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-های اجتمااعی  یژگیوی غیررسمی در مقابل مخاطرات طبیعی ممکن است از ها سکونتگاهی فردی ساکنان آور تاب

اجتمااعی متفااوت، ساط     -های اقتصادی یژگیوی انسانی با ها گروهتأثیر بپذیرد؛ یعنی  ها سکونتگاهاقتصادی این 

-ی اقتصاادی هاا  شاخصق حاضر با هدف تحلیل تفاوت رو، تحقی کنند. از این یمی فردی متفاوتی را تجربه آور تاب

 لحاا   ازی غیررسمی شهر ارومیه انجام یافته است. تحقیق ها سکونتگاهی فردی ساکنان آور تاباجتماعی و میزان 

از روش  هاا  دادهی اطالعاات و  آور جما  منظاور   تحلیلی بوده و به-ماهیت و روش توصیفی از لحا هدف کاربردی و 

ی غیررسامی  هاا  سکونتگاهاست. محدودة مورد مطالعه در این پژوهش  شده استفاده)پرسشنامه(  اسنادی و میدانی

رو، بارای تکمیال    . از ایان استغربی  آذربایجان استانشهر ارومیه در  2آباد  آباد و اسالم مناطق حاجی پیرلو، وکیل

دادن  منظور انجاام  ی نمونة آماری بهبرا خانوار 380ة کوکران شد اصالحفرمول  براساسپرسشنامه از بین خانوارها 

از روش تحلیال واریاان     هاا  دادهتحلیال   ویاه  تجزمنظاور   تحقیق و تکمیل پرسشنامه انتخاب شد. همچنین، باه 

ی اقتصادی مورد بررسی، شاخص ها شاخصاستفاده شد. نتیجة این تحقیق نشان داد از بین  (ANOVA) طرفه یک

، شااخص  sig 002/0و  sig 000/0یب باا  ترت به« بودنفرد منحصربهاحساس »و « خوداتکایی»ی ها مؤلفهاشتغال با 

، شاخص مالکیت مسکن sig 000/0و  sig 002/0یب با ترت   به« نف  اعتمادبه»و « خودکارآمدی»ی ها مؤلفهدرآمد با 

، sig 001/0باا  « باودن  احساس اجتماعی»ة مؤلفو شاخص مالکیت خودرو با  sig 000/0با « عواطف مثبت»ة مؤلفبا 

جمعیتی ماورد بررسای فقاا شااخص     -ی اجتماعیها شاخصدهند. همچنین، از بین  یمداری را نشان  یمعنتفاوت 

داری را نشاان   یمعنا ، تفاوت sig 001/0و  sig 000/0ترتیب با  به« اعتماد»و « خوداتکایی»ی ها مؤلفهتحصیالت با 

 داد.

 

 آباد. های غیررسمی، مخاطرات محیطی، وکیل ی پیرلو، سکونتگاهآوری فردی، حاج ، تاب2آباد  اسالم ها: کلیدواژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 E- mail: h.hakimi@tabrizu.ac.ir   09141607815: تماس تلفن  ،ولنویسندة مسئ  

 محیطی علوم و ریزی برنامه ۀدانشکد

 ،محیطی علوم و ریزی برنامه ۀدانشکد

،محیطی علوم و ریزی برنامه ۀدانشکد

 

 دانشگاه تبریز



 174 1396، تابستان 2، شمارة 5ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

 مقدمه

هـا، منـابط یبیعـی و     یر بر زندگی انسانناپذ برگشت صورت بهمتعددی وجود دارند که گاهی « کننده مختلعوامل »امروزه، 

زیسـت و کمبـود    یب محـی  (، تخر.زلزله، سیل، رانش و.. وهوایی، تغییرات آب) گذارند. مخایرات محیطی انسانی تأثیر می

ها ممکن است  که بعضی از آن ییور بهاند،  منابط تنها برخی از این تهدیدات هستند که به لحاظ ماهیت و تأثیرات متفاوت

 کننـد  یمـ ی ناگهانی وارد ها شوکمانند کمبود منابط( و برخی دیگر کنند )های شهری القا  یستمستغییرات بلندمدت را در 

ی شهری به وضعیت ها سکونتگاهرو، پاسخ و توانایی بازگشت  از این (Galderisi, 2014: 37) .( ...ان ومانند زلزله، یوف)

اقتصادی ساکنان شهرها دارد. امـروزه،  -متفاوت است و ارتبایی مستقیم با وضعیت اجتماعی ها شوکعادی در مقابل این 

عة پایـدار شـهری را در مقیـاس جهـانی بـه خطـر       یی است که توسها چالشترین  ی غیررسمی یکی از بزرگها سکونتگاه

هـا در مقابـل    یـری آن گ شـکل اقتصـادی سـاکنان و بسـتر    -با توجه به وضعیت اجتماعی ها سکونتگاهانداخته است و این 

ین مسـالل مطـرد در ایـن    تـر  مهـم شـوند. یکـی از    یمـ پذیرترین بخش شهرها محسوب  یبآسمخایرات محیطی، جزء 

؛ اسـت اجتماعی از قبیل درآمد، اشتغال، مسکن، تحصیالت، بهداشت و.... -ی اقتصادیها شاخص بودن ، پایینها سکونتگاه

اسـاس، ایـن    دهنـد. بـراین   یمـ در مواقط بحران توانایی بازگشت بـه حالـت عـادی را از دسـت      ها سکونتگاهبنابراین، این 

هـا،   ی روزمـرة آن هـا  چـالش ستند. از جملـه  رو ه های زیادی روبه یتمحرومالگویی از فقر شهری با  عنوان به ها سکونتگاه

 سـازوکار ی اشتغال و درآمد، کمبود خدمات و مسکن ناامن، محی  خشن و ناسالم، نبـود  ها فرصتمحدودیت دسترسی به 

هـا از   پـذیری آن  یبآسـ های آموزش و خدمات سالمت کافی است کـه   حمایت اجتماعی و محدودیت دسترسی به فرصت

دیـدن یـا تخریـب     رفتن خـدمات اساسـی، خسـارت    شود و مخایرات یبیعی نیز به ازدست میتشدید  ها چالشیریق این 

 :Ahsan, 2013).شـود   منجر می ها آنرفتن زندگی  رفتن معیشت، سوءتغذیه، بیماری، معلولیت و ازدست ، ازدستها خانه

 هـا  آنی فـردی  آور تـاب عـام و   یـور  بهیررسمی غی ها سکونتگاهی آور تابرو، هنگام وقوع مخایرات محیطی،  ینااز  (1

شـود کـه بـا     یمـ ی اجتماعی محسوب آور تابی فردی یکی از سطود آور تابخاص پایین است. با توجه به اینکه  یور به

پـذیرد، شـناخت عوامـل     اجتمـاعی تـأثیر مـی   -های اقتصـادی  یژگیوهای روانی و ذهنی افراد در ارتباط است و از  یژگیو

 ، تبییندرواقطشود.  ی اجتماعی میآور تابیررسمی موجب افزایش میزان غی ها سکونتگاهدر ی فردی آور تابیرگذار بر تأث

بر  و اجرایی سیاسی نهادی، اقتصادی، اجتماعی، های یتظرف تأثیرگذاری نحوة شناخت تهدیدات، جوامط دربرابر یآور تاب

وضـط   آوری تـاب  شـناخت  چگـونگی  در فیـر  ی از یکآور تاب مقولة به نگرش نوع میان، این در است. جوامط یآور تاب

تـأثیر  هـا   آن بـا  رویارویی نحوة و خطر تقلیل و اقدامات ها سیاست دیگر بر یرف از دارد و کلیدی نقش آن علل و موجود

 اهمیـت  -دربردارد که نتایجی به توجه با -آن آثار کاهش و دربرابر تهدیدات یآور تاب رابطة تبیین رو، از این اساسی دارد.

 بـا  مقابلـه  بـرای  شـهروندان  هـای  ییتوانـا  تقویت و پذیری شهرها آسیب کاهش رویکرد این از هدف ،درواقط دارد. زیادی

 (.2: 1389رضایی، ) است یبیعی سوانح وقوع نظیر تهدیدات ناشی از خطرهای

شـهر   ی غیررسمیها سکونتگاهی ساکن در خانوارهااجتماعی -اقتصادی تحلیل تفاوت وضعیت هدف باتحقیق حاضر 

یررسمی غة اسکان مسئلاست. ارومیه مانند بسیاری شهرهای کشور با   صورت گرفته ها آنی فردی آور تابمیزان  ارومیه و

از آنجاکـه ایـن    شـده اسـت.   شناسایی این شهر در غیررسمی اسکان ةمحل 23که در وضعیت فعلی  ییور بهمواجه است، 
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اکنون با مشکالت متعـددی در ابعـاد کالبـدی، اجتمـاعی و اقتصـادی       ،اند گرفتهی رسمی شکل ها برنامهمحالت خارج از 

هـای شـهری، دسترسـی بـه خـدمات شـهری،        یرسـاخت زتوان به وضعیت نامناسب مسکن،  یماند که از آن جمله  مواجه

شستگی، ی ناامن جغرافیایی، بیکاری، عدم برخورداری از حقوق اجتماعی از قبیل بیمة درمانی و بازنها پهنهیری در گ شکل

یررسـمی در  غی فـردی سـاکنان محـالت    آور تـاب نبود امنیت تصرف و... اشاره کرد که این مسالل و مشکالت بر میزان 

