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 چکيده

شهري است. در ايتن بتين    فقراي براي مسکن تهية و شهرنشيني در غالب و برجسته عامل غيررسمي هاي اسکان

شناختي اوستت کته    ها دارد. يکي از اين عوامل خود فرد و سرماية روان کيفيت مسکن تأثير زيادي در اين سکونتگاه

هتاي   شناختي در ستکونتگاه  هاي روان ر اهميت سرمايهگيرد. بناب هاي غيررسمي را دربرمي تک ساکنان سکونتگاه تک

تبريز است.  آباد يوسف در محلة شناختي روان سرماية و مسکن کيفيت بين رابطة غيررسمي، هدف اين مقاله بررسي

همبستتگي استت.    -اي و به لحاظ ماهيتت و روش از نتو  توصتيفي    توسعه -روش تحقيم به لحاظ هدف کاربردي

آباد است. حجم نمونه بتر استاس متدل کتوکران      سال محلة يوسف 18يم تمامي افراد باالي جامعة آماري اين تحق

هتاي پيرستون و تحليتل مستير      هاي اين تحقيم نيز از آزمتون  وتحليل داده نفر برآورد شده است. براي تجزيه 322

عمر افراد در مستکن،   اي از دهد که با توجه به گذراندن بخش عمده هاي تحقيم نشان مي استفاده شده است. يافته

همننين کمبود بعضي امکانات مثل گذران اوقات فراغت مناسب در بين ساکنان، کيفيت مستکن در خودکارآمتدي و   

بيني بته آينتده نقتش     آوري در برابر مشکالت و خوش افزايش کارايي فردي، اميدواري براي رسيدن به اهداف، تاگ

متغيرهاي سرماية  همة براي دامنه دو معناداري دهد که سطح شان ميدهد. نتايج نيز ن مهمي را به خود اختصاص مي

هتاي سترماية    متغيتر  بتا  مستکن  کيفيتت  متغيتر  بتين  معناداري رابطة بنابراين، است. 05/0 از کمتر شناختي روان

بينتي   بيشترين ضريب همبستگي پيرسون مربوط به متغير کيفيت مسکن با متغيتر ختوش   .دارد وجود شناختي روان

توان گفت که بتين شتاخص کيفيتت     است. بنابراين، مي 000/0و سطح معناداري  511/0که برابر با ضريب است 

کيفيتت   افتزايش  بتا  شناختي همبستگي مثبت و مستقيمي وجتود دارد و  هاي مربوط به سرماية روان مسکن با مؤلفه

 يابد. مي افزايش نيز شناختي متغيرهاي مربوط به شاخص سرماية روان مسکن،

 

 آباد تبريز. شناختي، کيفيت مسکن، محلة يوسف هاي روان اسکان غيررسمي، سرمايه :ها ليدواژهک
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  مقدمه

 در همـواره  و بوده انسان اولیۀ نیازهای جزء همواره (. مسکن20: 1393است فکرمی،  پایدار ای جامعه اساس و پایه مسکن

 در .(3: 1392فرد و همکـاران،   است فصمدی کرده طی تکاملی مسیری کمّی و کیفی لحاظ از نیز مسکن بشر، تکامل پی

 ضـمانت  بـا  گـذارد و  اثرمـی  انسان زندگی کیفیت به گونه، بدین و رسد می مندی   رضایت به انسان اساسی نیازهای مسکن

 مجمـوع  را انسان مادی اساسی نیازهای گرا (.Isik & Tugsad, 2007:21فگیرد  می قرار ارتباط در طور صحیح به زندگی

 دارد را اول نقـش  نیازهـا  ایـن  از دسـته  سـه  هر شدن برآورده در مسکن ،بدانیم اجتماعی و اقتصادی ،یبیولوییک نیازهای

 از فـرد  منـدی  رضـایت  میـزان  در تأثیرگذار عامل ترین مهم موارد، از بسیاری . در حالت کلی، در(23: 1388 پورمحمدی،ف

 نفـ   عزت و مسکن شرایط میان .(Westaway, 2006:187ف است آن محیطی شرایط و مسکن محله، ی  در سکونت

(. 126: 1382شـکوئی،  فحتمی اسـت   روانی -عصبی اختالالت و مسکن میان کیفیت ارتباط و دارد وجود ای رابطه انسان

 که است مولد دارایی ترین مهم مسکن. است شهری فقر اصلی های ویژگی از یکی مطمئن و امن مسکن به دسترسی عدم

