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چکیده
تجارب علمی و عملی در رابطه با رویکردهای ارتقای امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی نشان داده که امنیت تصرف 
که تنها از طریق ابزارهای رسمی و قانونی همچون سند مالکیت به دست نمی آید. امروزه به جای ارتقای  یک حس است 
که آیا  کتورهای قانونی، استفاده از ابزارهای میانجی گر مرسوم شده است. با توجه به این سئوال  امنیت تصرف از طریق فا
پایداری اجتماعی می تواند به عنوان یک ابزار میانجی گر مطرح باشد، هدف این تحقیق بررسی و سنجش تأثیرات توسعه 
پایدار اجتماعی بر میزان امنیت تصرف در محله کشتارگاه شهر ارومیه می باشد. در این تحقیق از شاخص های عدالت فضایی 
کنان  کی سا و انسجام اجتماعی برای تببین پایداری اجتماعی و از پنج شاخص نیز برای سنجش میزان امنیت تصرف ادرا
کشتارگاه استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی_تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش و  محله 
ابزار پرسشنامه و از تکنیک های تحلیل شبکه در محیط ArcGIS، تحلیل فازی و روش های آماری چون ضریب همبستگی 
که با افزایش میزان انسجام اجتماعی و تأمین عدالت  پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 
کنان محله کشتارگاه افزایش می یابد؛ بدین گونه که  کی سا فضایی در دسترسی به خدمات شهری، میزان امنیت تصرف ادرا
تغییری به اندازه یک واحد انحراف معیار در انسجام اجتماعی و دسترسی به عدالت فضایی به ترتیب موجب تغییر 0.873 
گفت حرکت به سمت  کنان محله می شود. بنابراین می توان  کی سا و 0.792 واحد انحراف معیار در میزان امنیت تصرف ادرا

کشتارگاه باشد. کنان محله  پایداری اجتماعی می تواند زمینه ساز افزایش حس امنیت تصرف زمین و مسکن در سا

کی، سکونتگاه غیررسمی، محله کشتارگاه شهر ارومیه. گان کلیدی: پایداری اجتماعی، امنیت تصرف ادرا واژ
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1. مقدمه
تهیه  و  شهرنشینی  در  غالب  و  برجسته  عامل  غیررسمی  اسکان 
این گونه سکونتگاه ها، در واقع  برای فقرای شهری است.  مسکن 
نقاط  در  کم درآمد  گروه های  مکانی  تجمع  از  بی ضابطه ای  شکل 
برنامه   ج  خــار و  نیافته  سازمان  صــورت  به  که  شهرند  آسیب پذیر 
مسکونی اند  واحدهای  از  متشکل  و  می گردند  ایجاد  شهر  رسمی 
فاقد  و  ــده  ش ساخته  ساختمان،  فنی  اصـــول  رعــایــت  بـــدون  کــه 
 .)Sarrafi,2003:46 & Harvey,1997:72( می باشند  رسمی  مجوز 
عواملی  با  معمواًل  غیررسمی  سکونتگاه های  اصلی  شاخص های 
مانند فقدان خدمات پایه و اساسی، فقدان امنیت تصرف زمین، 
فرصت های  به  شدید  وابستگی  و  کم درآمد  خانوارهای  سکونت 
 Irandoust,2009:20 &( مــی شــونــد  ــیــان  ب غــیــررســمــی  شــغــلــی 
از  یکی  تصرف  امنیت  فقدان  میان،  این  در   .)Harvey,1997:72
که این مسئله  چالش های اساسی در این سکونتگاه ها می باشد؛ 
به  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  روانـــی،  آسیب های  به  منجر 
کن در این سکونتگاه ها می شود. بنا به گفته سازمان  خانوارهای سا
در  تصرف  امنیت  فقدان  عامل  متحد،  ملل  سازمان  بشر  اسکان 
و  کــرده  عمل  کت  فال چرخه  عنوان  به  غیررسمی  سکونتگاه های 

پایه ای برای سایر محرومیت های خانوارها می باشد. 
توسط  ســال 2003  در  که  اســت  رویــکــردی  تصرف  امنیت  ارتــقــای 
سکونتگاه های  توانمندسازی  منظور  بــه  بشر  اســکــان  ســازمــان 
ابتدا شاخص های قانونی چون  غیررسمی تدوین شده است. در 
سند رسمی و مالکیت به عنوان معیارهایی برای سنجش و ارتقای 
گرفته شد، اما طبق مطالعات سازمان اسکان  کار  امنیت تصرف به 
که ارائه سند قانونی برای ارتقای امنیت تصرف  بشر مشخص شد 
که منجر  عامل مناسبی نیست چرا خصوص در کوتاه مدت(  (به 
به احتکار در بازار زمین و مسکن شده و در نهایت منجر به فروش 
مسکن های موجود و تشکیل اجتماعات غیررسمی جدید می شود. 
پریسول  و  کریو   ،)2004 & 2006( پین  چون  افــرادی  مطالعات  با 
نیز  فراقانونی  یا  عرفی  شاخص های  پژوهشگران،  دیگر  و   )2004)
گرفت.  به منظور تبیین امنیت تصرف و سنجش آن مد نظر قرار 
همزمان با این روند در سال 2004 در سمینار برگزار شده در سازمان 
اسکان بشر، توسعه پایدار سکونتگاه های غیررسمی به عنوان یکی 
به ماهیت  با توجه  گرفت.  قرار  بررسی  از محورهای نشست مورد 
کید اصلی بر توسعه پایدار اجتماعی به منظور  این سکونتگاه ها، تأ
بوده  سکونتگاه ها  این  در  تصرف  امنیت  ارتقای  و  توانمندسازی 
و  ابزارهای عرفی  بر  کید  تأ با  که  ابــزاری  از  استفاده  واقع  در  است؛ 
فراقانونی و نه صرفًا قانونی منجر به افزایش امنیت تصرف شود. ون 
گلدر در سال 2009 با تکمیل و جمع بندی مطالعات صورت گرفته به 
این نتیجه رسید که امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی یک 
که ناشی از برآیند شاخص های قانونی و عرفی امنیت  حس است 
تصرف می باشد و حرکت به سمت توسعه پایدار می تواند بسترساز 

ارتقای امنیت تصرف در این سکونتگاه ها باشد. 
هدف این تحقیق بررسی و سنجش تأثیرات توسعه پایدار اجتماعی 
می باشد.  ارومیه  شهر  کشتارگاه  محله  در  تصرف  امنیت  میزان  بر 
این محله بزرگترین اسکان غیررسمی در سطح شهر ارومیه است 

گرفت و با توسعه خزنده و تقسیم اراضی  که از اواسط دهه 40 شکل 
کنون وسعت  که هم ا کشاورزی حاشیه شهر رشد نمود. به طوری 
تقریبی آن 142 هکتار بوده و رشد این سکونتگاه به صورت بازتقسیم 
اراضی مسکونی و اتاق نشینی ادامه دارد. با توجه به ادبیات نظری، 
فقدان امنیت تصرف منجر به آسیب های روانی، سیاسی، اقتصادی 
کن، عدم سرمایه گذاری در مسکن و  و اجتماعی به خانوارهای سا
کنان با حکومت دولتی در راستای ارتقای کیفیت  عدم همکاری سا
محله  در  می توان  را  موضوع  این  می شود.  خود  مسکونی  محیط 
تصرف،  امنیت  بودن  پایین  دلیل  به  کرد.  مشاهده  نیز  کشتارگاه 
کنان تمایلی برای سرمایه گذاری در بهبود وضعیت فعلی مسکن  سا
خود ندارند و از طرفی با بی اعتمادی و بدبینی نسبت به نهادهای 
مدیریت شهری، حتی در برابر اقدامات مثبت شهرداری به منظور 

ارتقابخشی این سکونتگاه، مقاومت می کنند.
که وجود دارد،  بدین ترتیب با رجوع به ادبیات نظری و مسئله ای 
حرکت  نمود:  مطرح  گونه  بدین  را  تحقیق  ایــن  سئوال  می توان 
تصرف  امنیت  میزان  بر  تأثیراتی  چه  اجتماعی  پایداری  سمت  به 
با  که  گفتنی است  البته  کشتارگاه خواهد داشت؟  کنان محله  سا
پایداری اجتماعی، در این تحقیق  توجه به وسعت شاخص های 
خدمات  بــه  )دسترسی  فضایی  عــدالــت  شاخص  دو  از  استفاده 
برای  اســت. همچنین  بــوده  نظر  اجتماعی مد  انسجام  و  شهری( 

