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چکیده

امنیت سکونت یکی از چالش های اساسی در سکونتگاه های خودرو است؛ بطوری که از دیدگاه سازمان اسکان 

بشر، ناامنی سکونت به عنوان چرخه فالکت و شاخص محرومیت در این نواحی یاد می شود. با توجه به جایگاه 

امنیت سکونت در ارتقای سکونتگاه های خودرو، می توان این پرسش را مطرح نمود که »چه معیارهایی بر 

شکل گیری امنیت سکونت در سکونتگاه های خودرو تأثیرگذار می باشند؟«. در راستای پاسخ به پرسش فوق، 

دیدگاهی دو سطحی از امنیت سکونت پیشنهاد شده که مطابق آن، ادراک امنیت سکونت به طور همزمان از 

طریق مؤلفه های قانونی، عرفی و جمعی صورت می گیرد. روش شناسی پژوهش حاضر برمبنای روش عّلی-

تحلیلی بوده و از ابزارهای پیمایش و پرسشنامه، و تکنیک های تحلیل عاملی و معادالت ساختاری به منظور 

استفاده شده است.  تهران  پیشنهادی در سکونتگاه های خودرو منطقه کالنشهری  الگوی  کارایی  سنجش 

از  درصد   90 و حدود  بوده  قبولی  قابل  برازش  دارای  تدوین شده  الگوی  که  است  آن  گویای  تحقیق  نتایج 

واریانس امنیت سکونت در سطح اطمینان 99/9 درصد توسط مدل توضیح داده شده  است. بررسی میزان 

تأثیرات مؤلفه ها بر ادراک امنیت سکونت نشان می دهد که معیارهای وجود شبکه های حمایتی )با ضریب 

0/947(، انسجام و همبستگی اجتماعی )با ضریب 0/753( و نوع تصرف و سند مالکیت )با ضریب 0/650( 

بیشترین تأثیر را بر امنیت سکونت داشته اند.
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مقد مه
تهيه  الگوی  و  شهرنشينی  برجسته  عامل  خودرو  سکونتگاه 
مسکن برای فقرای شهری است. بررسی ها نشان می دهد که فقر در 
تشکيل این سکونتگاه ها عامل محوری بوده و برخی عوامل محلی، 
ملی و جهانی شکل گيری آن را تشدید می کند؛ بطوری که پيدایش 
نظام  ناکارآمدی  از  ناشی  زیادی  تا حد  محلی  ابعاد  در  نواحی  این 
افتادن  برنامه ریزی، فراگير نبودن قوانين و مقررات شهری و برون 
یک گروه اجتماعی از دایره رسمی مسکن است. ایجاد سکونتگاه های 
خودرو بازگو کننده وضعيت گروه ها و افرادی است که از حلقه فعال و 
اصلی یک جامعه رانده شده اند و به عنوان »دیگری« مورد توجه قرار 
می گيرند و وضعيت »زیست حاشيه ای« را در برابر »زیست متنی« 
با  معموالً  خودرو  سکونتگاه های  اصلی  ویژگی های  می آورد.  بوجود 
عواملی نظير فقدان خدمات پایه و اساسی، فقدان امنيت سکونت، 
سکونت خانوارهای کم درآمد، توسعه بدون ضابطه و وابستگی شدید 
 Bapat, 2012;( می شود  بيان  غيررسمی  شغلی  فرصت های  به 
Broegaard, 2016; Garau, 2005(. در این ميان، فقدان امنيت 
می باشد  سکونتگاه ها  این  در  اساسی  چالش های  از  یکی  سکونت 
  UN-HABITAT, 2008; Patel, 2016; Van Gelder, 2013(
بشر  اسکان  برناکه  گفته  به  بنا  که  بطوری  Nakamura, 2016(؛ 
سازمان ملل متحد، عامل فقدان امنيت سکونت در نواحی خودرو به 
عنوان چرخه فالکت و شاخص محروميت عمل کرده و پایه ای برای 
 .)UN-HABITAT, 2003( سایر محروميت های خانوارها می باشد
با  به طور عمده ای  در سکونتگاه های خودرو  امنيت سکونت  مفهوم 
حق زیست ساکنان این نواحی گره خورده است و » قابليت زندگی 
کردن در یک مکان بدون ترس از دست دادن آن مکان« تعریف شده 

است )UN-HABITAT, 2003, 11(. واقعيت این است که تأمين 
امنيت سکونت یک اصل اساسی و الزم برای بهبود شرایط زندگی 
از بهترین راه  این سکونتگاه ها به شمار می رود و  فقرای ساکن در 
حل های کاهش فقر و به منزله اولين گام در کاهش آسيب پذیری 
و محدودیت های پيش روی زیست فقرای شهری محسوب می شود 
   Nakamura,  2016;  Durand-Lasserve, 2006 ; Kim,  2004;(

 .)Kundu, 2004;Vries & Lewis, 2009
غيررسمی  سکونتگاه های  توانمندسازی  سند  تصویب  از  پس 
کشور در سال 1382، توجه به مسأله امنيت سکونت بخصوص در 
سکونتگاه های خودروی منطقه کالنشهری تهران در سطوح تحقيقاتی 
همکاران  و  مشکينی  که  بطوری  است؛  شده  دوچندان  عملياتی  و 
)1392( از امنيت سکونت به عنوان کليد ساماندهی سکونتگاه های 
و  عمران  سازمان  و  نموده  یاد  تهران  کالنشهری  حوزه  در  خودرو 
بهسازی نيز با تأکيد بر سند توانمندسازی به دنبال ارتقای امنيت 
سکونت و احترام به حق زیست ساکنان نواحی مذکور می باشد. با 
توجه به اهميت موضوع امنيت سکونت و با تأکيد بر اینکه ساماندهی 
تهران  کالنشهری  منطقه  خودروی  سکونتگاه های  توانمندسازی  و 
همواره از دغدغه های اصلی نهادهای متولی برنامه ریزی فضایی در 
کشور بوده است؛ می توان این پرسش را مطرح نمود »که چه عواملی 
بر شکل گيری امنيت سکونت در نواحی خودرو، نمونه سکونتگاه های 
خودرو منطقه کالنشهری تهران، تأثيرگذار می باشند«. بر این اساس، 
امنيت  تبيين کننده  عوامل  شناسایی  پژوهش  این  اصلی  هدف 

سکونت و تعيين شدت اثرات آنها در محدوده مورد نظر می باشد.

مبانی نظری 
خودیاری  رویکرد  در  سکونت  امنيت  بحث  مطرح شدن  از  پس 
توسط ترنر در دهه 70 ميالدی، مطالعات مختلفی توسط سازمان های 
نقش  بررسی  باب  در  بانک جهانی(  و  بشر  اسکان  )سازمان  جهانی 
امنيت سکونت در سکونتگاه های خودرو در اکثر کشورهای در حال 
توسعه، به خصوص در کشورهای قاره آفریقا و آمریکای جنوبی انجام 
شد. براساس تجارب نظری و عملی سازمان های فوق می توان گفت 
امنيت  قانونی  )بعد  مالکيت  از حق  موضوع  ادبيات  تحول  سير  که 
سکونت( شروع شده و با گذشت زمان و تجارب حاصل پياده سازی 
توسط  سکونت  امنيت  شکل گيری  به  توجه  سند محور،  برنامه های 
ابعاد فراقانونی، جمعی و ادراکی در کنار بعد قانونی آن، در دستور 
کار قرار گرفته است. مطالب این بخش نيز براساس سير تحول بيان 
شده، تنظيم شده تا امکان دستيابی به چارچوبی علمی برای تبيين 
عوامل مؤثر بر امنيت سکونت در سکونتگاه های خودرو فراهم شود.