 بـه توسـعۀ   منجـر  که دارد. شرایطی مسکن تأمین تأثیر مهمی در زمین قیمت. شود می معیشت برای اعتبار تضمین باعث

کنـد   مـی  تضـمین  را مسـکن  بـه  دسترسـی  قابلیـت  و کیفیـت  و کمیـت  شود، می زمین غیررسمی یا غیرقانونی بازارهای

پایینی  فقر نرخ شوند، می خود اشغال تحت مسکن مال  که کسانی که دهد می نشان ها پژوهشWratten, 1995:10).ف

 خود به چنانچه که ای شود؛ ناحیه می جمع غیررسمی های  شهری نظیر سکونتگاه فرودست نواحی در شهری نیز دارند. فقر

فقـر   مسـکن  فقـر . کنـد  مـی  اسیر بیماری و گرسنگی و فساد آن، همراهان و فقر گریزناپذیر چرخۀ در را ساکنان رهاشود،

 اسـکان  صـورت  بــه  عمــدتا   شــهری  منــاطق  در ایــران  در مسـکن فقـر (.87: 1387صرافی، ف گیرد دربرمی را شهری 

 مسـاکن  غیررســمی شـامل   هـای  (. ســکونتگاه 113:1384اطهـاری، فگسترش اسـت  حال در و کند می جلوه غیررسمی

 (. 15: 1382هـادیزاده بــزاز، فاست   شـده پراکنده نامنظم طور به شهرها در اطرا  کـه است قانونی هویت بدون و خودرو

-UNف ها و کیفیت مسکن است شاخص به توجه مناطق، در این سکونت وضعیت شناخت در نمادها ترین مهم از یکی

HABITAT, 2005:1). زیست محیط کیفیت انداختن مخاطره آن و به گسترش و فقر بازتولید سبب به غیررسمی اسکان 

 و نیازمنـد  شـهری جامعـۀ انسـجام و بـرای پایداری جـدی تهدیـدی آن، مشـکالت حـل بـرای هزینـۀ گزا  تحمیل و

 در(. 96: 1389پـور،   اسـماعیل فاسـت   آینده در آن گسترش از کنـونی و جلوگیری وضـعیت سـاماندهی بـرای ویژه تدابیر

 توانمندسازی و دولت نقش به بیشتر است، مطرح  رسمی غیر های سکونتگاه و مسکن کیفیت با ارتباط در که مباحثی بیشتر

 تحقـق  برای الزم شروط از را اجتماعی سرمایۀ محققان برخی اخیر، دهۀ در. است  شده پرداخته  رسمی غیر های سکونتگاه

 هـای  سـکونتگاه  در اقتصـادی  منـافع  و منابع بهبود و توانمندسازی فرایند در را اجتماعی سرمایۀ واقع، در دانند. می توسعه

 بهبـودی  بـرای   رسـمی  غیر های سکونتگاه در که است این رسد می نظر به مهم که موضوعی. دانند می ضروری  رسمی غیر

 پیوند را جامعه اعضای نوعی به که اجتماعی سرمایۀ بر عالوه دیگر، عبارت به. شود نمی توجهی فرد خود به مسکن کیفیت

: 1385 غفـاری، فشـود   یادمی محلی های پیوستگی محلی و روحیۀ ماعی،اجت انریی چون مختلفی تعابیر با آن از و دهد می
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 مثبـت  توسـعۀ  مثبـت،  شناختی روان سرمایۀ. است فرد خود توجه کانون که است مطرح مثبت 1شناختی روان سرمایۀ ،(23

 & Luthansفدارد  پیشـرفت  حـ   کـه  اسـت  فـردی  بـا  رابطه در مثبت شناختی روان سرمایۀ واقع، در. است فرد روانی

Youssef, 2006: 148 .)5آوری تـاب  و 4امیـد  ،3بینـی  خوش ،2خودکارآمدی از متشکل مثبت شناختی روان سرمایۀ اگرچه 

 و خودکارآمـدی  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم البته،(. Luthans et al., 2007a: 558فدارد  ابعاد این از فراتر مفهومی است،

 & Kutanisفدارد  بسـتگی  شرایط به آوری تاب و بینی خوش که حالی در است، شخص به خود مربوط مفاهیم امیدواری

Oruc, 2014:147 .)افـراد  مثـال،  بـرای . اجزاسـت  دیگـر  با تعامل در شناختی روان سرمایۀ از جزء هر کلی، حالت در اما 

