنان سكونتگاههاي فقير

نتایج مطالعات دسوتو در كشور پرو تأثير زیادي گرفته است .این

شهري ،ابعاد دیگري از امنيت )زمين( همانند دسترسي به خدمات

رویكرد راهحل كاهش ناامني تصرف در اسكانهاي غيررسمي را در

اجتماعي پایه ،فرصتهاي شغلي و قوانين عادلانه ،بسيار مهمتر از

شرایط قانوني آنها ميداند .برنامههاي پيشنهادي آن ،ارائة سند

كسب سند مالكيت ميباشد .با این حال ،امنيت تصرف در اكثر

مالكيت قانوني و ارائة وامهاي رهني براي كسب سند مالكيت و

كشورهاي در حال توسعه ،بيشتر با وجود و عدم وجود سند شخصي

ارتقاء كيفيت مسكن ميباشد .این رویكرد بنا به مباني فلسفي خود،

مورد شناسایي قرار ميگيرد .در رویكردهاي نوین ،علاوه بر

به مسئلة امنيت تصرف دیدگاهي از بالا به پایين دارد و امنيت تصرف

سيستمهاي تصرف قانوني ،به سيستمهاي تصرف عرفي و نيمه

Legal tenure security
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را بيشتر از بعد قانوني مورد تجزیه و تحليل قرار ميدهد و در

قانوني نيز توجه ميشود .این رویكرد علت اصلي شكست

برنامهها و سياستهاي اجرایي خود هيچ توجهي به سيستمهاي

رویكردهاي سنتي تأمين حق تصرف را ،در نادیده گرفتن عوامل

عرفي و غيررسمي رایج در اسكانهاي غيررسمي نميكند .این

غيرقانوني و فراقانوني در ایجاد امنيت تصرف ادراكي خانوارها

رویكرد در حال حاضر در اكثر كشورهاي توسعهیافته منسوخ شده

ميداند .تجربيات مختلف نيز نشان داده است كه سيستمهاي تصرف

است ،درحالي كه هنوز جاي پاي این رویكرد را در اكثر كشورهاي

عرفي بيشتر از سيستمهاي تصرف قانوني در دسترسي فقرا به زمين

در حال توسعه و توسعه نيافته ميتوان سراغ گرفت.

و مسكن مفيد ميباشد .علاوه بر این ،در گرایشات سياسي جدید از
دخالت مستقيم در امر تصرف اجتناب كرده و از "ابزارهاي
ميانجيگري" از جمله مصوبات و راهبردهاي زمين استفاده ميكنند.
این ابزارها جزء روشهاي ارزان و امكانپذیر در افزایش امنيت
تصرف زمين به حساب ميآیند .ابزارهاي ميانجي باعث افزایش
امنيت ادراكي در ميان فقراي شهري شده و با كنترل قيمت زمين،
منجر به افزایش امنيت تصرف در سكونتگاههاي غيررسمي ميشود.

Huchzermeyer and Karam, 2006 - DurandLasserve,2002

Porio & Crisol, 2004

منبع :کرمی و همکاران.7 – 5 :9313 ،

 کیفیت مسکن و امنیت تصرف مسکن :ایدهي اصلي حاكم بر «حقوق مالكيت» این است كه با تأمين امنيتمالكيت در اسكانهاي انساني ميتوان ميزان مشاركت خانوارها در طرحهاي بهسازي و افزایش كيفيت مسكن را بالا برد
و یا به عبارت بهتر ،به خودیاري هدایت شده دست یافت ( .)Huchzermeyer & Karam, 2006: 3مطابق این دیدگاه و
تحت تأثير شرایط اقتصادي و سياسي حاكم بر كشورها ،برنامههاي متنوعي براي افزایش ميزان امنيت تصرف در اكثر
كشورها بوجود آمد؛ كه از مهمترین آنها ميتوان به برنامههاي قانوني كردن اسكانهاي غيررسمي ،ارائه سند مالكيت
قانوني و ارائه وامهاي رهني براي كسب سند قانوني اشاره كرد .در اوایل فرض بر این بود كه برنامهي سنددار كردن
زمين ها ،تنها راه چاره است؛ بر این اساس در اكثر كشورهاي جهان ،برنامههاي ارائه سند و وامهاي رهني به شكل
فزایندهاي رواج یافت .این برنامه ها در عمل با شكست مواجه شد كه از نمونههاي بارز این شكستها ميتوان به
برنامههاي ارائه سند مالكيت در اسكانهاي غيررسمي كشورهاي هند ،پاكستان و كاریو اشاره كرد

( Durand-Lasserve,

 .)2006: 41در رویكرد اوليه ،سازمانها و محققان بر این باور بودند كه با ارائه سند مالكيت و قانوني كردن نوع مالكيت
خانوارها ،ميتوان به ارتقاء امنيت تصرف در سكونتگاه هاي غيررسمي دست یافت .ولي این رویكرد در عمل با موانع
مهمي همچون تغيير گروههاي هدف طرحها – فروش زمينهاي قانوني شده توسط فقراي شهري به دهکهاي بالاي
جامعه – مواجه شد و این رویكرد را با چالش مواجه كرد ( .)Van Gelder, 2007: 221در سالهاي بعد تحت تأثير تلاشها
و تحقيقاتي علمي كه توسط محققين همچون دوسوتو ،5ترنر 2و وان گلدر 9صورت گرفت ،مشخص گردید كه براي
ارتقاي امنيت تصرف نمي توان تنها از سند قانوني استفاده كرد ،بلكه بایستي به آن به عنوان یک عامل در كنار عوامل
فراقانوني جاري در سكونتگاههاي غيررسمي نگاه شود .واقعيت این است كه حق تأمين سكونت یک اصل لازم و اساسي
براي بهبود شرایط زندگي فقرا و سكونتگاههاي فقيرنشين به شمار ميرود و از بهترین راهحلهاي كاهش فقر در این
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سكونتگاهها به حساب مي آید .نكته اساسي این است كه به رسميت شناخته شدن حق سكونت آغازي بر مجموعه
امتيازاتي است كه زندگي فقرا را دگرگون ميكند و تضمينگر خدمات پایه و عمومي ميباشد (.)Garau et al, 2005: 49
خانههاي با سند رسمي ميتواند در بازار سرمایه حيات دیگري را براي مالكان به همراه داشته و براي خانوار فقير تحول
اقتصادي بزرگي به حساب آید (.)Bright, 2003: 142
تا ابتداي دهه  ،5321تحت تأثير نگرش ليبرالي ،حداقل دخالت دولت در امر مسكن و همچنين پدیدهي اسكان
غيررسمي دستور كار بسياري از دولتها بود .نادیده گرفتن ،غالب ًا بر این فرض استوار بوده كه این سكونتگاهها اجتنابناپذیر
بوده ،اما پدیدهاي گذرا هستند كه با توسعه اقتصادي و به مرور زمان مشكل آنها برطرف خواهد شد