گذارد و فرایند بازیابی و برگشت به حالت عادی این محالت را بعد از وقوع مخـایرات   مقابل مخایرات محیطی تأثیر می

اجتمـاعی  -اقتصـادی  ل پاسخ به این پرسش اسـت کـه آیـا بـین وضـعیت     دنبا رو، تحقیق حاضر به یناسازد. از  مختل می

 تفاوت معناداری وجود دارد. ها آنی فردی آور تابی غیررسمی ارومیه و میزان ها سکونتگاهخانوارهای ساکن در 

 

 مبانی نظری

 یآور تابمفهوم 

ایـن واهه از کلمـة التـین     کـرد.  ردی مطـ شناسـ  بـوم  در زمینـة  1973 در سال بار ی را برای اولینآور تاب مفهوم هالینگ

Resilire یـور عمـده از    شـده اسـت. هالینـگ بـه     گرفتـه  « به عقب برگشتن»یا « ی اول برگشتنبه جادوباره »معنی  به

هـا را کـه در معـرغ تغییـرات خـارجی       یسـتم سکه او رفتار  ییور بهی برای مطالعه با رویکرد کمی استفاده کرد، آور تاب

ی را آور تـاب ( مفهوم 1981. همچنین، تیرمن )(Wikstorm, 2013: 11)تالالت هستند، بررسی کرد انتظار و اخ یرقابلغ

های یبیعی دربرابـر   یستمسکار برد. این مفهوم دراصل برای توصیف مقاومت  بار در زمینة مخایرات یبیعی به برای اولین

ی، افـراد و جوامـط   آور تـاب موضوع اصلی در ادبیات شان برای بازسازی و ساماندهی خود استفاده شد.  ییتوانااختالالت و 

ی حیاتی از ها بخشیری پذ انعطافسازماندهی و -است که جنبة اصلی آن سازگاری با تغییر است. تمرکز بر یادگیری، خود

 دهد مفهـومی  یمی نشان آور تابی به تکامل نظری مفهوم نگاه ییرات سیستم هستند.تغو  ها آستانهبازخوردهای پیچیده، 

ة پیچیده با رواب  پیچیـده و متفـاوت پیـدا کـرده     چندمنظورشد، اکنون یک ماهیت  استفاده می فرد منحصربهکه با معنای 

پذیری و کاهش  یبآسیبیعت از قبیل -ی با تنوع بیشتری در علوم مختلف مرتب  با تعامالت انسانآور تاباست؛ بنابراین، 

، 2یا رشـته ، چند1ی یـک مفهـوم چندسـطحی   آور تـاب . (Bastaminia et al., 2017: 270)شـود   یممخایرات استفاده 

آوری بـه سـطود مختلـف     تـوان از یریـق انتصـاب تـاب     یم است. ویژگی چندسطحی آن را 4و چندکانونی 3چندساختاری

ی واهة ا های چندرشته ی فردی، خانواده یا گروه، سازمان، اجتماع و جامعة جهانی تبیین کرد. ویژگیآور تاباجتماعی مانند 

ی، مدیریت شناس جامعهی، شناس روانتوان این پدیده را از چندین دیدگاه مختلف مانند  ی به این مفهوم است که میآور تاب

تـوان   یزی شهری، مهندسی و... مطالعه کرد. ماهیت چندساختاری اینکه مـی ر برنامهخطر، مدیریت بحران، مدیریت بالیا، 

ساختار اجتماعی، سازمانی، فیزیکی، اکولوهیکی، پیچیده و... نسبت داد. ویژگی چنـد  آن را به ساختارهای مختلف از جمله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Multi-level 

2. Multi-disciplinary 

3. Multi-structural 

4. Multi-focus 
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ها مانند تمرکـز بـر    یآور تابدهد که دستاورد آن ایجاد ترکیبی از  یمای متنوع از اهداف آن را نشان  کانونی آن، مجموعه

ی روانـی افـراد،   آور تـاب رهنگی، تمرکـز بـر   ، انرهی، هوا، آب و... ، تمرکز روی حفاظت از میراث فسازگان بومحفاظت از 

ماهیـت چندگانـة    .(Pitrenaite, 2014: 3)تمرکز بر حفظ زندگی انسانی، دارایی و محی  در هنگام وقوع بالیا و... است 

بـرای   -که براساس شواهد تجربی قوی سـاخته شـده اسـت    -ی نظری متعددیها مدلی موجب ایجاد تعاریف و آور تاب

 هـای  یـری گ جهـت  و یآور تـاب  رویکردهـای  و معـانی  در ابهـام  بـه  ایـن موضـوع   مقابـل  ت، امـا در ی شده اسـ آور تاب

یری پـذ  انعطافکند که ابهام و  یماستدالل  1البته اسر .است منجر شده گوناگون مفهومی و یشناخت روش ی،شناخت معرفت

کنـد   ی ایجـاد مـی  کـاربرد و علـوم   هـا  رشـته تـری بـین    یکنزدیک مفهوم ارزشمند است، زیرا رابطة  عنوان بهی آور تاب

(Bastaminia et al., 2017: 270). 

 شود: ی مختلف در زیر به برخی از تعاریف مهم اشاره میها رشتهی در آور تاببا توجه به تعاریف متعدد 

 است ی یک اکوسیستم، میزان قدرت اکوسیستم در جذب تغییرات و ادامة حیات آور تاب(Holing, 1973: 3). 

 یـی، ابتکـار و سـرعت    افزا هـم ها شـامل پایـداری،    یژگیوهای اجتماعی و فیزیکی، ترکیبی از  یستمسی رآو تاب

 .(Bruneau et al., 2003: 737)شود  یمتعریف 

 شـان در   یاقتصـاد هـای   یتفعالهای جوامط و  یستماکوس آوری اکولوهیکی و اجتماعی از یریق وابستگی به تاب

 .(Adger, 2000: 347)است ارتباط 

 باشـد و  اقتصـاد  یـا  شهر یک جنگل، یک فرد، ممکن است سیستم آن که است سیستم یک ظرفیت یآور تاب 

 (Moberg & Hauge Simonsen, 2011: 3).است  خود تکامل ادامة و تغییرات با مقابله برای

 یک بحران  رفتن ی ظرفیت و توانایی یک جامعه دربرابر فشارها، حفظ حیات، انطباق و بازگشت به عقبآور تاب

 .(ICIEI, 2012: 5)دارد یا حادثه و دورشدن سریط از آن اشاره 

 

 ی فردیآور تاب

کـه   ییـور  بـه شـروع شـد،    1950از حوزة مکانیک، تولید و پزشکی به علوم اجتماعی از دهة « یآور تاب»کوچ اصطالد 

شناسی تحولی کودکـان بـا    را در روان« ی فردیآور تاب»بار اصطالد  آمریکایی، برای اولین پزشک روان، 2نورمن گارمزی

پذیری  یبآسی فردی برای مقایسة کودکان با سطود مختلفی از آور تاب، 1970کار گرفت. در دهة  مطالعة اسکیزوفرنی به

ی ماننـد  پزشک روانبر مشکالت  خشونت، تلفات، فاجعه و...( متداول شد. عالوه) یناگهانی ها شوکی در مقابل شناخت روان

 شـدند  منـد  عالقـه شناسـی رشـد و تحـول کـودک      بخشـی از روان  عنوان به« ی فردیآور تاب» ی، محققان بهاسکیزوفرن

(Alexander, 2013: 2712)( اشاره 2008. فلمینگ و همکاران )ی آور تـاب کنند که در چهل سال گذشته تحقیقات  یم

، «یرناپـذ  شکسـت » یـا « ناپـذیر  یبآسـ »کـه بعـد از تمرکـز اولیـه بـر کـودک        ییور بهاز چندین مرحله عبور کرده است، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Eser 

2. Norman Garmezy 
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رسد در خارج از فرد قرار دارد. این  یمی بیشتر از آنچه به نظر آور تابشناسان به این شناخت دست یافتند که ارتقای  روان

بر  تازگی سطح فرهنگی منجر شد. عالوه ی در سطود فردی، خانواده، جامعه و بهآور تابوجوی فاکتورهای  مسئله به جست

ی هـا  گـروه هـای کلـی جوامـط و     یژگـی ویکی از  عنوان بهی آور تاببه  عالقه ی در افراد،آور تابجامعه و فرهنگ بر آثار 

 میـان  در ی مـدرن آور تـاب  ( معتقدنـد مطالعـات  2008همکـاران ) فرهنگی درحال افزایش اسـت. همچنـین، فلمینـگ و    

 این سالمت، اجتماعی و یشناخت روان متغیرهای به مند عالقه پژوهشگران شکل گرفته است.پزشکان  روان و شناسان روان

 Fleming) دادنـد  گسترش عمومی سالمت به روانی سالمت حوزة از آن را از استفاده یجتدر به و آورده دست به را مفهوم

et al., 2008: 2) .شـود و سـطح اولیـة     یمـ شناسی بحـ    ه در حوزة روانعمدیور  ی فردی مفهومی است که بهآور تاب

ی آور تـاب ی از قبیـل  آور تـاب ی اجتمـاعی بـر سـطود مختلـف     آور تـاب شـود. مفهـوم    یمـ ی اجتماعی محسوب آور تاب

ترین نیازهای اولیـة انسـان    یضرورگروه/خانواده، سازمانی/نهادی، اجتماع و جامعه متمرکز شده است. احساس رضایت از 