 :Luthans et al., 2007bفپذیرند  انعطا  و تر بینانه خوش کنند، می تعیین موفقیت به رسیدن برای را خود راه که امیدوار

 آن بـر  سـعی  مقاله این در مثبت، شناختی روان سرمایۀ موضوع اهمیت به توجه با و شد بیان که مطالبی به توجه با(. 569

 خود اختصـاص  به را شهر این رسمی غیر های سکونتگاه از بخشی که تبریز آباد یوسف محلۀ در را مسکن کیفیت که داریم

 :است زیر های سؤال به پاسخگویی پی در مقاله این. کنیم بررسی شناختی روان سرمایۀ بر تأکید با است داده

 شناختی را داراست  روان سرمایۀ های غیررسمی توانایی سنجش در سکونتگاه های کیفیت مسکن آیا شاخص -

معناداری وجـود  محله رابطۀ  شناختی این های سرمایۀ روان آباد تبریز با مؤلفه آیا بین کیفیت مسکن در محلۀ یوسف -

 دارد 

 

 نظري مباني

 هـای  پایـه  جملـه  از تغییـر،  ایـن . شود می پدیدار زمان طول در شهرها در تغییرات با شهری مناطق در مسائل و مشکالت

 نیازهـای  بـه  است که منجر جمعیتی های حرکت یا مختلف های فعالیت یا( تولید جای به خدماتی صنایعفاقتصادی  مختلف

 فقـر  کاهش و اقتصادی رشد بین مستقیم ای (. رابطهFarouk Hassan, 2012: 230فشود  می هریش مناطق در مختلف

 اسـکان  غیربهداشـتی  و شـلوغ  منـاطق  سـاکن  کـه  کسـانی  خصـوص  فقیـر، بـه   افراد برای شهرها در زندگی دارد. وجود

 1 تقریبـا  . اسـت  شافـزای  حـال  در شـدت  به توسعه درحال کشورهای شهری جمعیت. است مشکل و سخت ند،ا غیررسمی

 در کشـورهای  غیررسـمی  هـای  سـکونتگاه  سـاکنان  اکثـر . شـود  مـی  شـامل  را جهـان  شـهری  جمعیت از %32 یا میلیارد

اسـت   شـده  غفلـت  مسکن و زندگی شرایط از  در آن که شهرهاست از هایی بخش غیررسمی اسکان. هستند توسعه درحال

(El Menshawy et al., 2011: 168) سـرمایه و دارایـی طـول عمـر بسـیاری از خانوارهاسـت و        تـرین  . مسکن بزر

مالکیت آن به افزایش کمیت واحدهای مسکونی، تسـریع رشـد اقتصـادی، ایجـاد امنیـت و هویـت خـانوادگی، افـزایش         

های اجتمـاعی و   خوشبختی و رفاه خانوادگی، انباشت ثروت و تحر  عمودی خانوارها، بهبود مشارکت خانوارها در فعالیت

بناهـای   مالکیت مسکن و امنیـت تصـدی آن یکـی از سـنگ     .(5:1382انجامد فعسگری و قادری،  و مانند آن میسیاسی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. psychological capital 

2. self-efficacy 

3. optimism 

4. hope 

5. resiliency 
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روی فقرای  پذیری و محدودیت پیش اهدا  توسعۀ هزاره است. امنیت تصدی در واقع به منزلۀ اولین گام در کاهش آسیب

 اسـکان  مسئلۀ درگیر با و توسعه درحال یکشورها جزء ما . از آنجا که کشور(UN-HABITAT, 2005:2)شهری است 

 چنـین  شـناختی در  بـا تأکیـد بـر سـرمایۀ روان     مسـکن  های کمّی و کیفـی  شاخص ارزیابی و شناخت با است، غیررسمی

 خـاص،  طـور  بـه  غیررسمی، های سکونتگاه مسکنو  عام طور به مسکن، ساماندهی های برنامه به توان می هایی سکونتگاه

 نـام  بـه  متغیرهـایی  صـورت  بـه  کـه  گیرد می صورت ابزاری از استفاده با مسکن کیفی و کمّی لمسائ تحلیل .کرد کم 

 یـزی، فعز اسـت  مسـکن  کالبـدی  و فرهنگـی  اجتماعی، اقتصادی، مختلف ابعاد بیانگر و است مطرح مسکن های شاخص