( UN-Habitat,2012:

 .)xivبه مرور زمان روشن شد كه وعدههاي ليبراليسم در رفع مشكل سكونتگاههاي غيررسمي و فقيرنشين چندان درست
نبوده و این نكته آشكار شد كه توسعه اقتصادي نميتواند تحول مورد انتظار را در مورد سكونتگاه كمدرآمد ایجاد كند .از
اینرو در شرایط ناتواني بسياري از دولتها ،مقابله با سكونتگاهها ،حذف ،تخليه اجباري و تخریب سكونتگاههاي
غيررسمي به رویكرد و روشي فراگير بدل شد .این رویكرد در طي دهههاي بعد (اواسط دهه  21و اوایل دهه  )11توسط
افرادي همانند ترنر و آبرامز مورد نقد قرار گرفت .به نظر این محققان ،ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي توان بالقوه ارتقاي
محلات خود را دارا هستند و فقط نياز است كه جهتدهي خاصي شوند (احمدي و امينزاده گوهرریزي.)95 :5931 ،
بنابراین این محققان رویكرد خودیاري را در دهه  11براي بهبود سكونتگاههاي غيررسمي عنوان كردند .رویكرد خودیاري
در سالهاي بعد با انتقادهاي جدي مواجه شد كه از مهمترین این انتقادها ميتوان به عدم انگيزه ساكنان براي سرمایهگذاري
در خانههایي كه بهطور رسمي مالک آن نبودند ،اشاره كرد ( .)Mukhija, 2001: 215انتقادهاي وارد بر رویكرد خودیاري در
دهه  21و  11ميلادي ،بسياري از دولتها و سازمانهاي بينالمللي را بر آن داشت كه به مسئلهي مالكيت و امنيت تصرف
در سكونتگاههاي غيررسمي توجه بسياري را مبذول دارند.
پیشینه پژوهش
باست )2111( 5در «ارائه راهكارها و راهبردهایي براي ایجاد امنيت تصرف پایدار در اسكان غيررسمي» نتيجه گرفت
كه برنامههاي بهسازي اسكان غيررسمي از سوي دولت براي ذينفعان خود ،ثروتهاي بادآوردهاي را ایجاد كرده و
سبب بالا رفتن ارزش زمين و ميزان اجاره مسكن در این سكونتگاهها شده است .ضمن اینكه این برنامهها با هزینههاي
پنهان مانند عوارض و ماليات همراه هستند.
پریو و كرسول )2111( 2با بررسي سكونتگاههاي غيررسمي در شهر مترومالينا به ایـن نتيجه رسيدند كه امنيت
زمين تنها ناشي از عوامل قانوني همانند سند رسمي دولتي نيست بلكه در كنار سند رسمي ،متغيرهاي دیگري همانند
خدمات پایه و زیرساختي محله (مثل ایجاد مرا كز سلامت ،زمين بازي براي كودكان) و فرصتهاي شغلي در افزایش
امنيت تصرف زمين مؤثر ميباشد .این محققان در پایان نتيجهگيري كردند كه براي رسيدن به امنيت تصرف زمين بایستي
برنامههاي مسكن به سمت كاهش فقر و ارائه خدمات زیربنایي در سكونتگاههاي غيررسمي سوق داده شود.
ناكامورا )2158( 9در مطالعهاي با عنوان «رسميتي با عنوان زاغه بدون تهيه مسكن» در نواحي فقيرنشين شهر پونه به
این نتيجه ميرسد كه بهمنظور ارتقاي حس امنيت تصرف ميبایست در كنار ابزارهاي قانوني از ابزارهاي عرفي یا
1
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فراقانوني نيز استفاده كرد .بهبود كيفيت زندگي و افزایش دسترسي به زیرساختها و خدمات شهري موجب ارتقاي
امنيت تصرف در ميان ساكنان پونه شده و بر ميزان انگيزه آنها براي سرمایهگذاري در مسكن (بهبود شرایط فيزیكي فعلي
آن) افزوده است.
سليميكيا ( )5935در پایان نامه خود با عنوان «بررسي نقش مالكيت در ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي (نمونه
موردي :محله ترك آباد شهر پاكدشت)» بر این نكته تأكيد دارد كه به رسميت شناخته شدن حق سكونت و مالكيت
آغازي بر مجموعه امتيازاتي است كه زندگي فقرا را دگرگون كرده و تضمين كننده خدمات پایه و عمومي است و نداشتن
سند قانوني اسكانهاي غيررسمي منجر به عدم دریافت خدمات شهري براي ساكنان ميشود.
نتایج تحقيقات انجام گرفته توسط كرمي و همكاران ( )5939با عنوان «بررسي ميزان تأثيرپذیري كيفيت مسكن از
فاكتورهاي امينت تصرف ادراكي (موردشناسي :سكونتگاههاي غيررسمي شهر همدان)» نشان ميدهد كه بين امنيت
تصرف ادراكي و كيفيت مسكن رابطه مستقيم و مثبتي وجود دارد و عاملهاي سطح درآمد خانوار و شبكههاي حمایتي
از عوامل اصلي و مؤثر بر امنيت تصرف اداركي است.