کنـد   یمـ در درجـة اول از دیـدگاه فـردی بحـ       ی اجتمـاعی آور تـاب است که به کیفیت زندگی وابسته است؛ بنـابراین،  

(Fletcher et al., 2013: 15).  ،ی هـا  شـبکه ی در درجة اول از نظـر حضـور عوامـل حفـاظتی )    آور تاببه اعتقاد کاپلن

سازد در مقابل فشـارهای زنـدگی مقـاوم     یمشود که افراد را قادر  یمشخصی، اجتماعی، خانوادگی و نهادی ایمن( تعریف 

 پـذیری  یبآسـ  بـه  کـه  اسـت  یدکنندهتهد و ناسازگار خطرناک، زندگی شرای  ی،آور تاب از مهم حال، بخشی این باشند. با

 خطرنـاک  شرای  وجود و محافظتی عوامل حضور بین رابطة یریق از لحظه هر در فردی یآور . تابشود یممنجر  فردی

ی فردی اراله شده است که در زیر به آور تابینة . تعاریف متعددی در زم(Kaplan et al., 1996: 158)شود  یم محاسبه

 شود: یماشاره  ها آنبرخی از 

 ی فردی، ظرفیت فـردی بـرای حفـظ ثبـات، تحمـل و بازیـابی دربرابـر حـوادث منفـی زنـدگی اسـت            آور تاب

(A’verria et al., 2014: 1). 

 دگی است ی زنزا استرسی فردی توانایی حفظ عملکرد مناسب در مواجهه با عوامل آور تاب(Kaplan et al., 

1996: 158). 

 کـه   ییـور  بـه شود،  یمدر یول زمان انباشته  که است بینش و دانش توانایی، مهارت، معنی فردی به یآور تاب

ای از انرهی و مهارت است  یهسرماکنند. همچنین،  یماستفاده  ها آنی سخت از ها چالشبردن  مردم برای ازبین

 .(Saleebey, 1996: 298)شود  اده میی فعلی استفها کشمکشکه در 

 ی فردی ظرفیت سازگاری موفق، عملکرد مثبت یا شایستگی با وجود وضعیت خطر باال، استرس مزمن، آور تاب

 .(Egeland et al., 1993: 521)یا آسیب شدید است  دار ادامه

ی آور تـاب  1کـه راتـر   یـوری  ، بهاند هدی روانی نیز بررسی کرآور تابی فردی را با عنوان آور تاببرخی از پژوهشگران، 

کنندة اصالد، بهبود یا تغییر واکنش اشخاص به برخی از مخایرات یبیعـی کـه مسـتعد نتـایج      عوامل پشتیبانی»روانی را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Rutter 
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ظرفیت افراد برای مقابلـة  » ی روانی راآور تاب و همکاران 1لی. (Rutter, 1987: 316)کند  یم، تعریف «ناسازگار هستند

و همکـاران   2. همچنـین، لیوولـد  (Lee et al., 2008: 213)کنـد   یمـ تعریـف  « ز با تغییرات مهم، بال یا خطرآمی یتموفق

 Leipold et).کننـد   یمـ تعریف « پایداری افراد یا بهبود سریط )یا حتی رشد( تحت شرای  نامطلوب»ی روانی را آور تاب

al., 2009: 41) یـری فـردی نـدارد، بلکـه بـه سـطود       گ جهـت نـی فقـ    ی رواآور تـاب که در باال اشاره شـد،  یور همان

ی هسـتند.  آور تـاب کنندة  یینتعبنابراین، در هر سطح عناصری متنوع،  یابد؛ نیز تسری می خانواده/گروه، سازمان و اجتماع

، تـنش ظرفیـت کنتـرل    5ی،خودکارآمـد  4تعـادل و همـاهنگی،   3ی روانـی فـردی شـامل ابعـادی چـون پشـتکار،      آور تاب

های پشتیبانی و...  یستمس 8ارتبایات، داشتن تفکر و احساسات مثبت، حل مسئله، 7بودن، احساس اجتماعی 6،نفس اعتمادبه

کننـد   یمـ ی شخصـی عمـل   آور تـاب ة کننـد  حـذف کننـده یـا    ی تقویتسازوکارها عنوان به(. این عوامل 1شکل ) شود یم

(Pitrenaite, 2014: 3). 

 اند از: تلفیق کرده است که عبارت ی فردی راآور تاب( چهار الگو از ادبیات 1997) 9پولک

 تـرویج  را یآور تـاب  که است مربوط خود با مرتب  جسمانی و اجتماعی-روانی های یژگیو به صفات: الگوی .1

 یزا اسـترس  عوامل دربرابر را یریپذ انعطاف  که است فردی یها جنبهبخش از  آن مستلزم این. کند یم

 جسـمانی  سـالمت  اولیـه،  ذاتی ارزش احساس ،نفس اعتمادبه یا استقالل احساس شامل و دهد یم رواج زندگی

 .شود می خوب فیزیکی ظاهر و خوب

و  هـا  نقـش الگوی ارتبایی به نقش فرد در جامعه و رواب  او با دیگران مربـوط اسـت. ایـن     الگوی ارتباطی: .2

 یرد.گ میبری دارند، درا تردهگسرواب  ییفی از رواب  نزدیک و صمیمی با کسانی را که سیستم اجتماعی 

 شود و ممکن اسـت  یزا م استرس وضعیت و فرد یک بین شامل ابعاد ارتباط موقعیتی الگوی الگوی موقعیتی: .3

 یـک  بـه  پاسـخ  در اقـدام  توانایی وها  واکنش و ها یتموقع ارزیابی توانایی فردی، مسئلة حل توانایی دربرگیرندة

 .باشد وضعیت

 مختلفـی  باورهـای  شـامل  دارد و اشاره فردی زندگی پارادایم یا ینیب جهان به فیفلس الگوی الگوی فلسفی: .4

 تمـام  در تـوان  یمـ  را مثبـت  معنـای  ینکها به اعتقاد مانند شود؛ یم یآور تاب قابلیت ارتقای موجب که شود می

 .است هدفمند زندگی است و مهم10 «خود توسعه» یافت، تجربیات

رو، درادامـه بـرای درک    ینارود. از  یمشمار  ی اجتماعی بهآور تابردی سطح اولیة ی فآور تابکه اشاره شد، یور همان

ی گروه/خانواده، سازمانی/نهادی، اجتماع و جامعه آور تابی اجتماعی یعنی آور تابی به مفاهیم سطود دیگر فرد  تاببهتر 

 شود. یمخالصه اشاره  یور به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Lee 

2. Leipold 

3. Perseverance 

4. Balance and Harmony 

5. Self-Reliance 

6. Confidence 

7. Sense of Community 

8. Problem Solving 

9. Polk 

10. self-development 

 رفتار
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ساسات، ارتبایات، حمایت، نزدیکی و سازگاری هستند، ولی فق  به عوامل پشتیبان در سطح گروه یا خانواده شامل اح

ی آور تـاب ی در این سـطح، بـر   آور تابیابی به دستیی برای سازوکارهابنابراین، توسعة  (؛1شکل ) شوند ینمها محدود  آن

د گـذار  یمـ تـأثیر   آن ازو افزایش مقاومت در مقابل استرس و بهبود پس  انتخاب یک زندگی حیاتی و معتبر از نظرروانی 

(Bonanno et al., 2006: 182). عـاملی بـرای غلبـه بـر مخـایرات روزمـره،        عنـوان  بـه ی سازمانی و نهـادی  آور تاب

از یریـق ظرفیـت آشکارشـدن     ی سـازمانی را آور تاب 1لیوک یننلکند.  یمها رفتار  و بهبود پس از آن ها تنشو  ها استرس

ابر اختالالت خارجی، برای پاسخ با یک روش سریط یا غیرمعمول دربرابـر چنـین   بینی و مقاومت دربر پیش حوادث غیرقابل

ی سـازمانی شـامل   آور تـاب یابی به دستبرای  سازوکارهاکند.  ها تبیین می حوادثی و جذب تغییرات و بازیابی از تأثیرات آن

یری سـاختاری،  پـذ  عطـاف انمتمرکـز و غیرمتمرکـز(،   ) یـری اشـتباه، معمـاری سـازمانی    گ جهتگیری،  مواردی چون حس

 ها نیست شود، ولی محدود به آن یمرسمی و غیررسمی( و... ) یی، رواب  عملکردی باال، رویکردهای ترکیب نهادیافزا هم

شده و  بینی کنندة فوق ظرفیت یک سازمان را در واکنش به حوادث پیش یینتعهای عوامل  (. تعادل صحیح ویژگی1شکل )

 .(Linnenluecke et al., 2012: 19)کند  می نشدة مختلف تقویت بینی پیش

 

 

 ی اجتماعیآور تاب. سطوح و اجزای 1شکل 

 Pitrenaite (2014: 4)منبط:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Linnenluecke 
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ی جامعـه را ظرفیـت جامعـه بـرای     آور تـاب  (2009) 1ی جامعه است. تویـق آور تابی اجتماعی، آور تابترین بعد  مهم

ی؛ مـدیریت یـا   آور تـاب یا نیروهای مخرب از یریق سازگاری یا  ها استرسبینی، به حداقل رساندن و پتانسیل جذب  یشپ