ارتقای  و  سکونت  اعطای حق  منظور  به  فکری  ایده های  اولين 
و  مالکيت  بحث  در  ریشه  در سکونتگاه های خودرو،  زیست  امنيت 
رسميت بخشی به آن دارد. پيدایش این دیدگاه را می توان به نظریات 
و تحقيقات دسوتو1 در قالب کتاب راز سرمایه نسبت داد. وی رسمی 
کردن مالکيت ها و دارایی های غيررسمی را راز اصلی سرمایه گذاری 

غيررسمی  مالکيت  نظام  در  وی  زعم  به  که  چرا  می کند؛  عنوان 
به عنوان سرمایه مرده  بدون سند صرفاً  دارایی هایی چون مساکن 
آزادسازی  دارد که سند موجب  تأکيد  تلقی می شوند. وی  بيکار  و 
او  دید  از  ندارد،  سند  که  خانه ای  می شود.  مردم  اقتصادی  قدرت 
عنوان ضمانت  به  آن  از  نمی تواند  زیرا سازنده  است؛  مرده  سرمایه 
برای اخذ وام استفاده کند. اعطای سند به مردم اجازه می دهد که 
وام مسکن بگيرند، به آنها قدرت می دهد به اتکای ساختمان قانونی 
خود، پول نقد و اعتبار تهيه کنند )De Soto, 2000(. می توان گفت 
این می باشد که سند رسمی  ایده فکری مذکور  که پشتوانه اصلی 
به عنوان یک امر الزم و اجتناب ناپذیر برای قانونی کردن سکونت و 
تحرک  بخشی به بازار مسکن )و به تبع آن کيفيت ساخت وساز( در 
Smith, 2004; Holden et al, 2007; Bou-( تنواحی خودرو اس

quet, 2009(. بر پایه تفکرات فوق، پياده سازی برنامه های سندمحور 
به منظور ایجاد امنيت سکونت در نواحی خودرو در دستور کار قرار 
ارائه  که  دارند  تأکيد  واقعيت  این  بر  متععدی  گزارش های  گرفت. 
برنامه های سند محور موجب ارتقای امنيت سکونت، سرمایه گذاری 
در  زنان  ارتقای حقوق  و  به خدمات  دسترسی  بهبود  و  مسکن  در 
UN-HABITAT, 2005, 78-( بسياری از کشورها از جمله مکزیک

79(، هند )Banerjee, 2004(، کلمبيا )Deutsch, 2006, 2(، پرو 
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 Lanjouw & Levy, 2002,( و اکوادور )Angel et al, 2006,12(
نشان  نيز  متعددی  تحقيقات  نتایج  حال،  این  با  است.  شده   )115
عنوان  به  نتوانسته اند  همواره  سند محور  برنامه های  که  است  داده 
مشوقی برای سرمایه گذاری در مسکن عمل کرده، دسترسی به منابع 
بازارهای  کارایی  بهبود  بر  و  نمایند  فراهم  به  فقرا  برای  را  اعتباری 
 Durand-Lasserve & Selod,( زمين و مسکن تأثيرگذار باشند
پياده سازی  که  است  داده  نشان  تجارب  همچنين،   .)2009, 108
برنامه های سند منجر به اخراج فقرای شهری بخصوص مستأجرین 
از این نواحی شده است )Mitchell, 2006(. اتو2 یکی از منتقدین 
نظریه دسوتو  نشان می کند که  برنامه های سندمحور، خاطر  اصلی 
براساس  غربی،  سرمایه داری  جوامع  در  موجود  مناسبات  براساس 
ایده های نئوليبراليسم و در راستای رشد بازار آزاد تعریف شده است؛ 
در  در جهان  فقيرنشين  که شاهد وجود سکونتگاه های  در صورتی 
در  موجود  واقعيت های  دسوتو  این،  بر  عالوه  هستيم.  توسعه  حال 
انواع تملک در کشورهای در حال توسعه از جمله سيستم های تملک 
Otto, 2009, 175-( است  شده  گرفته  نادیده  را  سنتی  و  عرفی 

 .)179
متعدد  تحقيقات  و  سندمحور  رویکردهای  بکارگيری  تجارب 
در  قانونی  ابزارهای  کاربست  ضرورت  که  شدند  موجب  انجام شده 
تصدی امنيت سکونت در سکونتگاه های خودرو زیر سؤال رود و این 
طبقه بندی  براساس  صرفاً  سکونت  امنيت  که  آید  بوجود  استدالل 
که  است  معتقد  گلدر3  ون  رابطه،  این  در  نمی شود.  قانونی حاصل 
موقعيت  از  خانوار  یا  فرد  که  است  امنيتی  ميزان  سکونت  امنيت 
سکونت خود ادراک می کنند و از مجموعه عواملی نشأت می گيرد 
آنها  نزد  در  اجباری  تخليه  از  ترس  و  احتمال  کاهش  موجب  که 
از  ناشی  یا  و  )عرفی(  فراقانونی  قانونی،  می توانند  عوامل  این  شود. 
 .)Van Gelder, 2009, 450( سرمایه های اجتماعی ساکنان باشند
پژوهش انجام شده توسط داداش پور و عليزاده )1389( نيز بر این 
واقعيت تأکيد داشته که در کنار ابزارهای قانونی تبيين کننده امنيت 
سکونت، معيارهای عرفی و نيمه  رسمی نيز بر امنيت سکونت ساکنان 

سکونتگاه خودرو اسالم  آباد شهر تهران تأثيرگذار بوده است.
همانگونه که بيان شد معيارهای عرفی در کنار معيارهای قانونی 
یکی از ابعاد تبيين کننده امنيت سکونت به حساب می  آیند. مطالعات 
زیادی در ارتباط با شناسایی مؤلفه  های عرفی امنيت سکونت انجام 
گرفته  صورت  پژوهش های  به  می توان  آنها  مهم ترین  از  که  شده 
توسط دسوزا4 و پين5 اشاره کرد. دسوزا عوامل تأثيرگذار بر امنيت 
نظر  به  تقسيم  بندی می کند.  به دو دسته کالن و خرد  را  سکونت 
کالن  عوامل  از  مسکن  و  زمين  مالکيت  و  رسمی  سند  وجود  وی 
تأثيرگذار بر امنيت سکونت هستند. در سطح خرد )سطح عرفی( نيز 
عواملی چون دسترسی به خدمات شهری، وجود شبکه های حمایتی، 
تراکنش های مالی )خرید و اجاره مسکن( و درگيری فيزیکی ميان 
سازندگان مسکن و مالکان زمين می توانند در مفهوم سازی امنيت 
پين   .)De Souza, 2004( باشند  مؤثر  ساکنان  نزد  در  سکونت 
پایه  بر  تنها  سکونت  امنيت  سطوح  کليه  که  می کند  نشان  خاطر 
کاربست  عدم  متعددی چون  عوامل  نمی شود.  تعریف  رسمی  سند 
سياست تخليه اجباری، ایجاد شبکه های حمایت سياسی یا محلی و 

یا استفاده از مجوزهای سکونت نيز می تواند بر ميزان ادراک ساکنان 
از وضعيت تصرفی شان تأثيرگذار باشد )Payne, 2001, 421(. وی 
معتقد است تنظيم و ارتقای امنيت سکونت باید بخشی از اقدامات به 
هم پيوسته باشد که در آن ایجاد فرصت های شغلی، مدت سکونت، 
گزینه های  و  حياتی  زیرساخت های  تأمين  اجتماعی،  خدمات  ارائه 
مناسب قانونی برای پاسخگویی به نيازهای همه گروه ها به خصوص 