شکل ( :)9چارچوب مفهومی تحقیق
منبع :بر اساس جمعبندي از مطالب نگارندگان.5931 ،

مواد و روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع كاربردي و روش تحقيق توصيفي – تحليلي است .جمعآوري دادههاي پژوهش به روش
پيمایشي و با ابزار پرسشنامه به صورت طيف پنج گزینهاي ليكرت انجام شد .نمونهگيري بهصورت تصادفي بوده است
و جامعهي آماري پژوهش حاضر را كليهي سرپرستان خانوار محله عباسآباد سنندج تشكيل ميدهند ،كه تعداد جمعيت
محدوده مورد مطالعه در سال  ،5931برابر با  19821نفر و  2291خانوار بوده است (مركز آمار ایران988 ،)5931 ،
سرپرست خانوار با استفاده از فرمول كوكران با سطح اطمينان  31درصد براي پرسشگري انتخاب شدند .كه براي
دستیابي به نتيجه دقيقتر و كاهش اشتباهات احتمالي ،نمونهها به  111پرسشنامه افزایش پيدا كرد .در نهایت نتایج
حاصله از طریق نرمافزار  ،SPSSهمچون آزمونهاي رگرسيون چند متغيره ،تحليل مسير ،تحليل عاملي ،آزمون پيرسون،
ميانگين وزني و رادار چارت مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .قبل از پرداختن به یافتههاي توصيفي و تحليلي تحقيق
بهمنظور روایي و پایایي پرسشنامه ،از روش هاي آماري تحليل عاملي اكتشافي و آلفاي كرونباخ استفاده شد .پایایي
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پرسشنامه از طریق آلفاي كرونباخ براي شاخصهاي كيفيت كالبدي مسكن عدد « »1/121و براي شاخصهاي امنيت
تصرف « »1/228بدست آمد ،كه نشان از همبستگي مطلوب و قوي بين سوالات است .با توجه به جدول شماره ،1
مشاهده ميشود كه مقدار

KMO

كه شاخص مناسب بودن حجم نمونه است »1/223« ،ميباشد .این مقدار قابل قبول

است ،چرا كه حداقل مقدار  KMOباید بالاتر از  1/8دهم باشد تا پيشفرض مناسب بودن حجم نمونه تأیيد گردد .بنابراین
این حجم نمونه براي انجام تحليل عاملي مناسب است .همانطور كه مشاهده ميشود (جدول شماره  ،)9سطح معناداري
مجذور كاي محاسبه شده؛ یعني مقدار  5818/195با درجهي آزادي  ،993كمتر از  1/11است؛ بنابراین مقدار بدست
آمده معنادار بوده و ميتوان گفت دادههاي بدست آمده ،داراي توان لازم براي انجام تحليل عاملي هستند .بنابراین
پيشفرض مناسب بودن حجم نمونه و توان عاملي دادهها تأیيد ميگردد.
جدول ( :)2پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ
ابعاد

تعداد شاخص  /گویه

آلفای کرونباخ

کیفیت کالبدی مسکن

51 / 1

1/121

امنیت تصرف

59 / 9

1/228

منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،

جدول ( :)3آزمون بارتلت و کمو برای بررسی توان عاملی دادهها
حجم نمونه

KMO

آزمون بارتلت
كاي اسكور

444

1/223

5818/195

درجه آزادي
933

سطح معنيداري
1/111

منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،

امنيت تصرف یک مقوله كيفي و تا حدودي ذهني است؛ به همين خاطر نميتوان آن را بهطور مستقيم مورد سنجش
قرار داد؛ یعني اینكه نميتوان از ساكنان شهرها و محلهها بهطور مستقيم پرسيد كه ميزان امنيت تصرف شما در چه ميزاني
است ،ولي با این حال ميتوان براي اندازهگيري آن از شاخصهاي مهمي استفاده كرد یا به عبارتي بهتر ،به جاي سنجش
ميزان امنيت تصرف بهطور مستقيم ،به اندازهگيري شاخصهاي اساسي آن پرداخت .بر این اساس اكثر محققان براي
سنجش ميزان امنيت تصرف از شاخصهاي متنوعي استفاده كردهاند .بهطوريكه ميتوان آنها را در قالب سه شاخص
قراردادي ،مشاركتي و تجربهمحور طبقهبندي كرد .شاخصهاي بكار رفته در این تحقيق به صورت جدول (شماره )1
ميباشد ،كه به اختصار هر كدام شرح داده شده است (با بهرهگيري و مطالعهي تحقيق رحيمي و عزیزي– 218 :5938 ،
.)213
جدول ( :)4شاخصهای کیفیت کالبدی مسکن و امنیت تصرف
شاخصهای کیفیت کالبدی مسکن
 -5اسكلت بنا كه شامل مصالح ناپایدار و غير مقاوم ميباشد
(خشت و گل ،آجر و چوب ،آهن و آجر ،بتن و تيرآهن).

شاخصهای امنیت تصرف
 -5شاخصهاي قراردادي (سند مالكيت  /سند قانوني)
 -2شاخصهاي مشاركتي (مدت سكونت ،اندازهي سكونتگاه،
ميزان قدرت و همبستگي سازمانهاي محلي ،حمایتهاي سياسي،
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 -2پوشش ابنيه كه شامل جنس سقف بناها ميباشد (خشت و گل،
خشت و چوب ،آجر و چوب ،آجر و آهن و تيرچه بلوك).
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ميزان برخورداري از خدمات پایه ،دستيابي به فرصتهاي بهينهي
اشتغال)

 -9سطح زیربنا (هرچه زیربناي ساختمان كمتر باشد و نتواند

 -9شاخصهاي تجربهمحور (ترس از تخليه «ميزان احساس ناامني

سرانهي استاندارد در جهت سكونت هر فرد را تعيين كند ،كيفيت

خانوار نسبت به موقعيت تصرفياش»  /احتمال تخليه «ناامني رواني –

كالبدي بنا كاهش ميیابد).

فكري خانوار نسبت به موقعيت تصرفياش»  -ترس از غيررسمي بودن

 -1ميزان رضایتمندي از كيفيت كالبدي مسكن (از این شاخص
به عنوان یک متغيير كنترل كننده در ارزیابي ميزان كيفيت كالبدي

محله ،ترس از ميزان نارضایتي نهادهاي عمومي از اسكان در محله،
ترس از آوارگي بعد از تخليه ،احتمال تخليهي اجباري در هر لحظه)

محدودهي عباسآباد استفاده شده است).