بعد از یک حادثـه   2«برگشت به عقب»و بازیابی یا  بار فاجعهای در زمان وقوع حوادث  یهپاحفظ کارکردهای و ساختارهای 

بـالقوة مضـر(   ، قبل، در یـول و بعـد از حـوادث    مثال برای) کند. این تعریف شامل ابعاد چرخة مدیریت بحران یمتعریف 

از: انسـجام،   انـد  عبـارت گـذارد   یمی جامعه تأثیر آور تابی روانی، فاکتورهای کلیدی که بر آور تاباما از دیدگاه  شود، یم

 (Pitrenaite, 2014: 4).جمعی، عدالت اجتماعی، دسترسی و عناصر دیگر  پذیری، توانمندسازی، اثر ارتباط

 

 پیشینة پژوهش

ی جایگاهی ویژه بین تحقیقات علمی پیدا کرده است، درادامـه برخـی از   آور تابی اخیر مفهوم ها سالبا توجه به اینکه در 

گرفتـه، در زمینـة موضـوع     هـای صـورت   شود. براساس بررسی یافته در این زمینه بررسی می انجامی ها پژوهشین تر مهم

ه اسـت و درواقـط ایـن تحقیـق     ی غیررسـمی( پژوهشـی مشـاهده نشـد    ها سکونتگاهی فردی در آور تابپژوهش حاضر )

 شود. یمرویکردی جدید در این زمینه محسوب 

 یبیعـی  سوانح آثار کاهشمنظور  به شهری اجتماعات یآور تاب تبیین»نامة دکتری با عنوان  یانپا( در 1389رضایی )

رده است که در این تهران را بررسی ک شهر کالنی در محالت آور تابموضوع « تهرانشهر  : کالنموردی مطالعة ؛(زلزله)

 در موجـود  یآور تـاب  بین دهد می این پژوهش نشان شود. نتیجة یمحوزه جزء اولین کارهای پژوهشی در ایران محسوب 

 و دارد وجود معناداری رابطة محیطی-کالبدی و نهادی اقتصادی، اجتماعی،ها در ابعاد  آن یآور تاب سطح و نمونه محالت

 در مطالعـه  مـورد  خانوارهـای  کـل  یآور تـاب  البتـه . یابـد  مـی  تغییر نیز خانوارها یآور تاب نمیزا ،ها آن از هریک تغییر با

 ندارد.قرار  مناسب وضعیتی در گفت توان یم کهاست  درصد 53/38 تهرانشهر  کالن

سـازی آن در مـدیریت سـوانح     آوری و شاخص تبیین مفهومی تاب»( در پژوهشی با عنوان 1389) رفیعیان و همکاران

. انـد  ردهی را بررسـی کـ  آور تابای موضوع  تحلیلی و ابزار کتابخانه-با استفاده از روش توصیفی« (CBDM) محور ماعاجت

کاتر  DROPشده، مدل ترکیبی  سازی اراله ترین مدل براساس رویکرد مفهومی و ساختار شاخص ها، مناسب یبق نتایج آن

نگـری در   جغرافیایی(، یکوارچه) محوربودن هایی مانند مکان گیزمان دارای ویژ است، زیرا این مدل ترکیبی هم CBDMو 

ریزی و مدیریت سوانح یبیعی در جوامط  نفعان کلیدی برنامه ذی عنوان بهپذیری مردم  ها و مشارکت انتخاب ابعاد و شاخص

 محلی است.

رابـر سـوانح یبیعـی،    آوری اقتصادی و نهادی جوامـط شـهری درب   ارزیابی تاب»( در پژوهشی با عنوان 1392) رضایی

ها را در این زمینه بررسی کرده  تحلیلی شاخص-با استفاده از روش توصیفی« های شهر تهران مطالعة موردی: زلزلة محله

از بعد اقتصـادی،   281/0، شاخص میزان خسارت با وزن مورد مطالعههای  است. نتایج تحقیقات نشان داد از میان شاخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Twigg 

2. Bounce Back 
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 مـورد مطالعـه  های  بندی نهایی محله اولویت ،PROMETHEE چنین، با توجه به روش. هماستیشترین اهمیت بدارای 

در  ترتیـب  آوری اقتصادی و نهادی بـه  های تاب شاخص از نظرمرغی  نارمک و قلعه ستارخان، های قیطریه، نشان داد محله

ارزیـابی و تحلیـل ابعـاد و    »ن ( در پژوهشـی بـا عنـوا   1392) های اول تا چهارم قرار دارند. فرزادبهتـاش و همکـاران   رتبه

دادن  ها و انجـام  های مختلف و تحلیل پرسشنامه با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه« شهر تبریز آوری کالن های تاب مؤلفه

تـر از   است )پایین 23/2آوری تبریز  اند. با توجه به نتایج، میانگین تاب یدهسنجآوری شهر را  مطالعات و محاسبات الزم تاب

حال، بعد  آوری در وضعیت کامالً مطلوبی نیست. با این تاب از لحاظخبرگان معتقدند تبریز  درمجموعدهد  ه نشان می( ک3

 شهر تبریز دارد. آوری کالن فرهنگی باالترین رتبه را در تاب-اجتماعی

را یـا بـا فقـرا     آور بـرای فقـ   شهرهای تاب»نامة کارشناسی ارشد با عنوان  یانپا( در 2013) 1شیخ محمدمهدی احسن

یافته، بررسـی  سـاختار  ی کمی و کیفی از جملـه اسـتفاده از مصـاحبة نیمـه    ها روشبا استفاده از « مطالعة موردی: بانکوک

آوری کرده اسـت. یافتـة    جمط مورد مطالعهها را از جامعة  های آموزشی جامعه و مشاهدات پژوهشگران، داده عکس، کارگاه

یابی دسـت نفعان مختلف را در راستای  ازمان اجتماعی قدرتمند توانایی ایجاد رواب  با ذیدهد س یماصلی این مطالعه نشان 

 آور دارد. به جامعة تاب

: آور تـاب رویکـرد یکوارچـه بـه شـهرهای     »( پژوهشـی را بـا عنـوان    2014) 2بیورت پیترنیته زیلنین فابریزیو توریسی

یـه و تحلیـل   تجزانجام داد. ایـن پـژوهش براسـاس    « چهیکوار صورت بهزیرساختی  محیطی و زیست-ی اجتماعیآور تاب

ی فـراهم کـرده   آور تاب از نظرهای پیچیدة شهری  ها را در چارچوب مفهومی برای ارزیابی سیستم ادبیات، برخی از تبیین

 .استدادن اقدامات مؤثر برای پیشگیری و کاهش ریسک  ی و انجامآور تابقادر به ارزیابی  است و

هـای فقیرنشـین شـهری داکـا در      ی محلهآور تابعوامل مؤثر در ایجاد »( در پژوهشی با عنوان 2014) 3افتخار احمد

هـای فقیرنشـین    پذیری در محلـه  های بسیار زیادی در ایجاد انعطاف یافته است که چالش  به این نتیجه دست« بنگالدش

هـا در توسـعة شـهری و تغییـرات      سیاسـت شـود. اتخـاذ برخـی     یی نیز در این زمینه مشاهده میها فرصتوجود دارد، اما 

 انجامد. یمهای فقیرنشین شهری  ی در محلهآور تابهایی برای حمایت از ایجاد  ة پتانسیلارالوهوایی به  آب

ی آور تـاب بـر   مؤثرو عوامل  ها مؤلفهشناسایی و ارزیابی »( در پژوهشی با عنوان 2017پور ) یا، رضایی و دستورن بسطام

انـد.   ی اجتماعی و اقتصادی را در شهر رودبـار بررسـی کـرده   آور تابموضوع « در شهر رودبار، ایران اجتماعی و اقتصادی

یلکردة تحص اعضای تعداد محله، در اقامت عواملی چون یول مدت با ی اجتماعیآور تابدهد  یمنتایج این پژوهش نشان 

معلولیت  دارای افراد داشتن بیکار، افراد به سبتن خانوار اشتغال سرپرست خانوار، سرپرست عالی تحصیالت سطح خانواده،

 یآور تـاب  رسـد  یمـ  نظـر  به براین، یابد. عالوه یمآن افزایش  اجارة با مقایسه در خانه مالکیت خانواده، در ذهنی و جسمی

 باالتر یتقریب ارزش حوادث، بیمة و پزشکی های یمهب ،(سرپرست خانواده از غیر) خانواده اعضای شاغل داشتن با اقتصادی

 .یابد یم افزایش تر، یینپاماهانة  های ینههز و مسکن از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Shaikh Muhammad Mehedi Ahsan 

2. Birute pitrenaite-Zileniene and Fabrizio Torresi 

3. Iftakhar Ahmad. 
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 مورد مطالعه محدودة

کشـور   شـمال غـرب  ین شهرهای منطقـة  تر مهمین و تر بزرگمرکز استان آذربایجان غربی، یکی از  عنوان بهشهر ارومیه 

 45و یول جغرافیایی  دقیقه 32 درجه و 37لحاظ مختصات جغرافیایی در عرغ جغرافیایی  شود. این شهر به یممحسوب 

نفر هزار  67605که جمعیت آن از  یا گونه به ،استداشته سریط  یاخیر رشد ةارومیه در دهدقیقه قرار گرفته است.  2درجه 

ن مشـاور  سابر مبنای محاسبات مهند نیزرسیده است. مساحت ارومیه  1390نفر در سال  هزار 667499به  1335در سال 

درصـد بـه    69که یی این مـدت حـدود   است هکتار رسیده  8577هکتار به  5939( از 1385-1365) سال 20 ةدر فاصل

 شده است.  شهر افزوده ةمساحت اولی

 ،عنوان مرکز استان آذربایجان غربی نمود چشمگیرتری دارد اسکان غیررسمی در ارومیه به ةپدید ،آمار موجودبراساس 

گرفته توس  مهندسـین مشـاور معمـار     . با توجه به مطالعات انجامهستندشین ن ارومیه حاشیهشهر  ةمحل شش که ییور به

انـد از: حـاجی پیرلـو،     هـای غیررسـمی ارومیـه عبـارت     سـکونتگاه  ءترین منایق و محالت جز مهم ،1375عرش در سال 

آبـاد،   آبـاد، شـاهر    اپـان، بخـش  آباد، جلو چ آباد، بدل آباد، حسین لو، علی یآباد کشتارگاه، یرز ، اسالم2آباد  آباد، اسالم وکیل

در پـژوهش حاضـر    مورد مطالعـه های  آباد محدوده یلوکو  آباد اسالمنشین حاجی پیرلو،  یهحاشمنایق  زرگرآباد، صمدزاده.