 .)Payne, 2004, 174( فقرا، مد نظر قرار گيرد
پين،  و  دسوزا  مطالعات  در  ذکرشده  معيارهای  بر  عالوه 
دسترسی به خدمات و زیرساخت های شهری نيز به عنوان یکی از 
مؤلفه های فراقانونی تبيين کننده امنيت سکونت محسوب می شود. 
به  دسترسی  که  می دهد  نشان  احمدی  و  طبيبيان  پژوهش  نتایج 
خدمات شهری رابطه معنادار و مستقيمی با ادراک امنيت سکونت 
در   .)1394 احمدی،  و  )طبيبيان  است  داشته  کشتارگاه  محله  در 
زیرساخت ها  و  خدمات  ارائه  که  است  معتقد  بروگارد6  رابطه،  این 
حقوق  تا  کند  کمک  می تواند  زمين  کاربری  برنامه ریزی  قالب  در 
 Broegaard & et( توسط شهروندان شناخته شود  زمين  مالکانه 
al, 2017, 179(. مطالعات ناکامورا7 در سکونتگاه های خودرو شهر 
پونه نيز گواهی بر این موضوع است. وی بيان می کند که ساکنين 
بواسطه امنيتی که بصورت عملی از طریق ارائه خدمات زیرساختی 
محلی )همچون مراکز درمانی، آموزشی و ...( توسط دولت های محلی 
حاصل شده، به تدریج خانه های خود را تثبيت و محيط زندگی خود 
را بهبود داده اند )Nakamura, 2017, 184(. در کنار ارائه خدمات 
تالش  زمينه  در  شهری  مدیریت  نهادهای  عملکرد  زیرساخت ها،  و 
برای بهبود سکونتگاه و احترام به حق سکونت ساکنان نقش بسزایی 
 .)Patel & et al, 2011, 51( در تبيين امنيت سکونت داشته است
به  نهادهای مدیریت شهری  نشان می کند که تالش  ریگان8 خاطر 
منظور بهبود وضعيت زیست در این نواحی از طریق ارائه خدمات و 
زیرساخت ها می تواند نقش عمدهای در فرایند اعتماد آفرینی داشته 
با حضور مردم تحت  بيان می کند که برگزاری جلساتی  باشد. وی 
عناوینی چون کارگاه های آموزش برنامه ریزی، افزایش مهارت ها و ... 
می تواند نقش مؤثری در ارتقای حس امنيت سکونت ساکنان داشته 

.)Rigon, 2016, 2769( باشد
امنيت  ادراک  بر  تأثيرگذار  عرفی  و  قانونی  ابعاد  معرفی  از  پس 
که  کرد  اشاره  آن  اجتماعی  یا  جمعی  بعد  به  می بایست  سکونت، 
تأثير بسزایی بر ادراک امنيت سکونت داشته است. امنيت سکونت 
جمعی توسط سرمایه های اجتماعی  درون محلی تعریف می شود و 
 Patel( با سازمان یافتگی و همبستگی جامعه محلی ارتقاء می یابد
et al, 2011 &(. براساس نظرات راکودی9و جونز10 وجود اشتراکات 
و پيوندهایی براساس قوميت، مذهب، هم والیتی بودن، خویشاوندی، 
کارکردهای مالی و منافع شغلی در سکونتگاه های خودرو، توانسته 
انسجام  در  و  داده  شکل  را  را  نواحی  این  در  اجتماعی  شبکه های 
 Rakodi( اجتماعی و به تبع آن افزایش امنيت سکونت مؤثر باشد
Jones, 2002, 135 &(. این امر در سکونتگاه خودرو دره کاتماندو 
نپال و همچنين، سکونتگاه خودروی کشتارگاه شهر اروميه مشاهده 
شده است. همبستگی و انسجام باالی ساکنين دره کاتماندو موجب 
شده که آنها به صورت جمعی با نيروهای خارجی که سکونت آنها 
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را تهدید می کند، مقابله کرده و جلوی تخليه اجباری و یا تخریب 
توسط نهادهای دولتی را بگيرند )Shrestha, 2013(. بررسی رابطه 
ميان انسجام اجتماعی و امنيت سکونت ادراکی در محله کشتارگاه 
خویشاوندی  و  قومی  پيوندهای  دارای  خانوارهای  که  داده  نشان 
مستحکم تر با ساکنين محله، نگرانی کم تری از تخليه اجباری دارند 
امين زاده،  و  )احمدی  می دانند  خود  سکونت  حامی  را  ساکنان  و 
1395(. در مجموع می توان گفت که ميزان امنيت سکونت جمعی تا 
حدود زیادی به سطح همبستگی جامعه محلی، شدت روابط قومی، 
...، توانایی بسيج کردن ساکنان، حمایت و  خویشاوندی، مذهبی و 
برای  جامعه  انسجام  کلی  به طور  و  یکدیگر  از  ساکنين  پشتيبانی 
 Van Gelder, 2009;( دارد  بستگی  سکونتگاه  در  بقا  و  مقاومت 

.)Kiddle, 2011; Patel, 2013
با توجه به آنچه بيان شد، در یک دسته بندی کلی می توان امنيت 
سکونت را از چهار دیدگاه قانونی، عرفی، اجتماعی )جمعی( و ادراکی 
قانونی، حق سکونت  امنيت سکونت  قرار داد. دیدگاه  بررسی  مورد 
را به عنوان یک ساختار قانونی و معادل حق مالکيت رسمی در نظر 

این دیدگاه، وجود سند رسمی عدم قطعيت  براساس  گرفته است. 
می دهد  اجازه  و  برده  بين  از  را  مالکانه  حقوق  و  مالکيت  مورد  در 
دادخواهی  توانایی  حق  صاحب  حق،  این  به  تجاوز  صورت  در  که 
سکونت  امنيت  دیدگاه  باشد.  داشته  را  دولت  و  رسمی  مراجع  از 
یا  اعمال شده  قانونی  اینکه وضعيت  از  نظر  عرفی، صرف  یا  عملی 
مسکن  و  زمين  از(  استفاده  نحوه  )و  عملی  کنترل  بر  ناظر  خير، 
زمان  مدت  چون  مؤلفه هایی  توسط  عمدتاً  امنيت  نوع  این  است. 
سکونت، حمایت های شخص ثالث از ساکنان، دسترسی به خدمات، 
تجربه تخليه اجباری و... شکل می گيرد. امنيت سکونت جمعی بر 
به  و  دارد  تأکيد  سکونتگاه  در  موجود  گروهی  درون  سرمایه های 
ميزان همبستگی، انسجام و مقاومت جامعه در برابر تهدیدات بيرونی 
)اخراج ساکنين از سکونتگاه( وابسته است. دیدگاه امنيت سکونت 
ادارکی نيز براساس ادراک ساکنان از وضعيت سکونت آنها حاصل 
می شود و براساس تخمين افراد از احتمال اخراج و تخليه اجباری 
و  معيارها  می شود.  سنجيده  آن  از  ناشی  نگرانی  و  ترس  ميزان  و 
شاخص های تبيين کننده امنيت سکونت در چهار بعد معرفی شده 

جدول 1- معیارها و شاخص های تبیین کننده امنیت سکونت.
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به شرح جدول )1( می باشد.