منبع :نگارندگان.5931 ،
خروجي زیر (جدول شمارهي  ،)1ماتریس چرخيده شده ي اجزا را كه شامل بارهاي عاملي هر یک از متغيرها
ميباشد را نشان مي دهد .هر چقدر مقدار قدرمطلق این ضرایب بيشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بيشتري در كل تغييرات
(واریانس) متغير مورد نظر دارد (واحدي یگانه .)592 :5931 ،بنابراین ،كل شاخصهاي مرتبط با امنيت تصرف در
محدوده ،به دو دسته تقسيم شده است ،كه جمعا  59گویه را شامل ميشود .كه هر كدام از این شاخصها ،داراي ارزش
عددي متفاوتي هستند .اما نكتهاي كه اینجا حائز اهميت است ،نزدیكي امتياز بار عاملي هر كدام از شاخصها ميباشد
كه تمامي آنها در یک گروه (دسته یک) قرار گرفتهاند .كه این مهم نشاندهندهي تأثيرگذاري هر كدام از شاخصها بر
روي كيفيت كالبدي مسكن در محدودهي غيررسمي عباسآباد ميباشند.
جدول ( :)5نتایج حاصل از گروهبندی شاخص های امنیت تصرف با استفاده از تحلیل عاملی در محلهی عباسآباد
شاخصها

عاملها
5

2

سند قانونی

1/311

1/112

میزان قدرت و همبستگی سازمانهای محلی

1/322

1/112

ترس از غیررسمی بودن محله

1/389

1/519

مدت سکونت

1/382

1/512

ترس از آوارگی بعد از تخلیه

1/319

1/212

احساس ناامنی خانوار نسبت به موقعیت تصرفی

1/312

1/212

احتمال تخلیهی اجباری در هر لحظه

1/391

1/231

میزان برخورداری از خدمات پایه

1/352

1/992

احتمال تخلیه

1/351

1/913

اندازهی سکونتگاه

1/131

1/111

ترس از نارضایتی نهادهای عمومی از اسکان

1/132

1/191

دستیابی به فرصتهای بهینهی اشتغال

1/181

1/111

حمایتهای سیاسی

1/222

1/891

منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،
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محدوده مورد مطالعه
عباس آباد ،یكي از محلات حاشيهاي و خودرو شهر سنندج است .بر اساس آخرین سرشماري ( ،)5931جمعيت
این محدوده  18119نفر و مساحتي برابر  38هكتار داشته است .این محله از غرب به خيابان گلشن ،چهار راه گلشن و
خيابان ارشاد محدود ميشود .شمال محله را تپههاي شمال شرق سنندج دربرگرفته است كه به محدودهي كاني كوزله و
سپس جاده سقز – سنندج ميپيوندد .از شرق نيز به محدودهي كاني كوزله ،فرجه و تپههاي اطراف آن پيوسته است .و
ضلع جنوبي آن را شهرك صنعتي ،محدودهي عباسآباد پایين و ميدان نبوت دربرگرفته است .محدودهي عباسآباد بالا
ب ه عنوان یک مجتمع زیستي و مركز سكونت انساني براي پاسخگویي به نيازهاي فضایي قشر خاصي از جامعه (مهاجرین
روستایي و اقشار كمدرآمد شهري) پا به عرصه ي وجود نهاده است .از جمله مشكلات این محله ميتوان به این موارد
اشاره كرد :تراكم زیاد جمعيت ،تمایل ضعيف مردم براي مشاركت در حل مشكلات محله ،بيكاري پنهان و فصلي،
محدودیت نقش زنان در اقتصاد خانواده ،ساخت و سازهاي بيرویه ،عدم وجود نهاد یا نهادهاي اجتماعي در محله براي
رفع و هدایت مشكلات موجود و  . ...بهعلت وجود عوامل دروني و بيروني (مانند :دسترسي و مجاورت با شهر سنندج،
ویژگيهاي محيطي و زیرساخت ها و قيمت پایين زمين و ساختمان نسبت به شهر سنندج و  )...به سكونتگاه مناسبي
براي جذب سرریز جمعيتي شهر سنندج تبدیل شده است .از مشكلات عمدهي این محله ،كيفيت پایين ابنيه است ،كه
 83/2درصد آن ناپایدار هستند؛ كه این ناپایداري گویاي وضعيت نامناسب آن در مقابل بحران و حوادث است (محمدي
و همكاران.)12 :5938 ،

شکل ( :)2محدودهی جغرافیایی مورد مطالعه
ماخذ :نگارندگان.5931 ،

تجزیه و تحلیل دادهها
 -یافتههای توصیفی
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با توجه به جدول شماره  ،1مشاهده مي شود كه سن سرپرستان خانوار پرسش شونده بين  11 – 98سال بيشترین
فراواني و ردهي سني بالاي  81سال كمترین فراواني را داشتهاند (در این تحقيق سعي بر آن بود كه از تمام ردههاي سني
مطرح شده پرسشگري به عمل آید) .همچنين  22درصد پرسششوندگان مرد و  29درصد زن بودند 22 .5درصد خانوارها
بين  1 – 1سال 28 ،درصد بين  21 ،51 – 51درصد بيش از  51سال و در نهایت  22درصد خانوارها بين  51 – 8سال
در محلهي عباسآباد اقامت داشتند .همچنين جدول فوقالذكر (شماره  )8نشان ميدهد كه  15درصد خانوارهاي ساكن
در عباسآباد ،از شهر سنندج و محدودهي آن بودهاند 21 .درصد خانوارهاي ساكن از روستاهاي دیگر 25 ،درصد
خانوارها از شهرهاي دیگر استان و حتي استانهاي دیگر و  59درصد خانوارهاي پرسششونده نيز قبل ًا در همين محدوده
اقامت داشتهاند.
جدول ( :)6یافتههای توصیفی تحقیق
ردیف

ویژگی

9
2
3

شرح

سن (سال)

99 – 21

11 – 98

11 – 18

81 - 18

+ 81

درصد فراواني

 25درصد

 91درصد

 21درصد

 51درصد

 51درصد

سرپرست خانوار

پدر  /برادر  /عمو و( ...مرد)

مادر  /خواهر  /خاله و( ...زن)