وسـعت   1390و در سـال   هزار نفر جمعیت بـود  21451مساحت و  هکتار 146دارای  1375در سال  هستند. این محدوده

الیه شمال شرقی ارومیه و در خـارج   یمنتههزار رسید. این محدوده در  31181و جمعیت آن به  هکتار 212 بهاین منطقه 

  یلتشکآباد و حاجی پیرلو  یلوک، 2آباد  اسالمیین قرار دارد که از سه سکونتگاه النب خاتماز کمربندی شرقی شهر موسوم به 

آباد و باغات موجود، از جنوب به جـادة   یحانرروستای شده است. محدودة مزبور از شمال به اراضی کشاورزی، از شرق به 

 شود. یمیین( محدود النب خاتمو از غرب به کمربندی ارومیه )بزرگراه  زاده امام

 

 مورد مطالعه. موقعیت منطقة 2شکل 
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 پژوهش روش

ی ایالعات و ورآ جمطمنظور  تحلیلی بوده و به -ماهیت و روش توصیفی لحاظ ازهدف کاربردی و  از لحاظتحقیق حاضر 

ی هـا  سـکونتگاه است. محدودة مورد مطالعه در ایـن پـژوهش    شده استفادهاز روش اسنادی و میدانی )پرسشنامه(  ها داده

غیررسـمی   ها، ارومیه در حال حاضر شش محلة اسکان یبررس. براساس استغربی  آذربایجان استانغیررسمی ارومیه در 

نفـر جمعیـت    92106 درمجمـوع  1390انـد و در سرشـماری سـال     دربرگرفته هکتار از مساحت کل شهر را 609دارد که 

 212ارومیه بـا مسـاحت    2آباد  آباد و اسالم رو، از بین این محالت، سکونتگاه غیررسمی حاجی پیرلو، وکیل اند. از این داشته

نفر بـوده اسـت    31181، جمعیت این محدوده 1390اند. یبق سرشماری سال  شده  هکتار به روش تصادفی ساده انتخاب

دادن تحقیـق و   منظـور انجـام   برای نمونـة آمـاری بـه    خانوار 380ة کوکران شد اصالدفرمول  براساسکه از بین خانوارها 

اجتماعی خـانوار و میـزان   -تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. با توجه به هدف پژوهش که بررسی تفاوت وضعیت اقتصادی

 یفـرد ی آور تابی ها شاخصاجتماعی و -ی اقتصادیها شاخصاخص مختلف یعنی ی فردی است، از دو گروه شآور تاب

های پرسشنامه براساس هدف پژوهش در دو بخش یراحی شدند.  رو، پرسش ینا( استفاده شده است. از 2 و 1های  جدول)

ت مسکن، سن، جنس، وضعیت اشتغال، مالکی) یانپاسخگواقتصادی -های اجتماعی یژگیوپرسش برای  15بخش اول با 

ی فـردی یعنـی   آور تـاب ة مؤلفـ  13 یبـرا پرسـش   39یراحی شد و بخش دوم هم با  (ای و... یمهبمیزان درآمد، پوشش 

، مسـئله بودن، کنترل اضـطراب، حـل    پشتکار، تعادل و توازن، خوداتکایی، عوایف مثبت، خودکارآمدی، احساس اجتماعی

 صـورت  بـه  هـا  پرسشـنامه بودن تعیین شد. روایی فرد منحصربهساس اندیشی، اح ، اعتماد، خودمختاری، مثبتنفس اعتمادبه

. همچنـین،  اسـت  78/0دست آمده است که مقدار عـددی آن   صوری و پایایی از یریق محاسبة ضریب آلفای کرونبا  به

 استفاده شد. (ANOVAیرفه ) از روش تحلیل واریانس یک ها دادهتحلیل  ویه تجزمنظور  به

 

 اجتماعی-صادیی اقتها شاخص. 1جدول 

 ی اجتماعیها شاخص ی اقتصادیها شاخص ردیف

 میزان تحصیالت وضعیت اشتغال 1

 درمانی-وضعیت پوشش بیمة بهداشتی درآمد 2

 بعد خانوار مالکیت مسکن 3

 تعداد خانوار مالکیت خودرو 4

 سالمندان وضعیت بیمة شغلی 5

 زنان  6

 کودکان  7

 (35 -36: 1392منبط: فرزاد بهتاش و همکاران )
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 ی فردیآور تابی ها شاخص. 2جدول 

 ی فردیآور تابی ها شاخص

 کنترل اضطراب 8 پشتکار 1

 مسئلهحل  9 هماهنگی و توازن 2

 نفس اعتمادبه 10 ییخوداتکا 3

 اعتماد 11 بودنفرد منحصربهاحساس  4

 یخودمختار 12 عوایف مثبت 5

 اندیشی مثبت 13 خودکارآمدی 6

   بودن  اعیاحساس اجتم 7

 Pitrenaite (2014: 4)منبط: 

 

 تحلیل و تجزیه بحث و

 های توصیفی یافته

درصـد زن   3/41درصـد مـرد و    7/58نفـر سرپرسـت خـانوار،     380دهد از بین  یمهای نمونة آماری نشان  یژگیوبررسی 

ترتیـب   درصـد بـه   3/21سال بـا   50-41درصد و گروه سنی  2/28سال با  51. از لحاظ سنی، گروه سنی بیشتر از اند بوده

دهد که حداقل و حداکثر  یمهای سنی نشان  یژگیو(. همچنین آنالیز کمی 3جدول ) اند بیشترین و کمترین مقدار را داشته

 (.3جدول است )سال  41سال و میانگین سنی پاسخگویان  69و  19سن به ترتیب 

 

 های سنی پاسخگویان یژگیو. 3جدول 

 سال 51بیشتر از  سال 50-41 سال 40-31 سال 30-19 گروه سنی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

 89 4/23 103 1/27 81 3/21 107 2/28 

 های تحقیق منبط: یافته

 های سنی پاسخگویان یژگیو. آنالیز کمی 4جدول 

 
N  Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic  Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

 642/170 06299/13 67012/0 1684/41 69 19  380 سن

 380        
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درصد بیشـترین و مـدرک    25دهد مدرک دیولم با  یمهای توصیفی در زمینة تحصیالت نشان  همچنین، بررسی یافته

 3/60هـزار تومـان بـا     500است. در زمینة درآمد، درآمد کمتر از  هداشتدرصد کمترین سهم را  8/6باالتر از فوق دیولم با 

درصد کمترین سهم را داشته است. بررسی وضعیت اشتغال نشان  3/1میلیون تومان با  2درآمد بیش از  درصد بیشترین و

و کمتـرین سـهم    ترتیـب بیشـترین   درصـد بـه   2/14بازنشسته و...( بـا  ) یرسادرصد و گروه  35دهد که گروه شاغل با  یم

درصد بیشترین سـهم را   8/75کند افراد دارای بیمه با  ها بیان می اند. در زمینة وضعیت پوشش بیمة درمانی نیز یافته داشته

 (.5اند )جدول  داشته

 اقتصادی پاسخگویان-های اجتماعی یژگیو. 5جدول 

 بیمه اشتغال درآمد تحصیالت

 درصد عدادت  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

 2/3 12 سواد یب
 500کمتر از 

 هزار
 35 133 شاغل 3/60 229

دارای 

 بیمه
288 8/75 

خواندن و 

 نوشتن
26 8/6 

 1 -هزار 500

 یلیونم
119 3/31 

نیمه 

 شاغل
89 4/23 

بدون 

 بیمه
92 2/24 

 4/27 104 بیکار 9/3 15 میلیون 5/1-1 4/22 85 ابتدایی

 

 2/14 54 سایر 2/3 12 میلیون 2–5/1 3/16 62 راهنمایی

 15 57 سیکل
 2بیش از 

 یلیونم
5 3/1 

 25 94 دیولم 

 5/4 17 فوق دیولم 

 8/6 26 سایر

 100 380 جمط 100 380  100 380 جمط 100 380 جمط

 

 های استنباطی یافته

 ی فردیآور تابی اقتصادی و ها شاخص

شـاخص اشـتغال،    5، از ها آنی فردی آور تاببه وضعیت اقتصادی و ی مردم با توجه ها گروهمنظور بررسی تفاوت بین  به