چارچوب نظری و مدل مفهومی
براساس مبانی نظری، دسته بندی صورت گرفته در جدول: 1   و 
از  سطحی  دو  دیدگاهی  مطالعه،  محدوده  ویژگی های  همچنين، 
امنيت سکونت پيشنهاد شده است. در این دیدگاه، امنيت سکونت، 
ميزان امنيتی است که فرد یا خانوار از موقعيت سکونتی خود ادراک 
می کند. ادراک این نوع از امنيت به احساسات افراد مثل اضطراب، 
نگرانی و ترس مربوط بوده و حاصل از امتزاج و ترکيب مؤلفه های 
در  جمعی  و  عرفی  قانونی،  ابعاد  در  سکونت  امنيت  کننده  تبيين 
ذهن افراد می باشد )تصویر1(. در واقع، امنيت سکونت حاصل اثرات 
ابعاد قانونی، عرفی و جمعی )سطح اول( بر بعد ادراکی )سطح دوم( 
آن می باشد. با این حال، ميزان تأثيرات مؤلفه های قانونی، عرفی و 
ادراک  بر ميزان  ابعاد(  این  روابط درونی ميان  )و همچنين  جمعی 
ساکنان از وضعيت امنيت سکونتشان در بستر مکان و زمان و شرایط 
سياسی و اقتصادی کشورها و حتی شهرها و سکونتگاه های واقع در 
یک شهر متفاوت می باشد. بر آنچه بيان شده و به منظور سنجش 
این روابط و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر سکونتگاه های خودرو 
در محدوده مطالعه، مدل مفهومی این پژوهش در قالب تصویر )2( 
تدوین شده است. براساس مدل تدوین شده، کليه مؤلفه ها یک بار به 
صورت مستقيم و برخی از آنها نيز به صورت غير مستقيم بر ميزان 

احتمال و ترس از تخليه اجباری )ادراک امنيت سکونت( تأثيرگذار 
می باشند. به طور مثال، نحوه تصرف و سند مالکيت عالوه بر ارتباط 
مستقيم، می تواند بر برخورداری از زیرساخت های حياتی )آب، برق و 
گاز( و همچنين، به عنوان یک مؤلفه قانونی بر تجربه تخليه اجباری 
تأثيرگذار باشد؛ و بدین صورت از مسيرهای غيرمستقيم بر ادارک 

امنيت سکونت ساکنان اثر بگذارد.

روش تحقیق
براساس چارچوب نظری و به منظور سنجش کارایی مدل مفهومی 
پژوهش حاضر، روش تحقيق بر پایه روش علی-تحليلی  انتخاب شده 
است؛ این روش به دنبال تحليل رابطه علت و معلولی است و از آنجا 
بر شکل گيری  مؤثر  عوامل  تبيين  دنبال  به  نيز  پژوهش حاضر  که 
خدمت  در  کامل  به طور  مذکور  روش  می باشد،  سکونت  امنيت 
اسنادی  مطالعات  از  هم  پژوهش،  این  در  می باشد.  پژوهش  هدف 
و کتابخانه ای و هم از پيمایش ميدانی و بررسی شرایط موجود در 
محدوده مورد مطالعه، برای تدقيق شاخص های تحقيق استفاده شده 
نظری  متون  مطالعه  بخش  دو  شامل  کتابخانه ای،  مطالعات  است. 
غيررسمی  توانمندسازی سکونتگاه های  مطالعه طرح های  و  مرتبط 
منطقه کالنشهری تهران، و پيمایش ميدانی شامل تهيه پرسشنامه 
و انجام نمونه گيری و همچنين انجام مصاحبه با آگاهان محلی بوده 
است. در این پژوهش، با استفاده از رابطه کوکران 473 خانوار )به 
از سکونتگاه های خط چهار  ترتيب 95، 96، 92، 96 و 94 خانوار 
ميان آباد  ورامين،  علی  امامزاده  پاکدشت،  امير  حصار  کرج،  حصار 
اسالمشهر و اسالم آباد تهران( به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده و 
پرسشنامه هایی برای جمع آوری اطالعات مرتبط با تحقيق، تدوین و 
به روش نمونه گيری تصادفی منظم توزیع شده است. فرایند توزیع 
و جمع آوری پرسشنامه ها در نيمه اول مرداد ماه سال 1397 صورت 
گرفته و با توجه به روش نمونه گيری، براساس تعداد نمونه در هر 
جامعه و تعداد قطعات مسکونی موجود در هر سکونتگاه، فاصله ای 
مناسب انتخاب شده و نمونه گيری در راستای این فواصل انجام شده 

تصویر 1- امنیت سکونت به مثابه دیدگاهی دو سطحی.

تصویر 2- مدل مفهومی پژوهش؛ تبیین امنیت سکونت در قالب معیارهای منتخب.

تبيين عوامل مؤثر بر شکل گيری امنيت سکونت در سکونتگاه های خودرو  
مطالعه موردی: منطقه کالنشهری تهران
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از  کيفی حاصل  اطالعات  راستای کمی نمودن  در  است. همچنين، 
است.  شده  طراحی  طيفی   5 ليکرت  قالب  در  سؤاالت  پرسشنامه، 
به منظور تبيين معيارهای کليدی امنيت سکونت و بررسی اعتبار 
شاخص های در ارتباط با موضوع تحقيق، از تحليل عاملی تأیيدی در 
محيط نرمافزار AMOS استفاده شده است. در نهایت برای بررسی 
نحوه و ميزان ارتباط شاخص ها بر موضوع تحقيق، استفاده از روش 
این روش،  در  است.  گرفته  قرار  کار  در دستور  معادالت ساختاری 
کليه اثرات مستقيم و غيرمستقيم شاخص ها بر موضوع تحقيق مورد 
)امنيت  نيز  نظر  مورد  موضوع  تبيين  ميزان  و  گرفته  قرار  بررسی 

سکونت( توسط شاخص ها مشخص گشته است. 

مطالعه موردی: سکونتگاه های خودرو منطقه کالنشهری تهران

اداری و  ویژگی های کالنشهر تهران به عنوان پایتخت سياسی، 
تمرکز منابع اقتصادی، اجتماعی، سرمایه و صنعت موجب شده که 
از دهه های گذشته نقش قطبی برتر و منحصر به فرد را در فضای 
بدليل وجود فرصت های  این عمل،  با  و  نماید  ایفا  ایران  سرزمينی 
سرازیر  منطقه  این  به  کشور  نقاط  سایر  از  مهاجران  سيل  شغلی، 
اسکان در  توانایی  وارد که  تازه  این ميان، مهاجران  شده است. در 
شهر تهران را نداشته و جذب بازار رسمی زمين و مسکن نشده اند، 
یا  و  آن  مجاور  شهرهای  شهر،  این  حاشيه ای  نواحی  در  ناچار  به 
مجتمع های زیستی اطراف این کالنشهر استقرار یافته اند و موجب 
تهران  کالنشهری  منطقه  در  متعددی  خودرو  نواحی  شکل گيری 
کالنشهری  منطقه  خودرو  سکونتگاه های  پراکندگی  نحوه  شده اند. 
شعاع  گسترش  از  حاکی  تاکنون   1345 زمانی  مقاطع  در  تهران 
استقرار آنها در پيرامون شهر تهران بوده است. این سکونتگاه ها ابتدا 
در ناحيه جنوب غربی تهران و در مجاورت محدوده استحفاظی و 
با  بعد  دهه های  طی  گرفتند.  شکل  کرج  محور  صنایع  به  نزدیک 
گسترش شمار حاشيه نشينان، ابعاد بازار غيررسمی زمين در ناحيه 
جنوب غربی منطقه رشد کرد و بر شمار سکونتگاه های خودرو این 
افزوده شد و همزمان در  ناحيه )داخل و خارج حریم استحفاظی( 
محورهای ارتباطی جنوب شرقی نيز رشد برخی شهرک های خودرو 
آغاز شد. طی سال های 75-1365 و در نهایت تا سال 1395، ضمن 
باقی ماندن تمرکز اصلی سکونتگاه های خودرو در ناحيه جنوب غربی 
تهران، رشد این سکونتگاه ها در شرق و در دو محور جنوب شرقی 
)خاوران و ورامين( و غرب در حاشيه اتوبان کرج و در شعاع دورتر و 