درصد فراواني

 22درصد

 29درصد

مدت اقامت

 1 – 1سال

 51 – 8سال

 51 – 51سال

+ 51

درعباسآباد
4

درصد فراواني

 22درصد

 22درصد

 28درصد

 21درصد

محل اقامت پیشین

نواحي دیگر سنندج

همين محدوده

شهر دیگر

روستا

درصد فراواني

 15درصد

(عباسآباد)
 59درصد

 25درصد

 21درصد

منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،
یافتههای استنباطی
 تجزیه و تحلیل شاخصهای کالبدی مسکندر محدودهي غيررسمي عباس آباد ،تنوعي از مصالح در ساخت ابنيه وجود دارد كه عبارتند از :خشت و گل ،آجر و
چوب ،آجر و آهن و بتن و تيرآهن .براي كميسازي و ارائه امتياز به آنها ميتوان برحسب نوع مصالح یک طيف 1
گزینهاي از خيلي مقاوم تا بدون مقاومت را دستهبندي كرد .ميانگين امتياز نوع مصالح بكار رفته در اسكلت مساكن در
این محدوده برابر با  2/32است كه نشاندهنده ي وضعيت مقاومت كم مصالح بكار رفته در ساخت ابنيه در برابر حوادث
طبيعي و انساني است .ميانگين امتياز شاخص هاي پوشش سقف ابنيه ،سطح زیربنا و رضایتمندي به ترتيب عبارتند از
« 9/29 – 9/15و  »2/31كه نشان دهندهي وضعيت نامطلوب مسكن در این ناحيه ميباشد .ميانگين پایين سطح زیربناي
مساكن در عباسآباد معادل  9/29مي باشد كه پایين بودن نسبي ميزان زیربنا در محدوده را نشان ميدهد .پایين بودن
 .5لازم به یادآوري است كه پرسشنامههاي تحقيق حاضر ،از سرپرستان خانوارها تكميل شده است .از این رو این عدم تناسب جنسيت پاسخگویان طبيعي
است.
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ميزان زیربنا در محله را ميتوان با پا یين بودن تعداد طبقات ،پایين بودن سطح اقتصاد خانوار و از همه مهمتر هدف
ساخت مسكن براي داشتن سرپناه و راضي بودن به حداقلها توجيه كرد.
جدول ( :)7میانگین امتیاز شاخصهای تبیینکننده کیفیت کالبدی مسکن در عباسآباد
شاخص

امتیاز

نمودار امتیاز (در بازهی  9الی )5

2/32

نوع مصالح
پوشش سقف ابنیه
سطح زیربنا

9/29

رضایتمندی

2/31

منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،

براي بررسي رابطهي ميان امنيت تصرف و كيفيت مسكن در محلهي عباسآباد سنندج ،از روش رگرسيون چند
متغيره استفاده شده است .در سنجش این رابطه ،امنيت تصرف كه در سه عامل مشاركتي ،قراردادي و تجربهمحور
دستهبندي شده ،به عنوان متغييرهاي مستقل و كيفيت كالبدي مسكن به عنوان متغير وابسته معرفي شدهاند .نتایج حاصل
از رابطهي بين امنيت تصرف و كيفيت كالبدي مسكن در جدول شماره  1آمده است.
جدول ( :)8میزان تأثیرات تبیینکننده ی امنیت تصرف بر کیفیت کالبدی مسکن از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره
سطح

ضرایب استاندارد شده

عاملها

ضرایب غیراستاندارد

معناداری

Beta

اختلاف استاندارد

B

4/444

1/118

1/189

1/112

مشاركتي

4/444

1/811

1/112

1/898

قراردادي

4/444

1/813

1/112

5/113

تجربهمحور

متغير وابسته :كيفيت كالبدي مسكن ،منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،

نتایج این آزمون نشان مي دهد كه هر سه عامل امنيت تصرف قراردادي ،مشاركتي و تجربهمحور بر كيفيت كالبدي
مسكن تأثير معنادار و مثبت دارند .این رابطه با درجه معناداري  1/111و در سطح اطمينان  33درصد تأیيد شده است و
روش رگرسيون توانسته است تغييرات در متغير وابسته را توضيح دهد .همانطور كه مشاهده ميشود ،با بالا رفتن امنيت
تصرف قراردادي ،مشاركتي و تجربهمحور در محدوده مورد مطالعه (محلهي غيررسمي عباسآباد سنندج) كيفيت مسكن
نيز افزایش یافته است .البته لازم به ذكر است كه ميزان تأثيرگذاري عوامل بر كيفيت كالبدي مسكن یكسان نيست؛
بهطوري كه عامل مشاركتي ( )1/118بيش از عوامل دیگر تأثيرگذار بوده است.
 تجزیه و تحلیل شاخصهای امنیت تصرفبراي كميسازي شاخصهاي امنيت تصرف ،ميانگين امتيازي هر كدام از شاخصها به شكل جدول شماره  3ارائه
شده است.
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جدول ( :)1میانگین امتیاز شاخصهای تبیینکننده امنیت تصرف در عباسآباد
امتیاز

تأثیرگذاری

نمودار امتیاز (در بازهی  9الی )5

شاخص
سند قانونی

2/15

+؛-

همبستگی محلی

1/11

+

حمایت نهادهای سیاسی

2/13

+

دستیابی به فرصت اشتغال

9/11

+

ترس از غیررسمی بودن

2/32

-

نارضایتی نهادهای عمومی

9/15

-

تخلیه اجباری در هر لحظه

9/29

-

ترس از آوارگی بعد از تخلیه

2/31

-

منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،

شاخص قراردادی (قانونی)
 سند رسمی :در مناطق غيررسمي و حاشيهنشين و بر اساس ماهيت شكلگيري آن ،طيفي از اسناد غيررسمي وحتي املاك بدون سند وجود دارد .در محلهي غيررسمي عباسآباد نيز شاهد انواع سند از جمله :سند رسمي ،سند
قولنامهاي ،خریدهاي توافقي ،اسناد توافقي مسكن بر روي اراضي وقفي و مساكن فاقد هر نوع سندي بودیم .همين طيف
گسترده از انواع مالكيت ،خود مي تواند گویاي امنيت تصرف حاصل از آن در یک طيف متفاوت باشد« .پين» عقيده دارد
كه در سكونتگاههاي غيررسمي هر چه از نوع مالكيت قانوني به سمت غيرقانوني ميرویم ،از ميزان امنيت تصرف كاسته
ميشود .نتایج این شاخص در شكل شمارهي  9ارائه شده است (ميانگين امتيازي این شاخص  2/15ميباشد كه نسبت
كمي را نشان ميدهد).