پاسخ به سئوال تحقیق، دو فرضیه زیر مطرح شده اند:
محله  در  اجتماعی  انسجام  سطح  ارتــقــای  بــا  مــی رســد  نظر  بــه   -

کنان افزایش  یابد. کی سا کشتارگاه، میزان امنیت تصرف ادرا
- به نظر می رسد با تأمین عدالت فضایی به منظور دسترسی به 
امنیت تصرف  کشتارگاه می توان میزان  خدمات شهری در محله 

کنان را افزایش داد. سا

2. روش تحقیق
از  می باشد.  علمی_تحلیلی  نیز  پــژوهــش  ایــن  در  تحقیق  روش 
پیمایش،  از  و  تحقیق  شاخص های  تعیین  بــرای  نظری  ادبیات 
مورد  اطالعات  جمع آوری  بــرای  پرسشنامه  و  میدانی  مطالعات 
نمونه ای از جامعه آماری  برای تعیین  است.  شده  استفاده  نظر 
) نیز از فرمول کوکران استفاده شده است که حدود 256 خانوار 

سرپرست خانوار( به عنوان جامعه آماری تحقیق معین شده اند. 
در نمونه گیری از روش خوشه ای منظم استفاده شده تا نمونه ها 
بــرای  باشند.  شــده  پخش  محله  سطح  در  مــســاوی  صــورت  بــه 
سنجش عدالت فضایی از تحلیل شبکه در محیط GIS استفاده 
که فاصله خدمات شهری با استفاده از  شده است؛ بدین صورت 
تحلیل شبکه در محیط GIS )تا هر یک از نمونه ها( مورد سنجش 
ترکیب  ــرای  ب می شوند.  تهیه  مربوطه  نقشه های  و  گرفته  ــرار  ق
AHP و روش فازی استفاده شده است.  از تلفیق روش  نقشه ها 
زیرمعیارها  و  معیارها  دارای  شهری  خدمات  که  این  به  توجه  با 
برای وزن دهی  دارند،  و درختی  و ساختاری سلسله مراتبی  بوده 
به آنها از روش AHP استفاده شده است. بدین منظور از میانگین 
مسئوالن  مطالعه،  مورد  آمــاری  نمونه  گروه  سه  نظرات  حسابی 
دانشجویان  از  اعم  علمی  کارشناسان  از  جمعی  و  ارومیه  شهری 
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و اساتید رشته برنامه ریزی شهری و همچنین برای تعیین ضریب 
 Expert Choice نرم افزار  از  قضاوت ها  سازگاری  میزان  و  اهمیت 
روابط  تدوین  از  استفاده  با  بعد  مرحله  در  است.  شده  استفاده 
فازی براساس الیه های موجود و وزن دهی به آنها، نقشه نهایی 
که حاوی امتیاز بین صفر تا یک هر یک از نمونه هاست، استخراج 

شده است.
برای ترکیب فواصل به دست آمده از تحلیل شبکه ای برای هر یک 
باید فواصل به دست آمده بی مقیاس  ک،  کاربری ها در هر پال از 
تابع  از  بدین منظور  کرد.  ترکیب  یکدیگر  با  را  آنها  بتوان  تا  شوند 
که تابعی خطی است و داده ها را به صورت  فازی استفاده می شود 

کالسیک به حالت فازی تبدیل می کند. خطی از حالت 

رابطه شماره1:تابع فازی بی مقیاس سازی فواصل دسترسی به خدمات

کمترین   a دسترسی،  عامل   X فــازی،  تابع   F)X( رابطه  ایــن  در 
 ∆X بیشترین مقدار قابل قبول برای عامل دسترسی و b ،مقدار
اختالف بین این دو مقدار )a و b( می باشد. پس از مشخص شدن 
به  دسترسی  شاخص  به  مربوط  زیرمعیارهای  اهمیت  ضرایب 
ک ها  خدمات و همچنین به دست آوردن مقادیر فازی فاصله پال
که  کاربری های خدماتی، برای ترکیب این مقادیر و برآیند آنها  از 
کنان به خدمات شهری است، از تابع  نشانگر میزان دسترسی سا

زیر استفاده شده است:

رابطه شماره2 :تابع ترکیب مقادیر فازی

هر  برای  آمده  دست  به  فازی  مقادیر  )P)X نشانگر  تابع،  این  در 
  Wi ،ک از مقادیر فازی فاصله ها و ضریب اهمیت زیر معیارها پال
نشانگر ضریب اهمیت زیرمعیارها و )F)X مقادیر فازی به دست 
ک می باشد. بر این اساس، هر چه امتیاز نهایی  آمده برای هر پال
مناسب  دسترسی  دهنده  نشان  باشد،  نزدیک تر  یک  عــدد  به 

ک ها به خدمات شهری خواهد بود. پال
ــی  ــ ک ــرای ســنــجــش انــســجــام اجــتــمــاعــی و امــنــیــت تــصــرف ادرا ــ ب
گوی های  کردن  کمی  استفاده از پرسشنامه مد نظر بوده و برای 
استفاده شده است. در  پنج تایی  لیکرت  از طیف  نیز  پرسشنامه 
امتیاز  میزان  آوردن  دســت  به  بــرای  حسابی  میانگین  از  نهایت 
همچنین  است.  شده  استفاده  بخش  این  شاخص های  نهایی 
آماری  از روش های  استفاده  نیز  آزمون فرضیه های تحقیق  برای 
رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون مد نظر بوده است 
وجود  عدم  یا  وجود  دهنده  نشان    )R2( تعیین  ضریب  میزان  که 

رابطه و میزان این رابطه میان متغیرهای تحقیق خواهد بود.

3. مبانی نظری و ادبیات موضوع
3.1. امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی

دخالت  حداقل  لیبرالی،  نگرش  تأثیر  تحت  دهه 1970،  ابتدای  تا 
دستور  غیررسمی  اسکان  پدیده  همچنین  و  مسکن  امر  در  دولت 
گرفتن غالبًا بر این فرض استوار  کار بسیاری از دولت ها بود. نادیده 
گذرا  که این سکونتگاه ها اجتناب ناپذیر بوده، اما پدیده ای  بوده 
که با توسعه اقتصادی و به مرور زمان مشکل آنها برطرف  هستند 
خواهد شد )UN-HABITAT,2003:21(. به مرور زمان روشن شد 
که وعده های لیبرالیسم در رفع مشکل سکونتگاه های غیررسمی و 
که توسعه  فقیرنشین چندان درست نبوده و این نکته آشکار شد 
اقتصادی نمی تواند تحول مورد انتظار را در مورد سکونتگاه کم درآمد 
کند. از این رو در شرایط ناتوانی بسیاری از دولت ها، مقابله  ایجاد 
سکونتگاه های  تخریب  و  اجباری  تخلیه  حذف،  سکونتگاه ها،  با 
گیر بدل شد. این رویکرد در طی  غیررسمی به رویکرد و روشی فرا
افــرادی  ــط دهــه 70 و اوایــل دهــه 80( توسط  دهه های بعد )اواس
محققان،  این  نظر  به  گرفت.  قــرار  نقد  مــورد  آبرامز  و  ترنر  همانند 
محالت  ارتــقــای  بالقوه  تــوان  غیررسمی  سکونتگاه های  کنان  سا
که جهت دهی خاصی شوند  خود را دارا هستند و فقط نیاز است 
(Irandoust,2007:41-45(. بنابراین این محققان رویکرد خودیاری 
کردند.  را در دهه 80 برای بهبود سکونتگاه های غیررسمی عنوان 
رویکرد خودیاری در سال های بعد با انتقادهای جدی مواجه شد 
کنان برای  که از مهم ترین این انتقادها می توان به عدم انگیزه سا
نبودند،  که به طور رسمی مالک آن  سرمایه گذاری در خانه هایی 

