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تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و میزان تمایل ساکنان برای
مشارکت در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
(مطالعه موردی :محله کشتارگاه شهر ارومیه)

٭

دکتر منوچهر طبیبیان٭٭ ،مهندس بهمن احمدی٭٭٭ ،مهندس سید محمد هاشمی

٭٭٭٭

تاریخ دریافت مقاله ،1392/11/21 :تاریخ پذیرش نهایی1393/03/17 :

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد بهمن احمدی در رشته برنامه ریزی شهری با عنوان « تحلیلی بر نقش امنیت تصرف
زمین در ســاماندهی سکونتگاه های غیررسمی و ارائه راهکارهای برنامه ریزی برای ارتقاء آن؛ (مطالعه مورد :محله کشتارگاه شهر ارومیه)»
میباشد که به راهنمایی دکتر منوچهر طبیبیان در دانشگاه تهران انجام گرفته است.
Email:matabibian@yahoo.com
** استاد گروه شهرسازی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
*** دانشجوی دکتری شهرسازی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران( .مسئول مکاتبات)
**** دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشگاه علم و صنعت.
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Email:mshashemi89@gmail.com
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واژههای کلیدی
امنیت تصرف ،تمایل برای مشارکت ،سکونتگاه غیررسمی ،محله کشتارگاه شهر ارومیه

هویت شهر

چکیده
در ســال های اخیر توجه به مســئله امنیت تصرف در ساماندهی سکونتگاه های غیررســمی جایگاه خاصی یافته ،تا آنجا که از
ناامنی تصرف به عنوان شاخص محرومیت در این سکونتگاه ها یاد شده است .هدف این تحقیق بررسی نقش امنیت تصرف بر
میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی محله کشتارگاه ارومیه می باشد .روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده
و با اســتفاده از تحلیل عاملی شاخص های تبیین کننده امنیت تصرف در سه گروه امنیت تصرف عرفی ،قانونی و ادراکی جای
گرفتند .برای تعیین میزان تمایل مشارکت ساکنان از طیف لیکرت در قالب پرسشنامه و برای تحلیل رابطه میان امنیت تصرف
و مشــارکت از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده اســت .نتایج تحقیق نشان می دهد که میان امنیت تصرف قانونی با
میزان تمایل برای مشــارکت در ساکنان در محله کشــتارگاه رابطه ای وجود ندارد؛ در عین حال انگیزه مشارکت در ساکنان به
صورت عمده ای به شاخص های تبیین کننده امنیت تصرف ادراکی وابسته است.
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