رسمی
%24

بدون سند
%96
وقفی
%97

قولنامه
%29

توافقی
%22

شکل ( :) 3درصد معیارهای شاخص چگونگی تملک مسکن (انواع سند تملک مسکن)
منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،

شاخصهای مشارکتی
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 میزان قدرت و همبستگی سازمانهای محلی :نكته مهمي كه براي مشاركت ساكنان در این سكونتگاه اهميتدوچندان یافته ،تداوم سنت یادگيري و حس مكان است كه به دليل عدم وجود هویت و حس تعلق به مكان ،مشاركت
ساكنان با مدیریت شهري را كاهش داده است .شاید بتوان مهمترین عامل اجراي طرحها و پروژههاي شهري در این نواحي
را مشاركت ساكنان دانست كه با تقویت آن در این نواحي ظرفيتسازي مناسب صورت گرفته و تحققپذیري طرحها را
ممكن خواهد كرد .نكته جالب توجه در عباسآباد مشاركت بالاي ساكنان با یكدیگر ( )1/11با وجود تفاوت گونهبندي
اقشار اجتماعي (شكل شماره  )1در این سكونتگاه است (اغلب افراد در نقاط مختلف استان كردستان و یا استانهاي مجاور
ساكن بودهاند)؛ اما به دليل هراس از دست دادن ملک خود (به دليل فقدان مجوز ساختمان و ساخت غيررسمي) با نهادهاي
دولتي مشاركت پایيني دارند (این امر با توجه به جلسات گروهي 5تشكيل شده توسط نگارندگان استخراج شده است).
 حمایت نهادهای سیاسی :مردم عباسآباد در كل نسبت به حمایتهاي سياسي (شوراي سالامي شهر یا نمایندگانشهر سنندج در مجلس شوراي اسلامي) بياعتمادند؛ با توجه به حاكم بودن فقر و بيكاري یا مشاغل كاذب در
سكونتگاه هاي این محدوده و ميزان جمعيت بالا در آنها ،این محله در هنگام تبليغات انتخاباتي مورد توجه نامزدهاي
انتخاباتي قرار مي گيرد و آنها با دادن وعده و وعيدهایي ،درصدد جلب اعتماد مردم و گرفتن راي هستند .این مسئله به
كرات اتفاق افتاد ه و به دليل انجام تعهدات برندگان انتخاباتي ،نوعي جو بدبيني نسبت به مسئولان محلي در آنها ایجاد
شده و بياعتمادي آنان نسبت به حمایتهاي اشخاص و گروههاي سياسي شهر را منجر شده است .بهطوريكه ميانگين
امتياز به این شاخص در تبيين امنيت تصرف برابر  2/13كه از ميانهي نظري (كه عدد  1ميباشد و وضعيت را مطلوب
جلوه ميدهد) كمتر است و این نشانگر نبود بياعتمادي ساكنان از حمایتهاي نهادي – سياسي است.
 دستیابی به فرصتهای بهینهی اشتغال :مياگين امتيازي این شاخص بر اساس جدول شمارهي  9/11 ،3ميباشد كهنزدیک به امتياز مطلوب و قابل قبول است ،اما براي رسيدن به وضعيت مطلوب و به بالتبع تأثيرگذاري بر كيفيت مسكن
و نيز امنيت تصرف ،باید برنامهریزي دقيقي تدارك دیده شود.
شاخصهای تجربهمحور (ادراکی)
 ترس از غیررسمی بودن :با توجه به مصاحبههاي صورت گرفته در محدوده ،بيشترین نگراني دربارهي برخورددستگاه هاي مدیریت شهري با محدوده است .ميانگين امتياز ساكنان محله به این شاخص برابر با  2/32بوده كه كمتر از
حد مطلوب است كه نشانگر نگراني خانوارها ميباشد.
 نارضایتی نهادهای عمومی از اسکان در محدوده :در نظرسنجي گرفته شده از ساكنان محله ،ميانگين نگراني ازميزان نارضایتي شهرداري از سكونت در محدوده عباسآباد برابر  9/15بوده كه با توجه به آن ميل به سمت ناامني
احساس مي شود .مردم در این محدوده از كمبود خدمات شهري شكایت داشته و معتقدند شهرداري و نهادهاي مسئول
رغبتي براي ایجاد چنين فضاهایي در س طح محدوده نداشته و ندارند .در واقع عدم سرمایهگذاري شهرداري در
زیرساختهاي خدماتي دليل عمدهي این احساس نگراني بوده است.
 تخلیه اجباری در هر لحظه :با توجه به اینكه ميانگين امتياز ساكنان محله به این شاخص برابر با  9/29بوده،احتمال تخليهي اجباري در نزد ساكنان هرچند بهصورت كمرنگ ،وجود دارد.

Focus Group

5.
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 ترس از آوارگی بعد از تخلیه :این شاخص در سكونتگاههاي غيررسمي و به خصوص در محدوده عباسآباد،بهطور عمده با توان اقتصادي خانوارها گره خورده است .در بررسيهاي انجام شده ،هر چه ميزان نگراني از این شاخص
بيشتر بوده ،توان اقتصادي خانوارها پایين تر بوده است .ميانگين امتياز ساكنان به این شاخص برابر با  2/31بوده كه
نشاندهندهي این است كه این شاخص در جهت ایجاد ناامني تصرف براي ساكنان عمل كرده است.
ترس از غيررسمي بودن
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
نارضایتي نهادهاي عمومي

ترس از آوارگي بعد از تخلبه

2.70

تخليه اجباري در هر لحظه

شکل ( :)4رادار چارت میانگین امتیازی شاخصهای تجربهمحور
منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،