.)Mukhija, 2001:215( کرد اشاره 
میالدی،   80 و   70 دهــه  در  خــودیــاری  رویــکــرد  بر  وارد  انتقادهای 
که  داشت  آن  بر  را  بین المللی  سازمان های  و  دولت ها  از  بسیاری 
غیررسمی  سکونتگاه های  در  تصرف  امنیت  و  مالکیت  مسئله  به 
که سند موجب  کید دارد  توجه بسیاری را مبذول دارند. دسوتو تأ
که سند ندارد،  آزادسازی قدرت اقتصادی مردم می شود. خانه ای 
از دید او سرمایه مرده است؛ زیرا سازنده نمی تواند از آن به عنوان 
به  واقعی  سند  اعطای  کند.  استفاده  وام  دریافت  بــرای  ضمانت 
که وام مسکن بگیرند، به آنها قدرت می دهد  مردم اجازه می دهد 
 De( کنند به اتکای ساختمان قانونی خود، پول نقد و اعتبار تهیه 
Soto, 2000:76-92(. بر این اساس ارتقای امنیت تصرف با استفاده 
مقاله ای  در  پاتل  گرفت.  قــرار  کــار  دستور  در  قانونی  ابــزارهــای  از 
سیاست های پیاده شده دولت هندوستان به منظور ارتقای امنیت 
تصرف نواحی غیررسمی با استفاده از ابزارهای قانونی را مورد بررسی 
که  قرار داد. یافته های میدانی او در ناحیه احمدآباد نشان می دهد 
ک، تا حدودی میزان ترس از تخلیه  پس از اهدای سند قانونی امال
از  کنان به خصوص  یافته ولی وضعیت زندگی سا کاهش  اجباری 
کنان به فکر فروش  لحاظ اقتصادی تغییری نکرده است و عمدتًا سا
 Patel,( خانه های خود و اقامت در محله غیررسمی دیگری هستند
سکونتگاه های  به  سند  ــه  ارائ که  اســت  معتقد  پین   .)2016:112
غیررسمی از یک طرف منجر به دست کاری روند بازارهای مسکن و 
کامل آنها  زمین شهری شده و در بسیاری از موارد منجر به نابودی 
می شود. از طرف دیگر این امر منجر به افزایش ارزش و قیمت زمین 
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بهای  اجــاره  میزان  افزایش  باعث  رویکرد  این  نتیجه  در  می شود. 
کن در این  زمین و مسکن شده و به صورت خودکار مستأجران سا
سکونتگاه ها را مجبور به ترک و تخلیه این محالت می کند. بنابراین 
باال  به  منجر  غیررسمی  سکونتگاه های  کردن  قانونی  و  سند  ارائــه 
نمی شود  شهری  مسکن  و  زمین  بازارهای  عدالت  و  کارایی  رفتن 

 .)Payne,2001:423)
اسکان   در  مالکیت  سند  ارائــه  برنامه های  از   2002 ســال  در  پین 
و  تصرفی  سیستم های  خشک  دسته بندی  دلیل  به  غیررسمی 
انتقاد  مسکن  و  زمین  بازارهای  در  گرفته  صورت  جابه جایی های 
کرد. توسط وی تحقیقی با عنوان »زمین، حقوق و ابتکارات: بهبود 
یافته های  که  گرفت  انجام  شهری«  فقرای  بــرای  تصرف  امنیت 
زمین  تصرف  رایــج  سیستم های  کــه  مـــی داد  نشان  تحقیق  ایــن 
عرفی،  قانونی،  سیستم  چهار  شامل  جهان  کشورهای  بیشتر  در 
مذهبی و فراقانونی می باشند. وی در این تحقیق به این نتیجه 
که برنامه های ارائه سند مالکیت قانونی در سکونتگاه های  رسید 
غیررسمی به دلیل بی توجهی به سیستم های تصرف عرفی همانند 
سکونتگاه ها،  در  کنان  سا سکونت  مــدت  سکونتگاه ها،  ــدازه  انـ
مواجه  شکست  بــا   ... و  محلی  یــا  سیاسی  حمایت  شبکه های 
و  تنظیم  اســت  معتقد  وی   .)Payne,2002:103-106( شــده انــد 
ارتقای امنیت تصرف باید بخشی از اقدامات به هم پیوسته باشد 
که در آن ایجاد فرصت برای دسترسی به فرصت های شغلی، ارائه 
گزینه های مناسب قانونی برای  خدمات پایه و خدمات شهری و 
گروه ها به خصوص فقرا، مد نظر قرار  پاسخگویی به نیازهای همه 
کریسول با بررسی سکونتگاه های  گیرد )Payne,2004:198(. پریو و 
امنیت  که  رسیدند  نتیجه  ایــن  به  مترومالینا  شهر  در  غیررسمی 
رسمی  سند  همانند  قانونی  عــوامــل  از  ناشی  تنها  زمین  تصرف 
کنار سند رسمی، متغیرهای دیگری همانند  دولتی نیست بلکه در 
کز سالمت، زمین  خدمات پایه و زیرساختی محله )مثل ایجاد مرا
کودکان( و فرصت های شغلی در افزایش امنیت تصرف  بازی برای 
که  کردند  زمین مؤثر می باشد. این محققان در پایان نتیجه گیری 
مسکن  برنامه های  بایستی  زمین  تصرف  امنیت  به  رسیدن  برای 
زیربنایی در سکونتگاه های  ارائه خدمات  و  فقر  کاهش  به سمت 
کامورا با  غیررسمی سوق داده شود )Porio & Crisol, 2004:216(.  نا
مطالعات انجام داده در نواحی فقیرنشین شهر پونه به این نتیجه 
در  می بایست  تصرف  امنیت  حس  ارتقای  منظور  به  که  می رسد 
کرد.  کنار ابزارهای قانونی از ابزارهای عرفی یا فراقانونی نیز استفاده 
کیفیت زندگی و افزایش دسترسی به زیرساخت ها و خدمات  بهبود 
کنان پونه شده و  شهری موجب ارتقای امنیت تصرف در میان سا
برای سرمایه گذاری در مسکن )بهبود شرایط  آنها  انگیزه  بر میزان 
فیزیکی فعلی آن( افزوده است )Nakamura, 2016)a):161(1. بر این 
ج شده و مشخص  از بعد صرفًا قانونی خار اساس، امنیت تصرف 
که می توانند  که شاخص هایی عرفی و فراقانونی وجود دارند  شد 
به مرور زمان میزان امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی را 

افزایش دهند.

کشور هندوستان نیز،  کامورا در سایر نواحی غیررسمی  1 در مطالعات نا
Nakamura, 2016)b) :کنید به این امر به تأیید رسیده است. نگاه 

که  گلدر امنیت تصرف چیزی بیش از میزان امنیتی   از دیدگاه ون 
ک می کند، نیست. وی در تعریف  خانوار از موقعیت تصرف خود ادرا
کی، به احساسات افراد مثل اضطراب، نگرانی و  امنیت تصرف ادرا
که از وضعیت تصرف ناشی می شود. مطالعات وی  ترس اشاره دارد 
که میزان این امنیت ناشی از عوامل قانونی همانند سند  نشان داد 
رسمی و عوامل فراقانونی درون محلی همانند قدرت سازمان های 
 Van( می باشد   ... و  سکونتگاه  ــدازه  انـ سکونت،  مــدت  محلی، 
برای  که  گفت  می توان  جمع  بندی  یک  در   .)Gelder, 2009:454
ارتقای امنیت تصرف بهتر است، از بعد قانونی و ارائه سند رسمی 
کوتاه مدت به دنبال ابزار میانجی گر  کرد و در  در بلندمدت استفاده 
کنان این  ارتقای حس امنیت تصرف سا که سعی در  ابــزاری  بود؛ 

سکونتگاه ها داشته باشد.

کی 3.2. تأثیر پایداری اجتماعی در ارتقای امنیت تصرف ادرا
ح شدن مفهوم توسعه پایدار در کنفرانس آینده مشترک  پس از مطر
خصوص  به  زمینه ها  همه  در  مفهوم  ایــن  زمین،  نشست  و  ما 
که توسعه  رایلی معتقدند  و  باتن  کرد.  توسعه شهری بسط پیدا 
پایدار شهری نه به معنای توسعه پایدار هر یک از زیرسیستم های 
اقتصادی، اجتماعی یا زیست محیطی به تنهایی و نه به معنای 
تالش  عــوض  در  بلکه  زیرسیستم هاست؛  ایــن  پــایــداری  افــزایــش 
و  کولوژیکی  ا حفاظت  و  بــازســازی  اقــتــصــادی،  رشــد  کــه  می کند 
آن  چالش،  این  دشــواری  و  ســازد  متعادل  را  اجتماعی  پیشرفت 
تبدیل  جهان  سرتاسر  در  تحقیقات  عمده  تمرکز  نقطه  یک  به  را 
نموده است )Button,2002:224 ;  Riley,2001:125(. پیترهال در 
"شکلی  می نویسد:  شهری  پایدار  توسعه  مفهوم  و  معنا  خصوص 
که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری  از توسعه امروزی 
شهری  پــایــداری  وی  نظر  از  کــنــد."  تضمین  را  آیــنــده  نسل های 
ثــروت،  و  کــار  موجد  شهری  پــایــدار  اقتصاد  یــک  وجــود  مستلزم 
همبستگی و انسجام شهری، سرپناه پایدار شهری موجد مسکن 
شهری  پــایــدار  زیست  محیط  همه،  ــرای  ب تهیه  قابل  و  مناسب 
شهری  پــایــدار  دسترسی  پایا،  و  بـــادوام  کوسیستم های  ا موجد 
مردم ساالری  و  اجتماعی  تحرک  قابلیت های  از  حفاظت  موجد 
شهروندی  مرتبه  و  حقوق  توانمندسازی  موجد  شهری  پــایــدار 