درآمد، مالکیت خودرو، مسکن و وضعیت بیمة شغلی استفاده شد که نتایج تحلیل واریـانس آنـوا نشـان داد بـین وضـعیت      

، sig 002/0بـا  « بـودن فرد منحصربهاحساس »ة مؤلف، بین وضعیت اشتغال و sig 000/0با « خوداتکایی»ة مؤلفاشتغال و 

، بین مالکیت مسکن sig 000/0با  «نفس اعتمادبه»ة مؤلف، بین درآمد و sig 002/0با « خودکارآمدی»ة مؤلفبین درآمد و 

تفـاوت   sig 001/0بـا  « بـودن  احساس اجتمـاعی » ةمؤلفو بین مالکیت خودرو با  sig 000/0با « عوایف مثبت»ة مؤلفو 
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ی مـذکور بیشـتر   هـا  مؤلفـه  1شدن آزمون تعقیبـی شـفه   و، در ادامة بح  با اضافهر ینا(. از 6داری وجود دارد )جدول  یمعن

 شوند. تجزیه و تحلیل می

 

 خوداتکاییاشتغال و 

منظور بررسی این موضوع که آیا داشـتن شـغل    ی اقتصادی است که در این پژوهش بهها شاخصوضعیت اشتغال یکی از 

لحـاظ وضـعیت اشـتغال بـه چهـار گـروه        رو، پاسخگویان به یناشد. از  هاستفاددهد یا خیر،  ی فردی را افزایش میآور تاب

آزمـوده شـد. نتـایج تحلیـل واریـانس       ها گروهی فردی این آور تابیم شدند و سوس تقسشاغل، بیکار و سایر  شاغل، نیمه

 (.7د )جدول داری وجود دار یمعنتفاوت  sig 000/0با « خوداتکایی»ة مؤلفیرفه نشان داد بین وضعیت اشتغال و  یک

 

 ی فردیآور تابی ها مؤلفهی اقتصادی و ها شاخص. نتایج تحلیل آنوا بین 6جدول 

 شاخص اقتصادی              

  یها شاخص

 ی فردیآور تاب

ال
شتغ

ا
مد 

درآ
 

کن
مس
ت 

کی
مال

رو 
ود
 خ
ت
کی
مال

ه  
یم
ت ب

ضعی
و

ی
شغل

 

 648/0 133/0 765/0 952/0 567/0 پشتکار

 346/0 990/0 955/0 973/0 103/0 تعادل و توازن

 858/0 092/0 115/0 821/0 000/0 خوداتکایی

 337/0 255/0 000/0 910/0 633/0 عوایف مثبت

 315/0 298/0 988/0 002/0 256/0 خودکارآمدی

 927/0 001/0 853/0 899/0 081/0 بودن احساس اجتماعی

 915/0 889/0 985/0 683/0 524/0 کنترل اضطراب

 323/0 380/0 980/0 643/0 112/0 مسئلهحل 

 058/0 110/0 835/0 000/0 083/0 نفس اعتمادبه

 248/0 938/0 769/0 906/0 566/0 اعتماد

 754/0 845/0 379/0 687/0 259/0 خودمختاری

 120/0 597/0 046/0 994/0 025/0 اندیشی مثبت

 068/0 706/0 782/0 847/0 002/0 بودنفرد منحصربهاحساس 

 تحقیقهای  منبط: یافته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Scheffe 
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 خوداتکایی. نتایج تحلیل آنوا بین وضعیت اشتغال و 7جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 004/203 3 668/67 
828/52 

 
000/0 

Within Groups 343/480 375 281/1   

Total 347/683 378    

 

از آزمون تعقیبی شفه اسـتفاده شـد کـه نتـایج ایـن       ها روهگو مقایسة دو به دو  همچنین، برای تجزیه و تحلیل بیشتر

و کمترین اختالف میانگین  -63/1با « بیکار»گروه  و« شاغل»دهد بیشترین اختالف میانگین بین گروه  یمآزمون نشان 

کـار  عبارت دیگر، افراد شاغل نسـبت بـه افـراد بی    (؛ به8جدول است ) -35/0با « شاغل نیمه»و گروه « شاغل»بین گروه 

 هستند. -ی فردیآور تابی ها مؤلفهیکی از  عنوان به -بیشتر« خوداتکایی»دارای 

 

 خوداتکایی. نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین وضعیت اشتغال و 8جدول 

(I) وضعیت اشتغال (J) وضعیت اشتغال Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 شاغل

 شاغل نیمه /0  15552/0- 165/0 7886/0- 0849/0 

/ بیکار 14815/0 000/0 0488/2- 2167/1- 

/ سایر 18262/0 000/0 0470/2- 0213/1- 

 شاغل نیمه

0/ شاغل  15552/0- 165/0 0849/0- 7886/0 

/ بیکار 16393/0 000/0 7412/1- 8205/0- 

/ سایر 19564/0 000/0 7317/1- 6328/0- 

 بیکار

/ شاغل 14815/0 000/0 2167/1 0488/2 

/ شاغل نیمه 16393/0 000/0 8205/0 7412/1 

0/ سایر  18983/0 966/0 4345/0 6317/0 

 سایر

/ شاغل 18262/0 000/0 0213/1 0470/2 

/ لشاغ نیمه 19564/0 000/0 6328/0 7317/1 

-09865/0 سایر  18983/0 966/0 6317/0- 4345/0 
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 بودنفرد منحصربهاشتغال و احساس 

ی فردی است که با شاخص وضعیت اشتغال تفـاوت  آور تابی ها مؤلفهیکی دیگر از « بودنفرد منحصربهاحساس »ة مؤلف

احسـاس  »ة مؤلفـ دهـد بـین اشـتغال و     یمـ لیـل واریـانس آنـوا نشـان     دهـد. بررسـی نتـایج تح    یمـ داری را نشان  یمعن

 (.9دارد )جدول داری وجود  یمعنتفاوت  sig 002/0با « بودنفرد منحصربه

بیشترین اخـتالف میـانگین بـین     که دهد یمنشان  ها گروههمچنین، نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسة دو به دو 

بـا  « شـاغل  نیمـه »و گـروه  « شـاغل »و کمترین اختالف میانگین بین گـروه   -074/2با « بیکار»و گروه « شاغل»گروه 

احسـاس  »ة مؤلفـ از  هـا  گـروه دهد افراد شـاغل نسـبت بـه سـایر      نشان می مسئله( که این 10جدول دارد ) وجود -69/0

 .هاست آنی بیشتر آور تاب نشانگرند که این موضوع برخورداربیشتری « بودنفرد منحصربه

 

 بودنفرد منحصربهیج تحلیل آنوا بین وضعیت اشتغال و احساس . نتا9جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups /  / / 002/0 

Within Groups /  576/0    

Total /     

 
 

 بودنفرد منحصربهس . نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین وضعیت اشتغال و احسا10جدول 

(I) وضعیت اشتغال (J) وضعیت اشتغال 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 شاغل

-69145/0 شاغل   نیمه  16017/0  000/0  / 2417/0- 

/ بیکار 15309/0  000/0  / /

/ سایر 18872/0  000/0  / /

 شاغل نیمه

69145/0 شاغل  16017/0  000/0  2417/0  /

/ بیکار 16888/0  000/0  / 9092/0- 

/ سایر 20174/0  000/0  / 4697/0- 

 بیکار

/ شاغل 15309/0  000/0  / /

/ شاغل نیمه 16888/0  000/0  9092/0  /

34722/0 سایر  19617/0  373/0  2037/0-  8981/0 

 سایر

/ شاغل 18872/0  000/0  / /

/ شاغل نیمه 20174/0  000/0  4697/0  /

-34722/0 بیکار  19617/0  373/0  8981/0-  2037/0 
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 درآمد و خودکارآمدی

ی فردی تفاوت آور تابی ها مؤلفهیکی از  عنوان به« خودکارآمدی»ة مؤلفاست که با ه شاخصر از شاخص درآمد یکی دیگ

تفـاوت   sig 000/0بـا  « خودکارآمدی»ة مؤلفدهد. براساس نتایج تحلیل آنوا بین شاخص درآمد و  یمداری را نشان  یمعن

 (.11داری وجود دارد )جدول  یمعن

 د و خودکارآمدی. نتایج تحلیل آنوا بین درآم11جدول 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups /  / / 000/0 
Within Groups /  /  

Total /    

 

میلیون و کمتـر   2-5/1دهد بیشترین اختالف میانگین بین گروه درآمدی  یمنشان  1بررسی نتایج آزمون تعقیبی شفه

میلیون تومـان بـا    2میلیون و بیش از  2-5/1و کمترین اختالف میانگین بین گروه درآمدی  -34/2هزار تومان با  500از 

ی آور تـاب ی هـا  مؤلفـه یکـی از   عنوان به« خودکارآمدی»ة مؤلفوجود دارد. درواقط، با افزایش میزان درآمد، میزان  -25/0

 (.12جدول ) یابد یمیزان درآمد، خودکارآمدی نیز کاهش یابد و برعکس با کاهش م یمفردی نیز افزایش 

 

 . نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین درآمد و خودکارآمدی12جدول 

(I) درآمد (J) درآمد Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 میلیون 2 -5/1

 

 