در فاصله کرج تا آبيک ادامه یافته است.
با توجه به تعداد زیاد سکونتگاه های خودرو در منطقه کالنشهری 
تهران، برای انتخاب سکونتگاه های هدف، تصميم بر آن شد تا ابتدا 
واقع  خودرو  سکونتگاه های  آن،  از  پس  و  انتخاب  هدف  شهرهای 
انتخاب  هدف  سکونتگاه های  عنوان  به  آنها  حریم  یا  محدوده  در 
شوند. براساس مطالعات طرح آمایش استان تهران )1388(، عمده 
تهران  شهر  به  منتهی  اصلی  محور  چهار  در  خودرو  سکونتگاه های 
شکل گرفته و توسعه یافته اند. با توجه به این محورها و همچنين 
ناحيه   5 به  محدوده  تهران،  کالنشهری  منطقه  جغرافيایی  ساختار 
شامل ناحيه مرکزی )شهرستان تهران و شميرانات(، ناحيه شرقی و 
جنوب شرقی )شامل شهرستان های دماوند، فيروزکوه و پاکدشت(، 
ناحيه  ری(،  و  ورامين  پيشوا،  شهرستان های  )شامل  جنوبی  ناحيه 

قدس،  شهریار،  اسالمشهر،  شهرستان های  )شامل  غربی  جنوب 
بهارستان، رباط کریم و مالرد( و ناحيه غربی )شامل شهرستان های 
کرج، فردیس، نظرآباد، ساوجبالغ، اشتهارد و طالقان( تقسيم بندی 
شدت  جمعيت پذیری،  روند  پيدایش،  نحوه  براساس  سپس  شدند. 
شهرهای  تعميم پذیری،  قابليت  و  خودرو  سکونتگاه های  توسعه 
تهران، پاکدشت، ورامين، اسالمشهر و کرج به عنوان شهرهای هدف 
انتخاب شدند. پس از انتخاب شهرهای هدف، انتخاب سکونتگاه های 
هدف در محدوده یا حریم این شهرها با استفاده از روش های زیر در 

دستور کار قرار گرفته است:
با سکونتگاه های  مرتبط  برنامه های مصوب  و  مطالعه طرح ها   -
و ساماندهی  توانمندسازی  از طرح  اعم  خودرو در شهرهای هدف؛ 
 ،)1387( کرج   ،)1395( تهران  شهرهای  غيررسمی  سکونتگاه های 

اسالمشهر )1388(، ورامين )1391( و پاکدشت )1394(
به  شهری  بهسازی  و  عمران  سازمان  کارشناسان  با  مصاحبه   -
و  در کشور  توانمندسازی سکونتگاه های خودرو  متولی  نهاد  عنوان 

کارشناسان شهرداری در شهرهای مربوطه
- بازدید ميدانی از سکونتگاه ها

به  منتخب  سکونتگاه های  تعميم پذیری  هدف  با  نهایت  در 
سکونتگاه های خودروی منطقه کالنشهری تهران و با در نظر گرفتن 
مالکيت و  معيارهایی چون نحوه شکل گيری، رشد و توسعه، نحوه 
اسناد مالکيت زمين و مسکن، موقعيت سکونتگا ه ها نسبت به شهر 
به خدمات و زیرساخت ها، ترکيب قومی، ساختار  اصلی، دسترسی 

اقتصادی و... سکونتگاه های هدف به شرح زیر انتخاب شده اند:
- اسالم آباد به عنوان سکونتگاهی خودرو واقع در بافت درونی 

شهر تهران؛
- خط چهار حصار به عنوان سکونتگاهی در حاشيه شرقی شهر 

کرج؛
- امامزاده علی به عنوان بخشی از محله سکينه بانو در حاشيه 

جنوبی شهر ورامين؛
- ميان آباد به عنوان سکونتگاهی خودرو در مجاورت اسالمشهر؛

در  روستایی  پيشينه  با  سکونتگاهی  عنوان  به  امير  حصار   -
پيرامون شهر پاکدشت.

با توجه به نحوه انتخاب سکونتگاه های هدف می توان گفت که 
خودروی  سکونتگاه های  سایر  به  پژوهش  این  یافته های  و  نتایج 

منطقه کالنشهری تهران قابل تعميم است.

تبیین معیارها توسط تحلیل عاملی تأییدی
ارائه شده و روش شناسی مورد توجه  به واسطه چارچوب نظری 
در خدمت آن، تحليل عاملی تأیيدی در خصوص تبيين معيارهای 
کليدی امنيت سکونت در سکونتگاه های خودرو منطقه کالنشهری 
)یا  در مجموع 48 شاخص  منظور  بدین  است.  گرفته  انجام  تهران 
سنجه( در ارتباط با 13 معيار تبيين کننده امنيت سکونت، در نظر 
تفکيک  به  تأیيدی  عاملی  تحليل  انجام  از  پيش  است.  گرفته شده 
هر یک از معيارها، الزم است تا توزیع نرمال داده ها و امکان وقوع 
پدیده هم خطی11مورد بررسی قرار گيرد. بدین منظور ابتدا چولگی و 
کشيدگی داده در نرم افزار SPSS محاسبه گشت و سپس با استفاده 
از آزمون کولموگروف-اسميرنوف12 از توزیع نرمال داده ها اطمينان 
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مناسب است. 
پردازش صورت گرفته بر روی امتياز عوامل در نتيجه بکارگيری 
ليکرت )جدول3(  قالب طيف 5 قسمته  تأیيدی، در  عاملی  تحليل 
مالکيت  سند  و  تصرف  نحوه  معيار  سنجه های  که  می دهد  نشان 
تا 3/81  بازه 3/11  قانونی( در  امنيت سکونت  تبيين کننده  )معيار 
تبيين  در  معيار  این  خوب  تا  متوسط  وضعيت  بيانگر  که  می باشد 
امنيت سکونت می باشد. در ارتباط با معيارهای تبيين کننده امنيت 
معيار  شاخص های  که  گفت  می توان  فراقانونی  یا  عرفی  سکونت 
برخورداری از زیرساخت های حياتی )4/18 تا 4/37( در بازه خوب 
تا خيلی  خوب، شاخص  های معيار برخورداری از خدمات پایه محلی 
)2/11 تا 4( در بازه ضعيف تا خوب، شاخص  های معيار حضور در 
فرایند تصميم  سازی )1/76 تا 2/84( در بازه خيلی ضعيف تا متوسط 
و شاخص های معيار دسترسی به مراکز خدماتی )2/24 تا 3/07( در 
بازه ضعيف تا متوسط قرار دارند. همچنين، شاخص های معيارهای 
برخورداری از خدمات اجتماعی )2/05 تا 2/36( و اشتغال و ميزان 
و  متوسط،  نسبتاً  و  دارای وضعيت ضعيف  تا 2/68(   2/21( درآمد 
شاخص های معيارهای وجود شبکه های حمایتی )2/76 تا 3/25(، 
تا   2/84( سکونت  مدت  و   )3/14 تا   2/86( اجباری  تخليه  تجربه 
معيارهای  شاخص های  می باشند.  متوسط  وضعيت  دارای   )2/34
اجباری  تخليه  برابر  در  مقاومت  و  اجتماعی  همبستگی  و  انسجام 
به عنوان معيارهای تبيين کننده امنيت سکونت از دیدگاه جمعی 
یا اجتماعی به ترتيب در بازه های 2/88 تا 3/30 و 2/98 تا 3/25 
امنيت  خوب  نسبتاً  تا  متوسط  وضعيت  از  نشان  که  گرفته اند  قرار 
امتياز شاخص های  دارد.  مطالعه  مورد  در محدوده  سکونت جمعی 
تبيين کننده امنيت سکونت ادراکی نيز در بازه 2/98 تا 3/20 قرار 
گرفته که بيانگر وضعيت متوسط شاخص های ميزان احتمال و ترس 