.)Hall & Pfeiffer,2003:24-27( می باشد
نمی باشد،  ثبات  معنای  بــه  پــایــداری  شــد،  بیان  کــه  طــور  همان 
که در این بقا نباید به دنبال توسعه برابر  بلکه به معنای بقاست 
زیرسیستم های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی باشیم؛ بلکه 
که این تعادل  کنیم. باید توجه داشت  باید میان آنها تعادل برقرار 
در توسعه پایدار شهری با توجه به بستر و زمینه مورد برنامه ریزی 
تعریف خواهد شد. در سال 2004 در سمینار برگزار شده در سازمان 
اسکان بشر، توسعه پایدار سکونتگاه های غیررسمی به عنوان یکی 
گرفت و با توجه به ماهیت  از محورهای نشست مورد بررسی قرار 
کید اصلی بر توسعه پایدار اجتماعی به منظور  این سکونتگاه ها، تأ
بوده  سکونتگاه ها  این  در  تصرف  امنیت  ارتقای  و  توانمندسازی 
پایدار  توسعه  تبیین  در  )UN-HABITAT,2004(. محققان  است 
اجتماعی،  برابری  فضایی،  عدالت  چون  مؤلفه هایی  از  اجتماعی 
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انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، ثبات اجتماعی و ... استفاده 
اجتماعی،  برابری  چون  مفاهیمی  با  اجتماعی  پایداری  کرده اند1. 
توزیع خوب و مناسب منابع، انسجام اجتماعی و اجازه دسترسی 
کنان به مشارکت فعال می تواند به توانمندسازی سکونتگاه های  سا
کند )Dempsey et al, 2010:93(. دمپسی معتقد  کمک  غیررسمی 
است که توجه دو بعد عدالت اجتماعی )توزیعی( و انسجام اجتماعی 
رسمیت  سمت  بــه  غیررسمی  سکونتگاه های  کــه  شــده  موجب 
کنند. وی بیان می کند عدالت اجتماعی به معنای  یافتن، حرکت 
توجه به ماهیت و وسعت دسترسی به خدمات و امکاناتی می باشد 
که در منطقه استقرار یافته است و انسجام اجتماعی عاملی است 
کنان سکونتگاه های غیررسمی در برابر نیروهای  که سبب بسیج سا
صورت  تحقیقات   .)Dempsey et al, 2012:96( می شود  خارجی 
کشورهای جنوب صحرای آفریقا نشان  گرفته در مناطق غیررسمی 
کنان این نواحی به  داده است که همبستگی و انسجام اجتماعی سا
عنوان نیرویی مستحکم در برابر فشارهای دولت عمل کرده و میزان 
 Simbizi &( امنیت و امید به زندگی را در این نواحی افزوده است
روشینا  غیررسمی  محله  بررسی  با  نیوویرث   .)et al, 2014:237
وجود  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  برزیل  ریودوژانیرو  شهر  در 
سکونتگاه  این  تخریب  از  مانع  کنان  سا بــاالی  اجتماعی  انسجام 
اســـت. وی معتقد  تــوســط ســازمــان هــای مدیریت شــهــری شــده 
موجب  تصرف،  امنیت  حس  دادن  افزایش  با  نیرو  همین  اســت 
برای بهبود  کنان  تشکیل انجمن های محلی و مشارکت فعال سا
کریسول  وضعیت محله شده است )Neuwirth,2010:215(. پریو و 
کامارین )محله ای غیررسمی( و محله پانسول  با مقایسه دو محله 
که به تازگی رسمی شده است( در شهر مترو مالینا، به  )محله ای 
کز سالمت، دبستان، زمین بازی  که ایجاد مرا این نتیجه رسیده اند 
کز مذهبی تا حد زیادی به ارتقای امنیت تصرف  کودکان و مرا برای 
کرده است. آنها معتقدند با توجه به  کمک  کنان محله پانسول  سا
کنان خودداری شده، ولی  که از ارائه سند رسمی مسکن به سا این 
و  مسکن  در  سرمایه گذاری  برای  کنان  سا انگیزه  خدمات،  ارائه  با 
بهبود وضعیت سکونت بهتر شده و این محله توانسته به سمت 

کند )Porio & Cresol, 2004:208-212(. الن  رسمی شدن حرکت 
و  ارائــه خدمات  و  از عدالت فضایی  تحقیقی،  کوبا طی  در  باست 
کز درمانی و آموزشی به  کز خرید، مرا تسهیالت به خصوص ایجاد مرا
کلیدی برای حرکت به سمت امنیت تصرفی پایدار در این  عنوان 
سکونتگاه ها یاد کرده است )Bassett,2005:390(. ماسدو نیز معتقد 
که برقراری عدالت خدماتی در این سکونتگاه ها موجب به  است 
که الزم  رسمیت شناختن آنها می شود. وی به این نتیجه می رسد 
کوتاه مدت به دنبال رسمیت بخشی به این سکونتگاه ها  نیست در 
از طریق اهدای سند قانونی باشیم، بلکه باید به فکر ارتقای امنیت 
تصرف عرفی آنها بود؛ وی در ادامه بیان می دارد که حرکت به سمت 
خدماتی،  عدالت  ایجاد  طریق  از  خصوص  به  اجتماعی  پایداری 
سکونتگاه های  کنان  سا تصرف  امنیت  ارتــقــای  سبب  می تواند 
خاطر  رلینک  و  گلدر  ون   .)Macedo,2008:263( شود.  غیررسمی 
که برخورداری از خدمات پایه و خدمات اجتماعی  نشان می کنند 
که  کاهش داده؛ چرا  کنان  تا حد زیادی ترس از تخلیه را در میان سا
ارائه خدمات به نوعی رسمیت بخشی به این نواحی بوده و سبب 
 Van Gelder &( می شود  کنان  سا کــی  ادرا تصرف  امنیت  افزایش 

.)Reelink, 2010:82
که در باال مشاهده شد، تجربیات محققان نشان داده  همان طور 
کننده پایداری اجتماعی، دو عامل  که از میان عوامل تبیین  است 
انسجام اجتماعی و عدالت فضایی می توانند بر میزان امنیت تصرف 
کنان در سکونتگا ه های غیررسمی تأثیرگذار باشند. بدین  کی سا ادرا
جهت با استناد به مبانی نظری، در این تحقیق، بر این دو مؤلفه 
توسعه پایدار اجتماعی و نقش آن بر امنیت تصرف در سکونتگاه های 
کید شده است. حرکت به سمت توسعه پایدار اجتماعی  غیررسمی تأ
و به خصوص بهره گیری از ابزارهایی چون انسجام اجتماعی و عدالت 
که سبب ارتقای  کند  فضایی می تواند به عنوان تسهیل گری عمل 
کنان سکونتگاه های غیررسمی شود. در  کــی سا امنیت تصرف ادرا
بخشی  عنوان  به  اجتماعی  پایدار  توسعه  که  گفت  می توان  واقــع 
کی  عاملی در درون امنیت تصرف عرفی می تواند بر امنیت تصرف ادرا

کنان سکونتگاه های غیررسمی تأثیرگذار باشد. سا

کی در سکونتگاه های غیررسمی تصویر شماره 1: نحوه تأثیر توسعه پایدار اجتماعی بر میزان امنیت تصرف ادرا