/ ارهز 500کمتر از  28491/0  000/0  / /

/ میلیون 1 -هزار 500 29140/0  000/0  / 7457/0- 

-69444/0 میلیون 5/1 -1  37262/0  483/0  / 4590/0 

-25000/0 میلیون 2بیشتر از   51212/0  993/0  / /

 

 نف  اعتمادبهدرآمد و 

ی فردی است که در ارتباط با شاخص درآمـد تفـاوت معنـاداری را    آور تابی ها مؤلفهیکی دیگر از  «فسن اعتمادبه»ة مؤلف

تفـاوت   sig 000/0با « نفس اعتمادبه»ة مؤلفدهد بین درآمد و  یمرو، بررسی نتایج تحلیل آنوا نشان  ینادهد. از  یمنشان 

 (.13داری وجود دارد )جدول  یمعن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

افزایش صفحات پژوهش، در برخی موارد بخشی از جدول آزمون تعقیبیی شیفه آورد    های نتایج آزمون تعقیبی شفه و درنتیجه  بودن جدول دلیل طوالنی . به1
 شد  است.
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 نف  اعتمادبهبین درآمد و  . نتایج تحلیل آنوا13جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups /  / / 000/0 

Within Groups /  /  

Total /    

 

میلیون  2-5/1دهد بیشترین اختالف میانگین بین گروه درآمدی  همچنین، بررسی نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان می

میلیون تومان  5/1-1و  2-5/1و کمترین اختالف میانگین بین گروه درآمدی  -05/2هزار تومان با  500تومان و کمتر از 

ی فـردی ارتقـا   آور تـاب یجـه  درنتیابـد و   افزایش می« نفس اعتمادبه»ة مؤلفمیزان درآمد  است؛ یعنی با افزایش -32/0با 

 (.14جدول ) یابد یم

 نف  اعتمادبهایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین درآمد و . نت14جدول 

(I) درآمد (J) درآمد Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 میلیون 5/1-2

/ هزار 500کمتر از  31242/0  000/0  / /

/ میلیون 1-هزار 500 31953/0  000/0  / 8589/0 

-32778/0 میلیون 1-5/1  40858/0  958/0  / 9370/0 

-41667/0 میلیون 2بیشتر از   56154/0  968/0  / /

 

 مالکیت مسکن و عواطف مثبت

ـ  تفاوت« عوایف مثبت»ة مؤلفی فردی فق  آور تابی ها مؤلفهدر بررسی شاخص مالکیت مسکن و  داری را نشـان   یمعن

دارد وجـود   sig 000/0دار با  یمعنکه براساس نتیجة تحلیل آنوا بین مالکیت مسکن و عوایف مثبت تفاوت  ییور بهداد، 

اخـتالف میـانگین   « مستأجر»و گروه « خودمالکی»دهد بین گروه  یم(. بررسی نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان 15جدول )

 (.16جدول است )مثبت  عوایفقش خودمالکی در افزایش ن وجود دارد که نشانگر -60/1

 

 . نتایج تحلیل آنوا بین مالکیت مسکن و عواطف مثبت15جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups /  / / 000/0 

Within Groups /  536/0   

Total /    
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 یج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین مالکیت مسکن و عواطف مثبت. نتا16جدول 

(I) مالکیت مسکن (J) مالکیت مسکن Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 خودمالکی
/ مستأجر 11892/0  000/0  / /

/ سایر 44041/0  002/0  / 4929/0- 

 مستأجر
/ خودمالکی 11892/0  000/0  / /

02808/0 سایر  44157/0  998/0  / /

 سایر
/ خودمالکی 44041/0  002/0  4929/0  /

-02808/0 مستأجر  44157/0  998/0  / /

 

 ودنب مالکیت خودرو و احساس اجتماعی

منظور سنجش توانایی اقتصادی ساکنان و همچنین ارتبـاط   یی است که بهها شاخصشاخص مالکیت خودرو یکی دیگر از 

 با« بودن احساس اجتماعی»ة مؤلفکار گرفته شد. نتایج تحلیل آنوا نشان داد بین مالکیت خودرو و  ی فردی بهآور تابآن با 

001/0 sig  و گـروه  « دارای خـودرو »دهـد بـین گـروه     یمنین، بررسی میانگین نشان داری وجود دارد. همچ یمعنتفاوت

باالتری « احساس اجتماعی»دهد افرادی که خودرو دارند  وجود دارد که نشان می -83/0اختالف میانگین « فاقد خودرو»

 (.17جدول دارند )

 بودن . نتایج تحلیل آنوا بین مالکیت خودرو و احساس اجتماعی17جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups /  / / 001/0 

Within Groups /  /  

Total /    

 

 ی فردیآور تابجمعیتی و -ی اجتماعیها شاخص

ی هـا  شـاخص اس ی غیررسـمی شـهر ارومیـه براسـ    هـا  سـکونتگاه آوری فردی ساکنان  برای تحلیل تفاوت در میزان تاب

خانوار، تعداد خانوار، وضعیت تأهـل و مـدت اقامـت     هفت شاخص میزان تحصیالت، سن، پوشش بهداشت، بعد اجتماعی،

« خوداتکایی»ی ها مؤلفهی مذکور فق  شاخص تحصیالت با ها شاخصدهد از بین  یمیل آنوا نشان تحلارزیابی شد. نتایج 

 (.18جدول ) دار است یمعن sig 001/0و  sig 000/0ترتیب در سطح  به« اعتماد»و 
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 ی فردیآور تابی ها مؤلفهجمعیتی و -ی اجتماعیها شاخص. نتایج تحلیل آنوا بین 18جدول 

 اجتماعی-شاخص جمعیتی     

 یها شاخص

ت ی فردیآور تاب
ال
صی
تح

ت 
اش
هد
ش ب

وش
پ

 

وار
خان
د 
بع

هل 
 تأ
ت
ضعی

و
ت 

قام
ت ا

مد
 

 سن

 568/0 037/0 149/0 361/0 119/0 217/0 پشتکار

 425/0 853/0 819/0 617/0 304/0 715/0 تعادل و توازن

 685/0 549/0 272/0 950/0 057/0 000/0 خوداتکایی

 268 490/0 277/0 681/0 566/0 015/0 عوایف مثبت

 947/0 029/0 979/0 823/0 125/0 046/0 خودکارآمدی

 051/0 760/0 949/0 627/0 018/0 374/0 بودن احساس اجتماعی

 191/0 335/0 251/0 807/0 705/0 376/0 نترل اضطرابک

 079/0 329/0 255/0 598/0 072/0 029/0 مسئلهحل 

 164/0 036/0 811/0 213/0 384/0 734/0 نفس اعتمادبه

 020/0 619/0 782/0 563/0 675/0 001/0 اعتماد

 135/0 936/0 756/0 023/0 986/0 188/0 خودمختاری

 100/0 909/0 496/0 118/0 185/0 995/0 اندیشی مثبت

 908/0 374/0 465/0 504/0 584/0 322/0 بودنفرد منحصربهاحساس 

 های تحقیق منبط: یافته 

 

 خوداتکاییتحصیالت و 

دهد،  یمداری را نشان  یمعنی فردی با شاخص تحصیالت تفاوت آور تابی ها مؤلفهیکی از  عنوان به« خوداتکایی»ة مؤلف

دارد دار وجـود   یمعنتفاوت  sig 000/0در سطح « خوداتکایی»ة مؤلفو « تحصیالت»تحلیل آنوا بین که براساس  ییور به

 شود. آزمون تعقیبی شفه آورده می ها گروهمنظور تحلیل بیشتر و مقایسة دو به دو  (. درادامه، به19جدول )

 

 خوداتکایی. نتایج تحلیل آنوا بین تحصیالت و 19جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups /  / / 000/0 

Within Groups /  /  

Total /    
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و « فـوق دیـولم  »دهد بیشترین اختالف میانگین بین گروه بـا تحصـیالت    یمبررسی نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان 

و گـروه بـا تحصـیالت    « فوق دیـولم »کمترین اختالف بین گروه با تحصیالت  و -90/2با « ابتدایی»گروه با تحصیالت 

ی بـا  هـا  گـروه ی بـا تحصـیالت بـاالتر نسـبت بـه      ها گروهوجود دارد؛ یعنی  -28/0با عدد « باالتر از فوق دیولم() یرسا»

 (.20تر از خوداتکایی بیشتری برخوردارند )جدول  یینپاتحصیالت 

 خوداتکاییتعقیبی شفه بین تحصیالت و . نتایج تحلیل آزمون 20جدول 

(I) تحصیالت (J) حصیالتت Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 فوق دیولم

/ سواد یب 41855/0  000/0  / 7948/0- 

/ خواندن و نوشتن 34625/0  000/0  / /

/ ابتدایی 29494/0  000/0  / /

/ راهنمایی 30392/0  000/0  / /

/ سیکل 30677/0  000/0  / 6683/0- 

-65373/0 دیولم  29257/0  661/0  / 4503/0 

-28658/0 سایر  34625/0  998/0  / /

 

 الت و اعتمادتحصی

« اعتمـاد »ة مؤلفـ دهـد،   یمـ داری را نشان  یمعنی فردی که با شاخص تحصیالت تفاوت آور تابی ها مؤلفهیکی دیگر از 

ـ تفاوت  sig 001/0ة اعتماد با مؤلفکه براساس نتایج تحلیل آنوا بین شاخص تحصیالت و  ییور بهاست،  دار وجـود   یمعن