از تخليه اجباری می باشد.
نتایج حاصل براساس تفکيک سکونتگاه های هدف نشان می دهد 
در  سکونت  امنيت  کننده  تبيين  معيارهای  کليه  امتياز  ميان  که 
سکونتگاه های اسالم آباد، امامزاده علی، حصار امير، خط چهار حصار 
و ميان آباد، در طيف ليکرتی 5 قسمته، به ترتيب برابر 2/84، 3/22، 
3/32، 2/88 و 3/08 می باشد. بر این اساس می توان اظهار نمود که 
در وضعيت  امير  محدوده حصار  در  امنيت سکونت ساکنان  ميزان 
مطلوب تری نسبت به سایر سکونتگاه های مذکور بوده و اسالم آباد 
نيز از این حيث در رتبه آخر قرار گرفته است. تصویر )3(، وضعيت 
معيارهای تبيين کننده امنيت سکونت را در ارتباط با مطالعه موردی 

آماره  توسط  هم خطی  پدیده  وقوع  احتمال  همچنين،  شد.  حاصل 
داد  نشان  نتایج  و  قرار گرفت  بررسی  مورد   VIF تحمل13و ضریب 
که احتمال وقوع این پدیده کم است. بر این اساس با اطمينان از 
 AMOS مناسب بودن داده ها، تحليل عاملی تأیيدی توسط نرم افزار
زمينه  این  در  مربوطه  جزئيات  و  نتایج   )3( جدول  گرفت.  انجام 
واریانس  ميانگين  پایایی،  ميزان  عاملی،  بار  ميانگين،  امتياز  شامل 

استخراجی و حداکثر مجذور واریانس مشترک را ارائه می کند.
از  اطمينان  منظور  به  و  تأیيدی  عاملی  تحليل  انجام  از  پس 
مورد  مدل  روایی  و  پایایی  برازش،  می بایست  شده،  تبيين  مدل 
سنجش قرار گيرد. بر این اساس، به منظور ارزیابی برازش مدل، از 
شاخص های نيکویی برازش مطلق، تطبيقی و مقتصد استفاده شده 
مدل  برازش  که  است  موضوع  این  گویای   )2 )جدول  نتایج  است. 

خوب و قابل قبول است. 
پس از ارزیابی مناسب بودن برازش مدل، نوبت به بررسی پایایی 
و روایی می رسد. به منظور بررسی پایایی استفاده از ضریب پایایی 
سازه ایCR( 14( در دستور کار قرار گرفته است. الزم به ذکر است 
که پایایی سازهای به نوعی جایگزینی برای آلفای کرونباخ در تحليل 
معادالت ساختاری است و ميزان آن می بایست از 0/7 بيشتر باشد. 
معيارها  کليه  سازهای  پایایی  ميزان  که  می دهد  نشان   )3( جدول 
قرار  تأیيد  مورد  مدل  پایایی  ترتيب  این  به  و  بوده   0/7 از  بيش 
در  تعيين شده  معيارهای  از  نيز  روایی  برای سنجش  است.  گرفته 
روایی همگرایی و روایی افتراقی استفاده شده است. روایی همگرایی 
جهت  شده  طراحی  )شاخص های(  نشانگرهای  که  معناست  بدان 
سکونت(  امنيت  کننده  تببين  )معيارهای  سازه  یک  اندازه گيری 
همبستگی باالیی داشته باشند. با توجه به اینکه بارهای عاملی کليه 
شاخص ها و ميانگين واریانس استخراجی کليه ها معيارها به ترتيب 
بيش از 0/7 و 0/6 می باشند، می توان به این نتيجه رسيد که شروط 
به  نيز  افتراقی  روایی  است.  شده  برقرار  مدل  در  همگرایی  روایی 
دنبال آن است تا نشانگرهای یک معيار با نشانگرهای معيارهای دیگر 
همبستگی باالیی نداشته باشد و از هم متمایز باشند. یکی از شروط 
اصلی برقراری روایی افتراقی این است که ميانگين مجذور واریانس 
هر معيار از حداکثر مجذور واریانس مشترک آن معيار بزرگتر باشد. 
با توجه به جدول )3( می توان دریافت که مدل تدوین شده از لحاظ 
روایی افتراقی نيز مورد تأیيد است. براساس آنچه بيان شد، می توان 
برای  پایایی و روایی مطلوبی است و  برازش،  گفت که مدل دارای 
یکدیگر  بر  معيارها  اثرات  ميزان  تبيين  و  ساختاری  معادل  تحليل 

جدول2- شاخص های برازش مدل اندازه گیری )سنجش( امنیت سکونت.

 شاخص

 برازش مقتصد برازش تطبیقی برازش مطلق

Chi-Square CMIN/DF GFI CFI IFI NFI PCFI AGFI 

 

PNFI 

 

 0.780 0.853 0.813 0.907 0.946 0.945 0.913 2.280 1720.892 نتایج

 0.5 ˂ 0.8 ˂ 0.5 ˂ 0.9 ˂ 0.9 ˂ 0.9 ˂ 0.9 ˂ ˂ 3  - قاعده

 

تبيين عوامل مؤثر بر شکل گيری امنيت سکونت در سکونتگاه های خودرو  
مطالعه موردی: منطقه کالنشهری تهران
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جدول3- نتایج و جزئیات مربوط به تحلیل عاملی تأییدی به تفکیک هر یک از معیارها.
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در مقياس کل و نيز به تفکيک هر یک از سکونتگاه ها نشان می دهد.

امنیت سکونت  بر  معیارها  ارتباط  نحوه و شدت  تعیین 
توسط معادالت ساختاری

مناسب بودن  از  اطمينان  و  تأیيدی  عاملی  تحليل  انجام  از  پس 
مدل برای تحليل معادالت ساختاری، براساس مدل پيشنهادی در 
مسير   23 و  مستقيم  مسير  اثرات12  )تصویر2(،  نظری  چارچوب 
احتمال و ترس ساکنان  بر ميزان  رابطه،  قالب 28  غيرمستقيم در 
از تخليه اجباری )امنيت سکونت ادراکی( مورد سنجش قرار گرفته 

است. نتایج نشان می دهد که ساختار کلی مدل در سطح معناداری 
سکونت  امنيت  واریانس  از  درصد   89/7 و  رسيده  تأیيد  به   99/9
ادراکی توسط مدل توضيح داده شده است. نتایج بيانگر آن است که 
فرایند  زیرساخت های حياتی و حضور در  از  برخورداری  معيارهای 
اجباری  تخليه  از  ترس  و  احتمال  با  معناداری  رابطه  تصميم سازی 
گرفته  قرار  تأیيد  مورد  مستقيم  مسير  ترتيب10  بدین  و  نداشته 
است. همچنين، بر اساس جدول )4(، روابط شماره 3، 9، 17 و 23 
معنادار نبوده و بدین  ترتيب10 مسير غيرمستقيم تعریف شده فاقد 
اعتبار بوده و معيارهای تبيين کننده امنيت سکونت )عالوه بر ارتباط 

تصویر3- وضعیت معیارهای تبیین کننده امنیت سکونت به تفکیک سکونتگاه های هدف.

جدول 4- نتایج و جزئیات مربوط به تحلیل معادالت ساختاری.