براي تعيين ميزان ارتباط بين عوامل از آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شده است .در رگرسيون چندمتغيره،
هدف اصلي ایجاد رابطهي ریاضي و تحليل روابط بين متغيرهاست؛ بهطوريكه بتوان به كمک آن كميت یک متغير
مجهول را با استفاده از متغير یا متغيرهاي معلوم تعيين كرد .مطابق جدول  ،51نتایج این آزمون نشان ميدهد كه هر سه
عامل امنيت قراردادي ،مشاركتي و تجربه محور بر امينت تصرف تأثير معنادار و مثبت دارند .ميزان تأثيرگذاري عامل
امنيت تصرف مشاركتي بر امنيت تصرف بيشتر بوده است؛ زیرا ضریب استاندارد شدهي آن  1/551بوده است ،در حالي
این موضوع دربارهي امنيت تجربهمحور و قراردادي به ترتيب برابر  1/511و  1/131بوده است.
جدول ( :)94نتایج حاصل از روش آماری رگرسیون چند متغیره بین عاملهای سنجش امنیت تصرف در محدودهی عباسآباد
سطح

ضرایب استاندارد شده

عاملها

ضرایب غیراستاندارد

معناداری

Beta

اختلاف استاندارد

B

4/444

1/551

1/199

1/132

امنيت تصرف مشاركتي

4/444

1/131

1/198

1/511

امنيت تصرف قراردادي

4/434

1/511

1/111

1/511

امنيت تصرف تجربهمحور

منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،
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در نهایت با توجه به ضرایب استخراج شده از روش رگرسيون چند متغيره ميتوان رابطهي بين امنيت تصرف و
كيفيت كالبدي مسكن در محدودهي غيررسمي عباسآباد را به شكل معادلههاي خام و استاندارد از طریق آزمون تحليل
مسير تدوین كرد .با توجه به شكل شمارهي  ،2مشاهده ميشود كه همهي اعداد مثبت ( )+ميباشند ،كه این خود گویاي
ارتباط مستقيم ميان شاخصها ميباشد .بدین معني كه با افزایش یک شاخص ،عامل موردنظر نيز افزایش خواهد یافت.
به عنوان نمونه ،شاخص امنيت مشاركتي با توجه به ارتباط مستقيمي كه هم با كيفيت كالبدي مسكن و هم با امنيت
تصرف دارد ( .)1/551 – 1/118سبب افزایش امنيت تصرف در محدودهي موردنظر (عباسآباد) دارد .از ميان
شاخصهاي ارائه شده ،به ترتيب شاخصهاي امنيت تصرف مشاركتي با ارزش عددي « ،»1/118شاخصهاي امنيت
تصرف تجربهمحور با ارزش عددي « »1/813و شاخصهاي امنيت قراردادي با ارزش عددي « »1/811بيشترین تأثير را
بر كيفيت كالبدي مسكن داشتهاند.

1/551

امنیت تصرف مشارکتی

1/131

امنیت تصرف

1/118

1/811

امنیت تصرف قراردادی

1/511

امنیت تصرف تجربهمحور

کیفیت کالبدی مسکن
1/813

2/152
شکل ( :)5رابطهی بین امنیت تصرف و کیفیت کالبدی مسکن بر اساس مدل تحلیل مسیر

منبع :محاسبه و ترسيم توسط نگارندگان.5931 ،

فرضيه تحقيق( :آیا بين كيفيت كالبدي مسكن و امنيت تصرف در محدودهي غيررسمي عباسآباد ارتباطي وجود
دارد؟) .نتيجهي آزمون پيرسون نشان ميدهد ،چون شدت همبستگي از  1/1بالاتر ( )1/111و سطح معناداري آن نيز
كمتر از  1/11است ( ،)1/111بنابراین فرض ما تأیيد ميشود .بدینصورت كه ارتباط معناداري بين شاخصهاي امنيت
تصرف و كيفيت كالبدي مسكن در محدودهي مورد مطالعه برقرار است.
جدول ( :)99آزمون فرضیهی تحقیق
سطح معناداری