فـوق  »دهد بیشترین اختالف میانگین بین گروه با تحصیالت  یمقیبی شفه نشان بررسی نتایج آزمون تع (.21دارد )جدول 

فـوق  »و کمترین اختالف بین گـروه بـا تحصـیالت     -21/2با « خواندن و نوشتن»و گروه با تحصیالت در سطح « دیولم

ی بـا  هـا  گـروه نسبت به ی با تحصیالت باالتر ها گروهوجود دارد. درواقط،  -34/0با « دیولم»و گروه با تحصیالت « دیولم

 (.22تر از حس اعتماد بیشتری برخوردارند )جدول  یینپاتحصیالت 

 

 . نتایج تحلیل آنوا بین تحصیالت و اعتماد21جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups /  / / 001/0 

Within Groups /  /  

Total /    
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 . نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین تحصیالت و اعتماد22جدول 

(I) تحصیالت (J) تحصیالت Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 فوق دیولم

/ سواد یب 39507/0  000/0  / 6677/0- 

/ نوشتنخواندن و  32683/0  000/0  / 9786/0- 

/ ابتدایی 27839/0  000/  / 9416/0- 

-83144/0 راهنمایی  28687/0  302/0  / 2511/0 

-70382/0 سیکل  28957/0  551/0  / 3889/0 

-34230/0 دیولم  27616/0  981/0  / 6998/0 

-53243/0 سایر  32683/0  914/  / 7009/0 

 

 گیری نتیجه

و  سیاسـی  نهـادی،  اقتصـادی،  اجتمـاعی،  های ظرفیت نحوة تأثیرگذاری شناختدرواقط  تهدیدات، دربرابر یآور تاب تبیین

 شهروندان های ییتوانا تقویت و پذیری جوامط آسیب کاهش رویکرد این از هدف ،. درواقطی جامعه استآور تاببر  اجرایی

ی اجتمـاعی  آور تابی فردی سطح اولیة آور تاب است. یبیعی سوانح وقوع نظیر تهدیدات ناشی از خطرهای با لهمقاب برای

ای مسـتقیم بـا    ی رابطـه آور تابشده است. این جنبه از  توجهی اخیر در مباح  مدیریت بحران به آن ها سالاست که در 

ی فردی را تقویت آور تابها  یژگیودارد؛ بنابراین، این  ...و روانی، باورها-های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روحی یژگیو

ی هـا  سـکونتگاه ی اجتمـاعی قلمـداد کـرد.    آور تابتوان رکن اساسی  یمی فردی را آور تابکنند. درنتیجه،  یا تضعیف می

ـ  بـه اجتمـاعی  -روبنا و ساختارهای اقتصـادی  عنوان بهدلیل ضعف ساختارهای کالبدی  غیررسمی در ایران به زیربنـا   وانعن

اجتمـاعی  -هـای اقتصـادی   یژگـی وپذیری بیشتری نسبت به بخش رسمی شهرها دارند.  یبآسدربرابر مخایرات محیطی 

از قبیل بیکاری، اشتغال غیررسمی، درآمد پـایین، نبـود خـدمات اجتمـاعی و... موجـب تضـعیف        ها سکونتگاهساکنان این 

ل اضطراب، حـل مسـئله، همـاهنگی، عوایـف مثبـت، خوداتکـایی و...       نفس، کنتر ها از جمله اعتمادبه ی فردی آنآور تاب

کند. پژوهش حاضر نیز  یمیری به حالت عادی را با مشکل مواجه پذ بازگشتیجه درنتشود و  دربرابر مخایرات محیطی می

نجام گرفته ا ها آناجتماعی -یررسمی ارومیه با توجه وضعیت اقتصادیغی ها سکونتگاهی فردی آور تابدر راستای تحلیل 

 است که نتایج کلیدی آن عبارت است:

ی آور تـاب ی ها مؤلفهی اشتغال، درآمد، مالکیت مسکن، مالکیت خودرو و تحصیالت افراد با برخی از ها شاخصبین  .1

، عوایـف مثبـت، احسـاس    نفـس  اعتمادبـه بـودن، خودکارآمـدی،   فرد منحصربهفردی از جمله خوداتکایی، احساس 

 شود. یمیل بیان تفص بهداری وجود دارد که درادامه  یمعند تفاوت بودن و اعتما  اجتماعی

 یهـا  مؤلفـه ی فردی نشان داد بین شاخص اشتغال و آور تابی ها مؤلفهافراد با « وضعیت اشتغال»بررسی شاخص  .2

داری وجـود دارد.   یمعنتفاوت  sig 002/0و  sig 000/0ترتیب با  به« بودنفرد منحصربهاحساس »و « خوداتکایی»
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بـا وضـعیت    هـا  گـروه رو، نتایج آزمون تعقیبی شفه و مقایسة میانگین دو به دو گروها نیز اخـتالف میـانگین    ینااز 

ی مـذکور  هـا  مؤلفـه ی فـردی بیشـتری در   آور تـاب عبارت دیگـر، افـراد شـاغل از     اشتغال متفاوت را تأیید کرد؛ به

 برخوردارند.

 یهـا  مؤلفـه ی فـردی نشـان داد بـین شـاخص درآمـد و      رآو تـاب ی هـا  مؤلفـه افـراد بـا   « درآمد»بررسی شاخص   .3

 داری وجـود دارد. همچنـین،   یمعنتفاوت  sig 000/0و  sig 002/0ترتیب با  به« نفس اعتمادبه»و « خودکارآمدی»

با وضعیت درآمدی متفـاوت را   ها گروهنتایج آزمون تعقیبی شفه و مقایسة میانگین دو به دو گروها اختالف میانگین 

 ی یادشده برخوردارند.ها مؤلفهی فردی بیشتری در آور تاب؛ یعنی افراد با درآمد باالتر از تأیید کرد

ة مؤلفـ ی فردی نشان داد بین شـاخص مالکیـت مسـکن و    آور تابی ها مؤلفهبا « مالکیت مسکن»بررسی شاخص  .4

ی شفه و مقایسة میـانگین  رو، نتایج آزمون تعقیب یناداری وجود دارد. از  یمعنتفاوت  sig 000/0با « عوایف مثبت»

با وضعیت مالکیت متفاوت را تأیید کرد. درواقط، افرادی که خود مالک  ها گروهدو به دو گروها نیز اختالف میانگین 

 ة مذکور برخوردارند.مؤلفی فردی بیشتری نسبت به افراد مستأجر در آور تابهستند از  مسکن

ة مؤلفـ ی فردی نشان داد بـین شـاخص مالکیـت خـودرو و     ورآ تابی ها مؤلفهبا « مالکیت خودرو»بررسی شاخص  .5

رو، نتایج آزمون تعقیبی شفه و مقایسـة   یناداری وجود دارد. از  یمعنتفاوت  sig 001/0با « بودن احساس اجتماعی»

لک با وضعیت مالکیت متفاوت را تأیید کرد. درحقیقت، افراد ما ها گروهمیانگین دو به دو گروها نیز اختالف میانگین 

 ة مذکور برخوردارند.مؤلفی فردی بیشتری در آور تابخودرو نسبت به افراد فاقد خودرو از 

 یهـا  مؤلفـه ی فردی نشان داد بین شاخص تحصـیالت و  آور تابی ها مؤلفهافراد با « تحصیالت»بررسی شاخص  .6

رو، نتایج آزمون  یناارد. از داری وجود د یمعنتفاوت  sig 001/0و  sig 000/0ترتیب با  به« اعتماد»و « خوداتکایی»

بـا تحصـیالت متفـاوت را تأییـد کـرد؛       ها گروهتعقیبی شفه و مقایسة میانگین دو به دو گروها نیز اختالف میانگین 

 ی مذکور برخوردار هستند.ها مؤلفهی فردی بیشتری در آور تابعبارت دیگر، افراد با تحصیالت باالتر از  به

یه ارومغیررسمی  آوری فردی ساکنان سکونتگاه یشنهادهای زیر در زمینة تقویت تابپ با توجه به نتایج تحقیق حاضر،

 شود: اراله می

 ی فردی؛آور تابیجه افزایش درنتیررسمی ارومیه در راستای ارتقای کیفیت زندگی و غی ها سکونتگاهساماندهی  .1

ی ذهنـی سـاکنان و   هـا  چـالش  منظور کـاهش بسـیاری از   به ها سکونتگاهبه رسمیت شناختن حق مالکیت در این  .2

 ی فردی؛آور تابیجه کمک به افزایش درنت

هـای مهـم در راسـتای     یکی از مؤلفه عنوان بهها  یزی در راستای توانمندسازی شغلی ساکنان این سکونتگاهر برنامه .3

 ی غیررسمی؛ها سکونتگاهیژه در و به آور تابیابی به جامعة دست

 های درمانی و بازنشستگی؛ یمهبت و همچنین خدمات اجتماعی از جمله ای و اولیة این محال یهپاتأمین خدمات  .4

هـا نسـبت بـه بخـش      دلیل ساختار متفاوت آن ی غیررسمی بهها سکونتگاهتهیة برنامة جامط مدیریت بحران برای  .5

 رسمی شهر؛

 ا.ه ی در زمینة مخایرات محیطی و لزوم آمادگی دربرابر آنرسان ایالعی آموزشی و ها دورهبرگزاری  .6
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