تبيين عوامل مؤثر بر شکل گيری امنيت سکونت در سکونتگاه های خودرو  
مطالعه موردی: منطقه کالنشهری تهران
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مطالعه  مورد  موضوع  بر  غيرمستقيم  مسير  طریق 13  از  مستقيم( 
تأثير می گذارند. نتایج تفصيلی تحليل انجام شده به شرح جدول )4( 
از معناداری رابطه ها  اعم  از تحليل  نتایج حاصل  براساس  می باشد. 
و ميزان ضرایب مسير )ضرایب رگرسيونی استاندارد(، نحوه ارتباط 

معيارها بر یکدیگر و ميزان اثرگذاری آنها بر امنيت سکونت ادراکی 
ساکنان سکونتگاه های منتخب مشخص شده و در تصویر )4( آمده 

است.

تصویر 4- نحوه ارتباط و میزان اثرگذاری معیارها بر امنیت سکونت در محدوده مورد مطالعه.

جدول 5- سنجش میزان اثرات معیارها بر امنیت سکونت در محدوده مورد مطالعه.

پس از بررسی روابط، می بایست مجموع اثرات معيارهای تبيين 
کننده امنيت سکونت محاسبه شود تا ميزان اهميت و تأثير آنها بر 
موضوع سنجيده شود. بر این اساس، مجموع اثرات به صورت حاصل 
جمع امتياز مسير مستقيم و امتياز مسيرهای غيرمستقيم هر معيار 
تعریف شده است. در مسيرهای غيرمستقيم ميزان اثرات برابر حاصل 
و  تصرف  نحوه  مثال  عنوان  به  ميباشد.  مسير  ضرایب  کليه  ضرب 
سند مالکيت زمينه های قانونی را برای برخورداری از زیرساخت های 

تمایل  حياتی  زیرساخت های  از  برخورداری  و  نموده  فراهم  حياتی 
ساکنان برای سکونت را افزایش داده است و در نهایت، افزایش مدت 
است.  کاسته  اجباری  تخليه  از  ترس  و  احتمال  ميزان  از  سکونت 
ميزان تأثير نحوه تصرف و سند مالکيت بر احتمال و ترس از تخليه 
مسير  سه  ضرایب  ضرب  حاصل  برابر  شده،  ذکر  طریق  از  اجباری 
ميانجی و معادل 0/009 می باشد. بر این اساس، کليه اثرات مستقيم 
و غيرمستقيم معيارها بر امنيت سکونت ادراکی محاسبه و در جدول 

)5( گزارش شده است. 

 ها(متغیرهای مستقل )مؤلفه
درصد مجموع اثرات     میزان تأثیر بر اساس ضرایب رگرسیونی

 مستقیم و غیرمستقیم
رتبه 
 مجموع اثر غیرمستقیم اثر مستقیم تأثیر

 3 15.4 0.650 0.123 0.527 نحوه تصرف و سند مالکیت

 1 22.4 0.947 0.744 0.203 های حمایتیوجود شبکه

 11 0.4 0.018 0.018 - های حیاتیبرخورداری از زیرساخت

 5 8.4 0.357 0.037 0.320 برخورداری از خدمات پایه محلی

 10 4.2 0.176 - 0.176 از خدمات اجتماعیبرخورداری 

 6 5.7 0.243 - 0.243 دسترسی به مراکز خدماتی

 8 5.4 0.228 - 0.228 مدت سکونت

 - - - - - سازیحضور در فرایند تصمیم

 9 4.7 0.197 0.84 0.113 اشتغال و درآمد

 4 10.1 0.427 - 0.427 )عدم( تجربه تخلیه اجباری

 2 17.8 0.753 0.304 0.449 اجتماعیانسجام و همبستگی 

 7 5.5 0.231 - 0.231 مقاومت در برابر تخلیه اجباری
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به  مالکيت  سند  و  تصرف  نحوه  معيار  که  می دهد  نشان  نتایج 
عنوان یک ابزار قانونی بيشترین اثر مستقيم بر ادراک امنيت سکونت 
را داشته است؛ بدین صورت که با ثابت نگه داشتن سایر معيارها اگر 
امتياز مربوط به این معيار یک واحد استاندارد افزایش یابد، ميزان 
امنيت سکونت ادراکی نيز معادل 0/527 انحراف استاندارد افزایش 
این  اثرات غيرمستقيم  البته در صورت لحاظ نمودن  یافت؛  خواهد 
رقم به 0/650 خواهد رسيد. با این حال، بررسی مجموع اثرات نشان 
و  مسير 0/947(  )با ضریب  حمایتی  شبکه های  وجود  که  می دهد 
انسجام و همبستگی اجتماعی )با ضریب مسير 0/753( توانسته اند 

بيش از معيار نحوه تصرف و سند مالکيت بر کاهش ميزان احتمال و 
ترس از تخليه اجباری ساکنان تأثيرگذار باشند. تجربه تخليه اجباری 
نيز با ضریب مسير 0/427 توانسته اثر قابل توجهی بر ادارک امنيت 
سکونت داشته باشد. حال اگر معيارها را براساس جدول یک در سه 
قانونی، فراقانونی )عرفی( و جمعی دسته بندی شوند، مشاهده  بُعد 
مناطق  خودرو  سکونتگاه های  ساکنان  امنيت  ادراک  که  می شود 
کالنشهری تهران، 15/4 درصد متأثر از عوامل قانونی، 61/3 درصد 
متأثر از عوامل فراقانونی و 23/3 درصد متأثر از امنيت سکونت از 

دیدگاه جمعی یا اجتماعی می باشد.
نتیجه

فقدان امنيت سکونت یکی از چالش های اساسی در سکونتگاه های 
خودرو می باشد و از آن به عنوان چرخه فالکت و شاخص محروميت 
در این نواحی یاد شده است. با توجه به اهميت مفهوم امنيت سکونت 
و در پاسخ به این پرسش که »چه معيارهایی بر شکل گيری امنيت 
از  هدف  می باشند«،  تأثيرگذار  خودرو  سکونتگاه های  در  سکونت 
انجام پژوهش حاضر، تبيين عوامل مؤثر بر امنيت سکونت در نواحی 
خودرو می باشد. بدین منظور، براساس مبانی نظری و مطالعات انجام 
امنيت سکونت پيشنهاد شده است؛  از  شده، چارچوبی دو سطحی 
کننده  تبيين  جمعی  و  عرفی  قانونی،  مؤلفه های  که  صورت  بدین 
امنيت سکونت )به عنوان سطح اول( بر برداشت و درک ساکنان از 
وضعيت امنيت سکونت آنها تأثير گذاشته و سطح دوم امنيت سکونت 
که از ميزان احتمال تخليه اجباری و نگرانی از آن نشأت می گيرد، 
را بوجود می آورند. در راستای تدقيق چارچوب نظری13 معيار و 48 
شاخص معرفی شده و نحوه اثرگذاری آنها بر ادراک امنيت سکونت 
مشخص شده است. همچنين، به منظور سنجش ميزان کارایی مدل 
مفهومی و آزمون آن در بستر مکانی، سکونتگاه های خودرو منطقه 
کالنشهری تهران به عنوان مطالعه موردی این پژوهش انتخاب شد 
و این مهم به واسطه انجام تحليل عاملی تأیيدی و تعيين ضرایب 

