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 رابطه بـین امنیـت تـصرف و کیفیـت مـسکن در سـکونتگاه              
*غیررسمی اسالم آباد شهر تهران  

 
  * **، بهرام علیزاده**پور دکتر هاشم داداش

  20/5/89:   تاریخ دریافت مقـاله
                                        13/10/89: تاریخ پذیرش نهایی

  
  چکیده 

  
های جهانی را به ن مسکن شهری و ناامنی مالکیت توجه بسیاری از سازمانهای اخیر، غیررسمی شددر سال

.  در زمینه ارتقاء امنیت تصرف شده استیهای فکری جدیدخود جلب کرده و منجر به ایجاد مطالعات وجریان
. تدراغلب این مطالعات، بهبود امنیت تصرف زمین برای ارتقاء شرایط زندگی خانوارها ضرورری قلمداد شده اس

های اجتماعی و روانشناسی شده درحال حاضر امنیت تصرف از مفهوم قانونی اولیه خود فاصله گرفته و وارد بحث
های حمایتی متغیرهای اصلی براساس این رویکرد، سه عامل احتمال تخلیه، ترس از تخلیه و نبود شبکه. است

اخص کالبدی مساحت زیربنا، نوع مصالح و ضمن اینکه برای بررسی کیفیت مسکن سه ش. ل دادندیتحقیق را تشک
روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای . پوشش سقف مورد توجه قرارگرفت

 یدهد بین امنیت تصرف و کیفیت مسکن رابطه مستقیم و مثبتنتایج تحقیق نشان می. ها استفاده شدآوری داده جمع
  . باشدهای حمایتی از عوامل اصلی درکاهش امنیت تصرف میوجود دارد و عامل فقدان شبکه

  
  

   های کلیدی واژه
   غیررسمی، امنیت تصرف زمین، امنیت تصرف ادراکی، کیفیت مسکن، محله اسالم آباد، کالنشهر تهراناسکان

  
ی ها سکونتگاهی سامانده در نیزم تصرف تیامن نقش لیتحل وی بررس " عنوان بای شهرساز ارشدی کارشناس نامه انیپا از برگرفته مقاله این *
 تیباحما و انیعیرفی مجتب دکتر مشاوره و پور داداش هاشم دکتر راهنمایی به که است تهران شهر کالن آباد اسالم محلهی مورد نمونه: یررسمیغ
 .است افتهی انجام تهران مدرس تیترب دانشگاه در تهران شهری زیر برنامه و مطالعات مرکزی مال
  ایتهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر، گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ایاستادیار برنامه ریزی شهری و منطقه **
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