 Dempsey & et al: 2011 ; Dempsey & et al: 2012; :کنید به 1 نگاه 
Riley: 2001; Murphy:2012 & Missimer:2013
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3.3. شاخص های تحقیق
از  و شناخت نسبی  از مطالعات نظری  شاخص های تحقیق پس 
محله کشتارگاه و با تلفیق نظرات محققان ایرانی و خارجی پیرامون 
سکونتگاه های غیررسمی انتخاب شده اند. در انتخاب شاخص ها، 
دسترسی به اطالعات و همچنین اعتبار این شاخص ها در محله 
که در ادبیات نظری  کشتارگاه نیز مد نظر بوده است. همان طور 
بیان شد، با تأمین عدالت فضایی به منظور دسترسی به خدمات 
شهری می توان در راستای ارتقای امنیت تصرف گام برداشت. برای 
کشف این رابطه محققان با بررسی محدوده هدف و مطالعه افکار 
صاحب نظران ایرانی چون رفیعیان )2004(، پورمحمدی )2006( و 
رضوانیان )2002( شاخص های زیر را انتخاب نموده اند: دسترسی 
کز خرید روزانه )بقالی، میوه فروشی و نانوایی(، دسترسی به  به مرا
به  دسترسی  دبیرستان(،  دبستان،  کــودک،  )مهد  آموزشی  کز  مرا
کز فرهنگی  کز ورزشی )سالن یا زمین ورزشی(، دسترسی به مرا مرا
و فضای  )پــارک  تفریحی  کز  مرا به  کتابخانه(، دسترسی  و  )مسجد 
خدمات  و  پست  کز  )مرا اداری_خدماتی  کز  مرا به  دسترسی  سبز(، 
کز خدماتی_درمانی )درمانگاه و داروخانه(.  بانکی( و دسترسی به مرا
برای سنجش انسجام اجتماعی در محدوده مورد نظر با استفاده 
و   )2004( پین   ،)2011 & 2012( دمپسی  چون  افــرادی  نظرات  از 
پیران )2002(، از چهار شاخص: طول مدت سکونت، میزان قدرت 
خویشاوندی  انسجام  میزان  محلی،  سازمان های  همبستگی  و 
در  یکدیگر  با  همکاری  بــرای  کنان  سا تمایل  میزان  و  دوستان  و 
راستای بهبود وضعیت سکونتی محله استفاده شده است. طبق 
رلینک  و   )2001( دســوزا  چون  ــرادی  اف و   )2010( گلدر  ون  نظرات 
کی از پنج شاخص نگرانی  (2010( برای سنجش امنیت تصرف ادرا
از  شهرداری  نارضایتی  میزان  از  نگرانی  محله،  بودن  غیررسمی  از 
احتمال  تخلیه،  از  بعد  بی خانمانی  از  نگرانی  محله،  در  سکونت 
تخلیه اجباری در هر لحظه و نگرانی تخلیه اجباری مکان در پنج 

سال آینده استفاده شده است.

4. محدوده مورد مطالعه
کشتارگاه با وسعت نسبی 147 هکتار، در شمال غربی شهر  محله 
گرفته است.  ارومیه و در منطقه سه طرح تفصیلی این شهر جای 
ساخت وساز در این محله از دهه 50 و تحت الگوی تصرف خزنده 
کنون به صورت  کشاورزی و بایر شروع شده و هم ا و تقسیم اراضی 
حال  در  همچنان  اتاق نشینی  و  مسکونی  فضاهای  بازتقسیم 
گسترش می باشد. مطابق آمارهای موجود مرکز آمار ایران در سال 
کشتارگاه حدود شش هزار و 435 خانوار با جمعیت  90 در محله 
34 هزار و 296 نفر سکونت دارند. اقتصاد این محله بیشتر بر بازار 
کنان این محله در مشاغلی چون  غیررسمی متکی بوده و اغلب سا
دست فروشی و کارگری مشغول به کار هستند. با توجه به فقر نسبی 
کنان محله، خانه ها عمدتًا از مصالح غیرمقاوم ساخته شده و  سا
میزان زیربنا و مساحت قطعات پایین تر از متوسط در شهر ارومیه 
کنان و تغییر  می باشد. همچنین محله به سبب تصرف خزنده سا
بازتقسیم  بایر به مسکونی و  کشاورزی و  اراضی  کاربری غیرقانونی 
غیررسمی این فضاها، از لحاظ حقوقی نیز دارای مشکالت عمده  ای 
کشتارگاه دارای  کنان محله  که تنها 32 درصد سا است؛ به طوری 
مالکیت عرصه و اعیان مسکن خود و فقط 27 درصد دارای سند 
کاربری اراضی وضع  رسمی و قانونی برای مسکن خود می باشند. 
به  شهری  خدمات  مناسب  توزیع  عدم  دهنده  نشان   نیز  موجود 

خصوص در بخش شمالی محدوده می باشد.

5. یافته های تحقیق
کی در محله کشتارگاه 5.1. سنجش میزان امنیت تصرف ادرا

مناطق  از  یکی  جــزو  کــنــون  تــا پــیــدایــش  ــاز  آغـ از  کــشــتــارگــاه  محله 
برنامه های  و  طرح ها  در  و  شده  شناخته  ارومیه  شهر  غیررسمی 
مربوط به شهر ارومیه نیز صفت غیررسمی برای نامیدن آن استفاده 
عنوان  به  مــحــدوده  ایــن  نیز  شهر  کنان  سا میان  در  اســت.  شــده 
محله ای غیررسمی، ناامن و پر از بزه های شهری شناخته می شود. 
گونه نمی باشد و آمارهای رسمی جرم  که در واقع این  در صورتی 

تصویر شماره 2: موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر ارومیه
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اتفاق افتاده در  که میزان جرایم  و بزه شهر ارومیه نشان می دهد 
کشتارگاه است. این عوامل  مرکز شهر ارومیه خیلی بیشتر از محله 
کنان به وجود آید. با توجه  که نگرانی هایی نزد سا موجب شده اند 
گرفته در محدوده بیشترین نگرانی در مورد  به مصاحبه های انجام 
برخورد دستگاه های مدیریت شهری با محله و عدم اعطای حقوق 
در  از سکونت  نگرانی  میزان  برای سنجش  آنان است.  شهروندی 
طیف  یک  در  که  شــده  خواسته  کنان  سا از  غیررسمی،  محله ای 
کم تا خیلی زیاد( میزان نگرانی خود را از موضوع  پنج تایی )از خیلی 
کنان محله به این شاخص برابر 3.05  بیان دارند. میانگین امتیاز سا

کننده میزان بینابینی از نگرانی و عدم نگرانی است. که بیان  بوده 
گرفت، میانگین نگرانی  کنان محله صورت  که از سا در نظرسنجی 
که  از میزان نارضایتی شهرداری از سکونت در محله برابر 3.10 بود 
احساس  سکونت  در  ناامنی  سمت  به  میل  کمی  آن  به  توجه  با 
کنان محله شده مردم  که با سا می شود. همچنین در مصاحبه ای 
بهداشتی_ و  آموزشی  فضاهای  چــون  شهری  خدمات  کمبود  از 
برای  رغبتی  ارومیه  شهرداری  بودند  معتقد  و  داشته  گله  درمانی 
گفته چند تن از  ایجاد چنین فضاهایی در سطح محله ندارد. به 
که شهرداری زیاد  کنان »محله ما بار اضافه ای بر روی شهر است  سا
سرمایه گذاری  عدم  واقع  در  نیست«.  راضی  آن  آمدن  وجود  به  از 
احساس  این  عمده  دلیل  خدماتی  زیرساخت های  در  شهرداری 
کنان  نگرانی بوده است. در کل با توجه به این که میانگین امتیاز سا
محله به این شاخص برابر 2.71 بوده، احتمال تخلیه اجباری در نزد 

کمرنگ، وجود دارد. کنان، هر چند به صورت  سا
کشتارگاه میزان ترس از تخلیه در آینده از احتمال تخلیه  در محله 

کنان به این شاخص  در لحظه آنی بیشتر بوده و میانگین امتیاز سا
برابر 2.91 می باشد. این شاخص همچون احتمال تخلیه از میانه 
ک از امنیت  کننده نوعی احساس یا ادرا کمتر است و تداعی  نظری 
کنان محدوده می باشد. شاخص نگرانی از بی خانمانی  تصرف سا
بعد از تخلیه در سکونتگاه های غیررسمی و به خصوص در محله 
گره خورده  کشتارگاه به طور عمده ای با توان اقتصادی خانوار نیز 
ــت. در بــررســی هــای انــجــام شــده هــر چــه مــیــزان نگرانی از این  اس
شاخص بیشتر بوده، توان اقتصادی خانوارها پایین تر بوده است. 
پرسیده  سئوال  دو  کنان  سا از  شاخص  این  به  دادن  امتیاز  بــرای 
شده است: »نداشتن سرپناه بعد از تخلیه احتمالی محله، تا چه 
گر قرار باشد واحد مسکونی خود  میزان شما را نگران می کند؟« و » ا
را از دست دهید، تا چه حد نگران بی خانمان شدن هستید؟« بعد 
کنان  از تلفیق نتایج حاصله از این دو سئوال، میانگین امتیاز سا
که این  که نشان دهنده این است  به این شاخص برابر 3.77 بوده 
کنان عمل نموده  شاخص به منظور ایجاد ناامنی تصرف برای سا
است؛ البته نمی توان از تأثیر توان اقتصادی خانوارها در به وجود 

کرد.  آمدن چنین نتیجه ای، چشم پوشی 
کی از  که مشاهده شد، شاخص های امنیت تصرف ادرا همان طور 
جنس ترس و نگرانی هستند و با افزایش مقدار آنها در واقع ناامنی 
تصرف افزایش می یابد. برای سوق دادن این شاخص ها به سمت 
به  و  شــده  بررسی  نمونه  هر  در  شاخص  هر  امتیاز  تصرف  امنیت 
منظور نرمال سازی از عدد 6 کم شده است تا این شاخص ها تبیین 
از  نیز  شاخص ها  امتیاز  تلفیق  برای  باشند.  تصرف  امنیت  کننده 

روش میانگین حسابی استفاده شده است.