مسير در قالب معادالت ساختاری، تکميل و تدقيق شد. 
در راستای پاسخ به پرسش اصلی تحقيق و براساس جدول )5( 
می توان گفت که هر سه جنبه قانونی، عرفی و جمعی تبيين کننده 
درصدی،   23/3 و   61/3  ،15/4 تأثير  با  ترتيب  به  سکونت  امنيت 
توانسته اند بر ادراک ساکنان از وضعيت امنيت سکونتشان تأثيرگذار 
باشند. تحليل صورت گرفته گویای این واقعيت است که معيارهای 
و  انسجام   ،)0/947 مسير  ضریب  )با  حمایتی  شبکه های  وجود 
نوع تصرف  )با ضریب مسير 0/753( و معيار  اجتماعی  همبستگی 
و سند مالکيت )با ضریب مسير 0/650( بيشترین تأثير را بر ادراک 
امنيت سکونت در نواحی هدف داشته اند. عالوه بر این، تجربه تخليه 
اجباری نيز تأثيرات قابل توجهی بر امنيت سکونت داشته؛ بطوری 
که ميزان احتمال و نگرانی از تخليه اجباری در محله اسالمآباد که 
بيشتر در معرض تهدید و تخليه اجباری قرار داشته، نسبت به سایر 
سکونتگاه ها دارای تفاوت معناداری می باشد. این یافته های تجربی 
تأیيدی بر مطالعات نظری در ارتباط با موضوع امنيت سکونت است؛ 
بخصوص مطالعات ون گلدر در سال های 2007 تا 2015 که معتقد 
جنبه های  طریق  از  همزمان  به طور  سکونت  امنيت  ادراک  است 
سکونتگاه های  ساکنان  اجتماعی  سرمایه های  و  فراقانونی  قانونی، 

خودرو حاصل می شود. 
ارتقای  عملی  تجارب  با  پژوهش  این  نتایج  مقایسه  راستای  در 
امنيت سکونت در سال های 1990 تا 2000 )پياده سازی برنامه های 
ارتقای  رویکردهای سنتی  اینکه  عليرغم  گفت  می توان  سندمحور( 
امنيت سکونت بر جنبه قانونی آن تأکيد داشته و از سند مالکيت به 
عنوان ابزار اصلی در این زمينه یاد می کنند؛ دستاوردهای پژوهش 
حاضر نشان داده است که در کنار ابزارهای قانونی، وجود پشتوانه های 
حمایتی بخصوص پشتوانه های دولتی و نهادی در راستای پذیرش 
حق سکونت، تأمين خدمات و زیرساخت ها و جلوگيری از تخریب و 
تخليه اجباری توانسته اند نقش بسزایی در تبيين امنيت سکونت در 
این اساس  بر  باشد.  نواحی خودرو منطقه کالنشهری تهران داشته 
م یتوان گفت که امنيت سکونت تنها وابسته به حقوق مالکيت نيست 
و به عنوان حق زیست در سکونتگاه های خودرو محسوب می شود.   در 
جایگاه تعميم پذیری نتایج این پژوهش ميت وان گفت که براساس 
جداول )2 و 4(، مدل تبيين کننده امنيت سکونت در محدوده مورد 
واریانس  از  بوده و حدود 90 درصد  مناسبی  برازش  دارای  مطالعه 
توسط  درصد   99/9 اطمينان  سطح  در  ادراکی  سکونت  امنيت 
مدل توضيح داده شده است. این امر می تواند بيانگر قابليت باالی 
تعميم پذیری مدل در سنجش امنيت سکونت در سایر سکونتگاه های 
خودرو باشد؛ گرچه ميزان و شدت تأثير معيارها بر امنيت سکونت بر 

اساس ویژگی های خاص هر محدوده متفاوت خواهد بود. 
در راستای نتيجه گيری و بر مبنای سهم و جایگاه این پژوهش، 
باید گفت که امنيت سکونت ابزاری برای به رسميت شناسی حقوق 
فقرا از طریق گسترش حس بقا، ثبات افراد در سکونتگاه، اجازه دادن 
به آنها جهت طراحی و ساخت پناهگاه و بکارگيری استراتژی های 
بقا براساس حقوق انسانی است. پایه گذاری هر گونه نگرش، ترسيم 
چشم انداز در خصوص امنيت سکونت و در عين حال، بسترسازی، 
در سکونتگاه های خودرو  آن  ارتقای  زمينه  در  اقدام  و  برنامه ریزی 
ادراکی  و  جمعی  عرفی،  قانونی،  ابعاد  به  همزمان  توجه  واسطه  به 
امنيت سکونت امکانپذیر خواهد بود. بر این اساس، تدوین برنامه های 
توانمندسازی سکونتگاه های خودرو در راستای ارتقای امنيت سکونت 
می بایست بخشی از اقدامات به هم پيوسته باشد که در آن احترام 
سرمایه های  ارتقای  حمایتی،  پشتوانه های  تقویت  سکونت،  به حق 
دورن محلی، ایجاد فرصت های شغلی، تأمين زیرساخت های حياتی، 
خدمات محلی و شهری، ارائه خدمات اجتماعی و گزینه های مناسب 

قانونی برای پاسخگویی به نيازهای ساکنين، مد نظر قرار گيرند.

تبيين عوامل مؤثر بر شکل گيری امنيت سکونت در سکونتگاه های خودرو  
مطالعه موردی: منطقه کالنشهری تهران
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The concept of tenure security in spontaneous settle-
ments is largely linked to the right to live for the inhab-
itants of these areas and is defined as living in a place 
without fear of losing it. In other words, tenure secu-
rity is the right of all individuals and groups to have 
adequate support against forced eviction. The fact is 
that securing shelter is a basic and necessary principle 
for improving the living conditions of the poor that are 
living in these settlements. Also, it is the best way to 
reduce poverty and considered as the first step in re-
ducing the vulnerability and constraints facing urban 
poor. Now this question arises that what factors affect 
the formation of tenure security in spontaneous settle-
ments. The purpose of this study is to explain the fac-
tors affecting the formation of tenure security in Tehran 
Metropolitan Area. For this purpose, based on theoreti-
cal foundations, including important theories and sig-
nificant researches in association with framework of 
mentioned objective, a two-level approach to explain 
the tenure security has been proposed. According to this 
approach, the merging and combining of factors that 
create security tenure in legal, de facto, and social di-
mensions in minds of individuals, make them perceive 
security. In order to measure the aforementioned mod-
el, which was determined by 13 criteria and 48 indica-
tors, the settlements of Eslam-Abad, Khat-e Chahar-e 
Hesar, Hesar-e Amir, Emamzadeh Ali and Mian-Abad 
)located in Tehran’s metropolitan area( were selected 
as case studies. The research method of this study is 
causal-analytic and used the survey include adminis-
tration and completion of 473 questionnaires which to 
gather the required information. In order to measure 
the performance of the proposed model, the techniques 
of confirmatory factor analysis and structural equation 
modeling in the AMOS software have been used. The 
results of research indicate that the model fit is accept-

able and about 90% of the security of tenure variance at 
the 99.9% confidence level is explained by the model. 
The effect of criteria on the perception of tenure secu-
rity indicates that the existence of supportive networks 
)with coefficient of 0.947(, cohesion and social soli-
darity )with coefficient of 0.753(, and the criterion of 
the type of possession and ownership document )with 
coefficient of 0.650( had the greatest impact on tenure 
security. Altogether, the legal, de facto, and social di-
mensions of tenure security, with effect of 15.4, 61.3 
and 23.3 percent, have been able to influence the per-
ception of residents security status. According to the 
findings of this research, it can be said that establish-
ment of any attitude, drawing of vision regarding the 
tenure security and, at the same time, planning and ac-
tion to improve it in spontaneous settlements due to 
simultaneous attention to legal, de facto, social and 
perceived tenure security will be possible. Accord-
ingly, the promotion of tenure security should be part 
of interconnected actions such as: respect for the right 
to live, strengthening of support networks, promotion 
of local capital, creation of employment opportunities, 
provision of vital infrastructure, local and urban ser-
vices, provision of social services and appropriate legal 
options to meet the needs of residents.
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