شدت همبستگی

تعداد

نوع آزمون

4/444

1/111

111

پيرسون

منبع :محاسبهي نگارندگان.5931 ،

بحث و نتیجهگیری
سكونتگاه هاي غيررسمي همواره جزو مهمترین معضلات در بافتهاي شهري ایران ميباشند .نگران نبودن از
دسترسي به مسكن مناسب در سكونتگاههاي غيررسمي ،همواره جزو مهمترین دغدغههاي ساكنان آن است .اغلب
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مطالعات انجام شده در این زمينه بيشتر از بعد قانوني و یا ادراكي بوده است و كمتر به همهي ابعاد پرداخته شده است.
بنابراین تحقيق حاضر بهصورت جامع بر رابطهي بين سه بعد قانوني ،ادراكي (تجربهمحور) و عرفي (مشاركتي) امنيت
تصرف و كيفيت كالبدي مسكن ميپردازد .با استفاده از تحليل عاملي و رگرسيون چند متغيره ،عوامل امنيت تصرف در
سه گروه قراردادي ،مشاركتي و تجربه محور جاي گرفتند و براي بررسي كيفيت كالبدي مسكن نيز از چهار شاخص
مصالح ابنيه ،پوشش ابنيه (سقف) ،سطح زیربنا و رضایتمندي ساكنان استفاده شد.
تحقيق حاضر تفاوت هایي با تحقيقات مشابه در كشورها و شهرهاي مختلف داشته است« .باست» نقش دولت را
مهم ترین دليل بالا رفتن قيمت زمين و عدم امنيت تصرف زمين دانست .در حالي كه در تحقيق حاضر سياستهاي دولت
یكي از دلایل حاشيهنشيني و عدم امنيت تصرف زمين است« .پریو و كرسول» با بررسي سكونتگاههاي غيررسمي در
شهر مترومالينا به ایـن نتيجه رسيدند كه مشكل امنيت تصرف زمين تنها ناشي از عوامل قانوني همانند سند رسمي دولتي
نيست بلكه در كنار سند رسمي ،متغيرهاي دیگري همانند خدمات پایه و زیرساختي محله (مثل ایجاد مرا كز سلامت،
زمين بازي براي كودكان) و فرصتهاي شغلي در افزایش امنيت تصرف زمين مؤثر ميباشد ،در حالي كه در تحقيق
حاضر اشاره شده است كه براي رسيدن به امنيت تصرف زمين بایستي برنامههاي مسكن به سمت كاهش فقر و ارائه
خدمات زیربنایي در سكونتگاههاي غيررسمي سوق داده شود« .سليميكيا» اشاره كرده است كه فقط اعطاي سند رسمي
و قانوني ميتواند بسياري از مشكلات و معضلات عدم امنيت تصرف حاشيهنشينهاي شهر پاكدشت را حل خواهد كرد؛
در حالي كه تحقيق حاضر در بخشهاي مختلف تحقيق اشاره كرده است كه تنها اعطاي سند قانوني و رسمي براي حل
مشكلات كافي نيست ،بلكه شرایط بسياري لازم است تا این مشكل به صورت ریشهاي حل شود (در متن به این عوامل
اشاره شده است).
نتایج آزمون رگرسيون نشان داد كه نكته مهمي كه براي مشاركت ساكنان با ميانگين امتيازي ( )1/118در این سكونتگاه
اهميت دوچندان یافته ،تداوم سنت یادگيري و حس مكان است كه به دليل عدم وجود هویت و حس تعلق به مكان (در
عباسآباد تنها افرادي كه در محدودهي عباسآباد بودهاند ،حس مكان بالایي دارند) .مشاركت ساكنان با مدیریت شهري را
كاهش داده است و نيز نكته جالب توجه در عباسآباد مشاركت بالاي ساكنان با یكدیگر ( )1/11با وجود تفاوت گونهبندي
اقشار اجتماعي در این سكونتگاه است (اغلب افراد در نقاط مختلف استان كردستان و یا استانهاي مجاور ساكن بودهاند)؛
اما به دليل هراس از دست دادن ملک خود (به دليل فقدان مجوز ساختمان و ساخت غيررسمي) با نهادهاي دولتي مشاركت
پایيني دارند .همچنين یافتههاي آزمون ميانگين دربارهي شاخصهاي امنيت تصرف و تأثيري كه روي كيفيت كالبدي
مسكن در عباسآباد ميگذارد نشان داد كه شاخصهاي امنيت تصرف مشاركتي ،تجربهمحور و قراردادي به ترتيب
بيشترین تأثير را داشتهاند (رجوع شود به جدول شماره  .)3با استفاده از مدلهاي آماري مختلف از قبيل آزمون ميانگين،
رگرسيون خطي و تحليل مسير ،نتایج حاكي از آن است كه با ارتقاي سطح شاخصهاي امنيت تصرف در محدودهي
مورد مطالعه (محدودهي غيررسمي عباسآباد) ،سطح كيفيت كالبدي نيز افزایش ميیابد .از ميان شاخصهاي تبيينكننده
كيفيت كالبدي مسكن در عباسآباد (جدول شماره  ،)2ميانگين امتياز سطح زیر بنا ( )9/29از شاخصهاي دیگر بيشتر
و ميانگين امتياز شاخص رضایتمندي ساكنين ( )2/31كمترین بودهاند.
با توجه به یافتههاي تحقيق ،مشاهده گردید كه ارائه سند قانوني و رسمي در این محدوده ناچيز است (جدول شماره
 ) 3و از طرفي ميزان ناامني تصرف زمين بيشتر از حد تعيين شده است ،پس ميتوان نتيجه گرفت كه تصرف امنيت به
عواملي غير از عوامل قراردادي بستگي دارد .بنابراین پيشنهاد مي شود كه سهم بيشتري از اسناد مساكن قانوني شوند،
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زیرا قانوني كردن مالكيت یک الزام براي اجراي طرحهاي بهسازي و رویكرد توانمندسازي است .توصيه ميشود براي
قانوني كردن مالكيت در عباسآباد ،از ارائه سند مالكيت براي زمينهاي این محدوده استفاده نشود .از آنجایيكه درصد
بالایي از ساكنان این محدوده جزو افراد با درآمد پایين جامعه ميباشند ،احتمال ميرود كه بعد از ارائه سند ،به علت
افزایش قيمت زمين و هزینههاي رسمي شدن ،خانوارها زمينهاي خود را به افراد بالاي جامعه بفروشند؛ بنابراین رویكرد
پيشنهادي این تحقيق (معادلسازي و تطبيق وضعيت با تحقيق رحيمي و عزیزي  )5938استفاده از مالكيتهاي جمعي
و مدلهاي اجتماعيمحور است .این اقدام سبب افزایش تعلق خاطر شهروندي و هویت اجتماعي ساكنين این مناطق نيز
خواهد شد .همانطور كه اشاره شد یكي از سياستهاي لازم جهت بهسازي سكونتگاههاي غيررسمي و مشاركت ساكنان
در طرحهاي مورد نظر در این كانونها امنيتبخشي به تصرف زمين و مسكن است .در این نمونه مطالعاتي نيز مانند
سایر سكونتگاه هاي غيررسمي لازم است كه شرایطي فراهم شود كه ساكنان بتوانند با اميد بيشتري در جهت بهبود مسكن
خود سرمایهگذاري نمایند .فراهم كردن چنين محيط امنيت لزوم ًا به معنا اعطاي سند رسمي نيست چرا كه همانطور كه
در سوابق تحقيق نيز اشاره شد اعطاي سند هميشه سياست موفق و درستي نيست و مهمتر از اعطاي سند ،تأمين امنيت
ذهني و ادراكي ساكنان نسبت به ماندن و سكونت در این محله است .این كه آنان اميدوار باشند كه وضعيت محله بهبود
ميیابد و مسكن آنها هم در معرض تهدید تخریب نيست جنبههاي مهمتري از امنيت تصرف است .در جهت فراهم
كردن چنين محيطي ،بهبود اعتماد بين مسئولان شهري و ساكنان در درجه اول مي تواند مطرح باشد و باید این ذهنيت
در مردم به وجود آید كه نه تنها مسكن آنهـا تخریب نخواهد شد بلكه سرنوشت محله و نيز نظرات ساكنان محله براي
مدیران شهري حائز اهميت است .پس از تأمين چنين اعتمادي ،گامهاي عملي و مؤثر با مشاركت دو جانبه مردم و
مدیریت شهري در جهت حل معضلات باید برداشته شود.
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