کی در محله کشتارگاه جدول شماره1: میانگین امتیاز شاخص های تبیین کننده امنیت تصرف ادرا

میزان امتیازنمودار امتیاز )در بازه 1 الی 5(شاخص

2.94عدم نگرانی از غیررسمی بودن محله

2.89عدم نگرانی از میزان نارضایتی شهرداری

3.28عدم احتمال تخلیه اجباری در هر لحظه

3.08عدم نگرانی از تخلیه اجباری در پنج سال آینده

2.23عدم نگرانی از بی خانمانی بعد از تخلیه

کی 2.88میانگین امتیاز امنیت تصرف ادرا

 

که میزان امنیت  نتایج حاصل از تلفیق شاخص ها نشان می دهد 
کم، 21  کم، 37 درصد  از خانوارها بسیار  کــی 11 درصد  تصرف ادرا
درصــد در سطح متوسط، 21 درصــد زیــاد و 10 درصــد خانوارها نیز 
مجموع  در  می باشند.  زیــاد  بسیار  کـــی  ادرا تصرف  امنیت  دارای 
حد  در  کشتارگاه  محله  سطح  در  کــی  ادرا تصرف  امنیت  وضعیت 

متوسط و متوسط رو به پایین است. 
5.2. سنجش میزان انسجام اجتماعی

که در مبانی نظری تحقیق بیان شده، مدت سکونت  همان طور 
کنان تأثیرگذار است. پین )2004(  در محله بر انسجام اجتماعی سا
در مطالعات خود تأثیرگذاری مدت سکونت بر انسجام اجتماعی 
از دو سال، 5- 2 سال،  کمتر  بازه  را در پنج  در محالت غیررسمی 
کرده و در  10- 5 سال، 15- 10 سال و باالی 15 سال تقسیم بندی 

یک طیف پنج تایی از یک تا پنج به آنها امتیاز داده است. در بررسی 
گروه  که 25 خانوار زیر دو سال )این  کشتارگاه مشخص شد  محله 
بین 5- 3  خانوار  بودند(، 48  محله  در  کن  سا مستأجران  عمدتا 
ســال، 89 خانوار بین 10- 5 ســال، 63 خانوار بین 15- 10 سال و 
28 خانوار نیز بیش از 15 سال در محله سکونت دارند. با استفاده 
محله  در  سکونت  مــدت  شاخص  امتیاز  میانگین  پین،  روش  از 

کشتارگاه برابر 3.05 می باشد.
گــروه هــای  و  ــژادی  نـ همبستگی های  شاهد  کشتارگاه  محله  در 
وجود  کرد  و  ترک  عمده  گــروه  دو  محله  این  در  هستیم.  مذهبی 
که در قسمت های شرقی و غربی محدوده مستقر شده اند؛  دارند 
محسوس  خــود  داخــل  در  ــروه  گ دو  ایــن  همبستگی  میزان  البته 
این  بین  در  نمی باشد.  مطلوب  چندان  گروه  دو  میان  ولی  است 
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از  کنان  که عمومًا سا دو قشر شاهد وجود ریش سفیدانی هستیم 
نظرات آنها تبعیت می کنند. وجود مساجد فراوان در محله بر این 
برای  که این مکان به محلی  افــزوده است؛ به طوری  همبستگی 
کنان برای تبادل نظر در مورد مشکالت محله تبدیل  اجتماع سا
کنان محل در طیف  شده است. برای اندازه گیری این شاخص از سا
لیکرت پنج تایی این سئوال پرسش شده است: »میزان همبستگی 
چقدر  محله   در  را  دینی(  و  قومی  )نهاد های  محلی  سازمان های 
برابر  شاخص  این  به  کنان  سا امتیاز  میانگین  می کنید؟«  ارزیابی 

کمی بیشتر از میانه نظری این شاخص می باشد.  که  3.22 بوده 
که افرادی با  کوچه ها و معابری هستیم  کشتارگاه شاهد  در محله 
نام خانوادگی مشابه در کنار هم زندگی می کنند، حتی نام چند معبر 
کنان فعلی مقیم آنجا بودند. به گفته  به نام روستاهایی است که سا
کم کم دوستان و  کن شده و  خود آنان ابتدا یکی از آنها در محله سا
آشنایان خود را نیز به سکونت در محله ترغیب نموده است. برای 
سئوال  این  دوستان  و  خویشاوندی  انسجام  میزان  اندازه گیری 
قــرار باشد واحــد مسکونی شما توسط  گر  ا پرسیده شده اســت: » 
سازمانی دولتی تصرف شود، خویشاوندان، همسایگان و آشنایان 
شما در این محله تا چه حدی از شما حمایت می کنند؟« میانگین 
که نشان از انسجام  کنان به این شاخص برابر 3.84 بوده  امتیاز سا

باالی روابط خویشاوندی و دوستان در محله می باشد.
کنان محله نسبت به محیط زندگی خود حساس بوده و تقریبًا  سا
با مشکالت اصلی موجود در محله آشنا هستند و حتی چندین بار 
برای رفع آنها با شهرداری ارومیه و به خصوص شهرداری منطقه 
فنون  با  آشنایی  به  توجه  با  طرفی  از  داشــتــه انــد.  مکاتباتی  سه 
لحاظ  از  خصوص  به  خوبی  مشارکت  می توانند  ساختمان سازی 
داشته  محله  ساماندهی  و  بهسازی  بــرای  انسانی  نیروی  تأمین 
»تا  سئوال:  به  کنان  سا پاسخ  و  محقق  بررسی های  طبق  باشند. 
چه میزان تمایل دارید برای بهبود وضعیت سکونتی خود با سایر 
کنان محله همکاری داشته باشید؟«، میانگین تمایل مشارکت  سا
کنان به حل مشکالت محله 3.17 از 5 می باشد که نشان دهنده  سا

تمایل متوسط و متوسط به باالیی است. 
تبیین  شاخص های  همه  در  مــی شــود،  مشاهده  که  طــور  همان 
کننده انسجام اجتماعی میانگین امتیاز بیش از حد متوسط بوده 

است. میانگین حسابی شاخص های انسجام اجتماعی در محله 
که این امتیاز بیش از هر چیز تحت  کشتارگاه نیز برابر 3.32 می باشد 
کنان این محله است. در مجموع  تأثیر همبستگی های قومی سا
کنان این محله متوسط و متوسط رو  میزان انسجام اجتماعی سا

به باال ارزیابی شده است.
5.3. سنجش میزان دسترسی به عدالت فضایی

تأمین  شــد،  اشــاره  ــدان  ب تحقیق  نظری  مبانی  در  که  همان گونه 
عدالت فضایی با دسترسی به خدمات شهری می تواند بر امنیت 
با  باشد.  تأثیرگذار  غیررسمی  سکونتگاه های  در  کنان  سا تصرف 
کننده عدالت فضایی، باید  توجه به دسته بندی معیارهای تبیین 
کشتارگاه شهر ارومیه مورد سنجش قرار  میزان اهمیت آنها در محله 
گیرد. برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارهای دسترسی 
به عدالت فضایی، از روش مقایسه دودویی استفاده شده است. 
کنان  برای مقایسه دودویی و تعیین ضرایب اهمیت از 256 نفر از سا
محله، 38 تن از مسئوالن نهادهای مدیریت شهری ارومیه و 30 
برنامه ریزی  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  اعم  علمی  کارشناس 
شهری و جامعه شناسی شهری دانشگاه تهران نظرخواهی صورت 
گرفته است. میانگین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها در سه 
گروه برای انجام وزن دهی  گروه و میانگین حسابی نظرات این سه 
سازگاری  میزان  بعد  مرحله  در   .)2 شماره  )جــدول  شد  محاسبه 
که  قضاوت ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice اندازه گیری شد 
سازگاری  میزان  و   0.068 برابر  معیارها  در  قضاوت  سازگاری  میزان 
کز آموزشی نیز به  کز خرید روزانــه و مرا قضاوت در زیرمعیارهای مرا
ترتیب 0.034 و 0.029 بوده است؛  با توجه به این که مقادیر به دست 

کمتر از 0.1 می باشند، نشان از سازگاری قضاوت ها دارند. آمده 
ک های محدوده مورد مطالعه  به منظور سنجش میزان دسترسی پال
کدام  کاربر ی های خدماتی نیاز است تا دسترسی به هر  به هر یک از 
آنها  نتایج  گانه تحلیل شود و سپس  به صــورت جدا کاربری ها،  از 
کمترین  که بیشترین و  گفتنی است  با یکدیگر ترکیب شوند. البته 
کاربری های یاد شده از طریق مرور متون علمی و همچنین  فاصله از 
کارشناسان مربوطه به دست آمده  تکمیل پرسشنامه از اساتید و 
است. به طور نمونه برای سنجش دسترسی به دبستان ابتدا باید 
مسیرهای موجود در محله و دبستان های موجود در یک سیستم 

جدول شماره2: ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارهای دسترسی به عدالت فضایی
ضریب اهمیت نهایی زیرمعیارهاضریب اهمیتزیر معیارضریب اهمیتمعیار

کز خرید روزانه 0.220مرا
0.3540.078بقالی

0.4800.106نانوایی
0.1660.036میوه فروشی

کز آموزشی 0.195مرا
0.3690.072مهد کودک

0.4940.096دبستان
0.1370.027دبیرستان

کز تفریحی 10.180پارک0.180مرا

کز اداری_خدماتی 0.2340.017مرکز پست0.073مرا
0.7660.056خدمات بانکی

کز ورزشی 10.088زمین/ سالن ورزشی0.088مرا

کز فرهنگی 0.4030.059کتابخانه0.146مرا
0.5970.087مسجد

کز خدماتی_درمانی 0.4020.039درمانگاه0.098مرا
0.5980.059داروخانه
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که طبق  گردند. در مرحله بعد با توجه به این  تحلیل شبکه تعریف 
نظر کارشناسان، بهترین فاصله از دبستان 250 متر و بیشترین فاصله 
ک ها  از پال برای هر یک  تا دبستان 1200 متر می باشد،  قابل قبول 
با استفاده از تحلیل شبکه امتیازی میان صفر تا یک تعیین شده 

است. برای دیگر زیر معیارها نیز به همین ترتیب عمل شده است.
به  مربوط  زیرمعیارهای  اهمیت  ضرایب  شــدن  مشخص  از  پس 
دست  به  همچنین  و  فضایی  عدالت  به  دسترسی  شاخص های 
کاربری های خدماتی، برای  ک ها از  آوردن مقادیر فازی فاصله پال
کنان  که نشانگر میزان دسترسی سا ترکیب این مقادیر و برآیند آنها 
به عدالت فضایی است، از رابطه فازی استفاده شده است. مقادیر 
فازی به دست آمده بین صفر و یک متغیر است و هر چقدر به عدد 
به  ک ها  پال مناسب  دسترسی  دهنده  نشان  باشد،  نزدیک تر  یک 

خدمات شهری خواهد بود. 
محاسبات مورد نظر در نرم افزار ArcGIS صــورت پذیرفته و نتایج 
کلی  حاصل از ترکیب مقادیر فازی در هر معیار و همچنین ترکیب 
آمده   4 شماره  تصویر  در  فضایی  عدالت  به  دسترسی  معیارهای 
می باشد  فاصله  مناسب ترین  نشانگر  که  مقدار  بیشترین  اســت. 
0.794 و کمترین مقدار 0.141 به دست آمد. میانگین این مقادیر نیز 
که نشان از سطح متوسط دسترسی به خدمات و  برابر 0.512 است 

کشتارگاه دارد )تصویر شماره 4(. عدالت فضایی در محله 

کی 6. بررسی تأثیرات پایداری اجتماعی بر امنیت تصرف ادرا
 برای رد یا اثبات فرضیه های تحقیق و همچنین تعیین میزان تأثیر 
امنیت  میزان  بر  فضایی  عدالت  و  اجتماعی  انسجام  متغیرهای 
ضریب  و  ســاده  رگرسیون  آمــاری  روش  از  کنان،  سا کـــی  ادرا تصرف 

آزمــون نشان  ایــن  نتایج  هبستگی پیرسون استفاده شــده اســت. 
کنان  که انسجام اجتماعی بر میزان حس امنیت تصرف سا می دهد 
کشتارگاه تأثیر معنی دار و مثبت داشته و این رابطه با درجه  محله 
معنی داری 0.000 و در سطح اطمینان 99 درصد با ضریب همبستگی 
موضوع  ایــن  اســت.  گردیده  تأیید  تعیین 0.762  ضریب  و   0.873
اجتماعی  انسجام  افــزایــش  با  که  اســت  مطلب  ایــن  دهنده  نشان 
کنان نیز افزایش خواهد یافت )جدول  کی سا میزان امنیت تصرف ادرا
شماره 3(. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد 
که در بین شاخص ها تبیین کننده انسجام اجتماعی، میزان انسجام 
و دوستان )ضریب همبستگی 0.964( و طول مدت  خویشاوندی 
سکونت )0.889( بیشترین تأثیر را بر میزان امنیت تصرف داشته است 

)جدول شماره 4(.
که تأمین عدالت  آزمــون رگرسیون نشان می دهد  همچنین نتایج 
کشتارگاه تأثیر  کنان محله  فضایی بر میزان حس امنیت تصرف سا
معنی دار و مثبت داشته و این رابطه با درجه معنی داری 0.000 و در 
سطح اطمینان 99 درصد با ضریب همبستگی 0.792 و ضریب تعیین 
که  گردیده است. این موضوع نشان دهنده آن است  0.627 تأیید 
کی  با افزایش دسترسی به عدالت فضایی، میزان امنیت تصرف ادرا
کنان نیز افزایش خواهد یافت )جــدول شماره 5(. نتایج آزمون  سا
که در بین شاخص ها،  ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد 
کز خرید روزانه )ضریب  کننده عدالت فضایی، دسترسی به مرا تبیین 
کز آموزشی )0.813(،  و دسترسی  همبستگی 0.829(، دسترسی به مرا
کز خدماتی_ درمانی )0.789( بیشترین تأثیر را بر میزان امنیت  به مرا

کنان داشته است )جدول شماره 6(. تصرف سا

کی جدول شماره 3: رابطه میان انسجام اجتماعی و میزان امنیت تصرف ادرا

عاملضرایب غیر استانداردضرایب استاندارد شدهسطح معنی داری BetaStd. ErrorB
کی0.0000.8730.0040.206 امنیت تصرف ادرا

  0.067 = ضریب ثابت             r2 = 0.762             r = 0.873              متغیر مستقل: انسجام اجتماعی

کی جدول شماره 4: بررسی میزان تأثیر شاخص های انسجام اجتماعی بر امنیت تصرف ادرا
متغیر وابستهمتغیر مستقلضریب همبستگی پیرسونسطح معنی داری

طول مدت سکونت0.0000.889

ف 
صر

ت ت
منی

ا
ی

راک
اد میزان قدرت و همبستگی سازمان های محلی0.0000.844

میزان انسجام خویشاوندی و دوستان0.0000.964
کنان برای همکاری در بهبود وضعیت سکونت 0.0000.758 تمایل سا

کی جدول شماره5: رابطه میان دسترسی به عدالت فضایی و میزان امنیت تصرف ادرا

عاملضرایب غیر استانداردضرایب استاندارد شدهسطح معنی داری BetaStd. ErrorB
کی0.0000.8020.0030.132 امنیت تصرف ادرا

  0.349 = ضریب ثابت             r2 = 0.627             r = 0.792               متغیر مستقل: دسترسی به عدالت فضایی
کی جدول شماره6: بررسی میزان تأثیر شاخص های عدالت فضایی بر امنیت تصرف ادرا

متغیر وابستهمتغیر مستقلضریب همبستگی پیرسونسطح معنی داری

کز خرید روزانه0.0000.829 دسترسی به مرا
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کز آموزشی0.0000.813 دسترسی به مرا
کز تفریحی0.0000.736 دسترسی به مرا
کز اداری_خدماتی0.0020.634 دسترسی به مرا
کز فرهنگی0.0000.748 دسترسی به مرا
کز ورزشی0.0010.640 دسترسی به مرا
کز خدماتی_درمانی0.0000.789 دسترسی به مرا
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شکل شماره 4: نحوه دسترسی به خدمات شهری براساس روش فازی
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با توجه به نتایج آزمون های رگرسیون می توان گفت که وجود رابطه 
کی در  میان انسجام اجتماعی و عدالت فضایی با امنیت تصرف ادرا
که  کشتارگاه شهر ارومیه، به اثبات رسیده  است. همان طور  محله 
گفته شد، این فرضیه های تحقیق برای پاسخ  در بیان مسئله نیز 
پایداری اجتماعی چه  به سئوال اصلی تحقیق )حرکت به سمت 
خواهد  کشتارگاه  محله  کنان  سا تصرف  امنیت  میزان  بر  تأثیراتی 
تحقیق می توان  فرضیات  اثبات  با  بودند.  تدوین شده  داشــت؟( 
زمینه ساز  می تواند  اجتماعی  پایداری  سمت  به  حرکت  که  گفت 
محله  کنان  سا در  مسکن  و  زمین  تصرف  امنیت  حــس  افــزایــش 

کشتارگاه باشد.

7. نتیجه گیری
میزان  بر  اجتماعی  پــایــداری  ــرات  اث بررسی  حاضر  پژوهش  هــدف 
کشتارگاه بوده است؛ بدین  کنان محله  کــی سا ادرا امنیت تصرف 
منظور برای تبیین پایداری اجتماعی از مؤلفه های عدالت فضایی 
کی از  و انسجام اجتماعی و برای سنجش میزان امنیت تصرف ادرا

پنج شاخص استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد:
کی در محله پایین تر از حد متوسط بوده  - میزان امنیت تصرف ادرا
و این را می توان تا حد زیادی به عدم توجه سازمان های مدیریت 
شهری ارومیه و فقدان حمایت های سیاسی به خصوص از سوی 
غیررسمی  سکونتگاه های  در  داد.  نسبت  ارومــیــه،  شهر  شــورای 
که  نــژادی هستیم  و  معمواًل شاهد وجــود همبستگی های قومی 
کرد. میزان  کشتارگاه مشاهده  به خوبی در محله  را می توان  این 
از آن  کنان  این محله قابل توجه بوده و سا انسجام اجتماعی در 
و  تخلیه  بر  مبتنی  خارجی  فشارهای  برابر  در  نیرویی  عنوان  به 
تخریب خانه های شان یاد می کنند. از طرفی این انسجام اجتماعی 
زندگی شان  محیط  مشکالت  به  نسبت  کنان  سا که  شده  موجب 
حساس باشند و پتانسیل بالقوه برای مشارکت در بهبود وضعیت 
تأمین  مــیــزان  لــحــاظ  از  بــاشــد.  داشــتــه  وجـــود  سکونتگاهی شان 
محله  ایــن  در  شهری  خــدمــات  گفت،  مــی تــوان  فضایی  عــدالــت 
کنان نواحی شمالی  بیشتر در قسمت جنوبی آن مستقر شده و سا
این محدوده تا حد زیادی با مشکل روبه رو هستند. البته میزان 
دسترسی به خدمات شهری در این محله در حد متوسطی بوده 
که می توان دلیل آن را تا حد زیادی به متصل بودن محله به بدنه 
کنان برای رفع نیازهای  که سا گونه  اصلی شهر، نسبت داد؛ بدین 

خود بیشتر از خدمات موجود در محالت مجاور استفاده می کنند.
- بررسی رابطه میان انسجام اجتماعی و عدالت فضایی با میزان 
که با افزایش میزان انسجام  کی نشان داده است  امنیت تصرف ادرا
کشتارگاه، میزان امنیت  اجتماعی و تحقق عدالت فضایی در محله 
که تغییری به  گونه  کنان نیز افزایش یافته است؛ بدین  تصرف سا
اندازه یک واحد انحراف معیار در انسجام اجتماعی موجب تغییر 
و  کنان  سا کــی  ادرا تصرف  امنیت  میزان  در  معیار  انحراف   0.873
همچنین تغییری به اندازه یک واحد انحراف معیار در دسترسی به 
عدالت فضایی موجب تغییر 0.792 انحراف معیار در میزان امنیت 
گفت  کنان محله می شود. با این نتایج می توان  کی سا تصرف ادرا
که حرکت به سمت پایداری اجتماعی می تواند زمینه ساز افزایش 

کشتارگاه  محله  کنان  سا در  مسکن  و  زمین  تصرف  امنیت  حس 
باشد.

سند  که  اســت  درســت  گفت:  مــی تــوان  کلی  نتیجه گیری  یک  در 
مالکیت از شاخص های مهم و پایه ای در میزان امنیت تصرف به 
خصوص در جامعه ایران است، ولی نبود آن به معنی نبود امنیت 
تصرف خانوار نیست؛ بلکه عوامل دیگری که جنبه عرفی )فراقانونی( 
کی داشته و ناشی از واقعیت های موجود در سکونتگاه های  و ادرا
غیررسمی هستند، در ایجاد امنیت تصرف مؤثر هستند. در واقع 
گلدر )2009( به نوعی در محدوده مورد  تحقیقات پین )2004( و ون 
کردن تصرف زمین  مطالعه نیز تأیید شده اند. درست است قانونی 
یکی از عوامل اساسی در افزایش امنیت سکونتگاه های غیررسمی 
که این مسئله نتایج منفی در بازارهای  می باشد، ولی احتمال دارد 
که  زمین و مسکن به همراه داشته باشد. این احتمال وجود دارد 
افزایش  به  این سکونتگاه ها منجر  کنان  ارائــه سند مالکیت به سا
گهانی قیمت زمین شده و موجبات فروش  ارزش زمین و افزایش نا
که  کند؛ امری  کنان به دهک های باالتر را فراهم  مسکن توسط سا
کنان پس  که سا خ داد و موجب شد  کشتارگاه در دهه 70 ر در محله 
اقدام  اراضــی شمال محله  در  فــروش خانه های سنددار شــده،  از 
شوند.  کشتارگاه  محله  گسترش  موجب  و  کــرده  مسکن سازی  به 
امروزه برای رسمیت بخشی به سکونتکاه های غیررسمی استفاده 
و  ترس  میزان  که  ابزارهایی  بــوده،  نظر  مد  میانجی گر  ابــزارهــای  از 
کاهش دهد و موجب  نگرانی از تخلیه های اجباری را در این نواحی 
تحقیق  این  نتایج  شــود.  کنان  سا کــی  ادرا تصرف  امنیت  افزایش 
که حرکت به سمت پایداری اجتماعی در قالب  نشان داده است 
افزایش انسجام اجتماعی و تأمین عدالت فضایی در دسترسی به 
کنان  سا تصرف  امنیت  افزایش  موجب  می تواند  شهری  خدمات 
شود و به عنوان یک ابزار میانجی گر مورد استفاده قرار گیرد. می توان 
 )2004( کریسول  و  پریو  و   )2005( باست  نتایج مطالعات  که  گفت 
کشتارگاه نیز قابل تعمیم بوده است؛ البته در این تحقیق  در محله 
که دسترسی به سایر خدمات مثل دسترسی به مرکز  مشخص شد 
کنان مؤثر  کی سا خرید روزانه نیز تا حد زیادی بر امنیت تصرف ادرا
می باشد. وجود انسجام اجتماعی قابل مالحظه در محله کشتارگاه 
که این  می تواند زمینه های تشکیل نهادهای محلی را فراهم آورد 
و  غیررسمی  سکونتگاه های  توانمندسازی  در  می توانند  نهادها 
تعامل با نهاد مدیریتی شهر و ایجاد شبکه های پشتیبانی، نقش 
با  ارومیه  شهری  مدیریت  سازمان  طرفی  از  کنند.  ایفا  را  مهمی 
کنان این محله می تواند آغازگر حرکت  ارائه خدمات شهری به سا
برای به رسمیت شناختن محالت غیررسمی باشد؛ می تواند میزان 
کاهش داده و  کنان  احتمال تخلیه اجباری سکونتگاه را در نزد سا
کن در این محله  کنان شهر در ارتباط با افراد سا از ذهنیت منفی سا
که حرکت به سمت پایداری اجتماعی  گفتنی است  بکاهد. البته 
یکی از قطعات پازل توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بوده 
کید شده است و می بایست به سایر ابعاد  که در این تحقیق بدان تأ
که برخورد با سکونتگاه های انسانی  و موضوعات نیز توجه شود؛ چرا
به خصوص سکونتگاه های غیررسمی، نیازمند نگاهی همه جانبه 

و جامع می باشد.
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