 و واقعیـات  مقیـاس  و ردکـ  ارزیـابی  را مسـکن  نظـام  بـر  حـاکم  وضعیت توان می ها شاخص این از استفاده با (.26:1384

 مسکن اشاره شده است. های به شاخص 1کرد. در جدول  بررسی عینی نظر از دارد وجود زمینه این در که رخدادهایی

 

 هاي مسکن ها و مؤلفه . شاخص1جدول 

 های مسکن انواع شاخص ها های شاخص مؤلفه

 از مسـکونی  هایواحـد  برخـورداری  میـزان  ،(مسکونی فآپارتمانی و معمولی واحدهای نوع

 مسـکونی  واحـدهای  نسـبت  مسکونی؛ واحدهای از برداری زمان بهره مدت مالکیت؛ اسناد

 مشـتر   فضـاهای  و معیشـتی  فضـاهای  از مسـکونی  واحدهای میزان برخورداری خالی؛

 بـرای  مصـرفی  سـوخت  نـوع  وپـز؛  پخـت  بـرای  مصـرفی  سوخت نوع معیشتی؛ و زیستی

و  فرهنگی و آموزشی درمانی، و بهداشتی خدماتی، امکانات از برخورداری گرمایش؛ میزان

 واحدهای مسکونی در خانوار تعداد و مسکونی واحد تصر  نحوۀ بازرگانی، و خدماتی

 اجتماعی های شاخص

 بنـای  مترمربـع  یـ   احداث قیمت شهری، متوسط مسکونی واحدهای ساخت دورۀ طول

 وجـود  و مسـکن  احـداث  ایبـر  نیـاز  مـاهر و مـورد   انسانی نیروی تأمین نحوۀ مسکونی،

 مسکن تأمین برای مالی نهادهای

 اقتصادی های شاخص

 مسـاحت  مسـکونی؛  واحـد  مسـاحت زمـین   شـهری،  مسـکونی  واحـدهای  زیربنای سطح

 عمـر  مصـالح،  دوام مسـکونی،  در واحدهای موجود اتاق تعداد معیشتی، و زیستی فضاهای

 و جزآن اشغال سطح نسبت و بنا

 کالبدی های شاخص

 جمعیتی های شاخص مسکونی و جزآن  واحد در خانوار تراکم اتاق، در نفر تعداد خانوار، ساالنۀ رشد انوار،خ بعد

 (1393(، زادولی ف1393(، رحمتی ف1390، حکیمی و همکاران ف(1390فهمکاران  و روستایی (،1388(، ستارزاده ف1388ملکی و شیخی ف منبع:

 

سمی به عواملی زیادی بستگی دارد که یکی از این عوامل خود فرد اسـت؛  ر های غیر کیفیت مسکن ساکنان سکونتگاه

تواند در ارتقای کیفیت مسکن خـود مـؤثر    ای است که می رسمی مانند سرمایه های غیر یعنی، هر ی  از ساکنان سکونتگاه

 ی اسـت. سـرمایۀ  شـناخت  گیـرد سـرمایۀ روان   های غیررسـمی را دربرمـی   ت  ساکنان سکونتگاه باشد. این سرمایه که ت 

سـرمایۀ   همچـون  شـناختی  روان است. سرمایۀ انسانی پژوهشگران منابع جدید های پژوهشی موضوع از یکی شناختی روان
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 کمتـر  هـای  با هزینـه  ملموس های سرمایه برخال  که است ناملموس سازمانی های سرمایه از اجتماعی سرمایۀ و انسانی

(، سـرمایۀ  2007ف همکـاران  و لوتـانز  زعـم  بـه  .دارد درپـی  تـوجهی  درخـور  دعوای و رهبری است و نتایۀ و مدیریت قابل

 از شـناختی،  در واقـع، سـرمایۀ روان   .است مطرح افراد روی بر گذاری طریق سرمایه از رقابتی مزیت منزلۀ به شناختی روان

از  عبـارت اسـت   سرمایه گیری است. متغیرهای این قابل اندازه که است شده تشکیل گرایی شناختی مثبت روان متغیرهای

 آوری که تعریف مبسوط آن در ادامه آمده است. بینی و تاب خودکارآمدی، امیدواری، خوش

 

 الف( خودکارآمدي 

 . بنــدورا(Bandura, 1977: 1986)اجتمــاعی بندوراســت  شــناختی نظریــۀ و پیــدایی پــژوهش منشــأ خودکارآمــدی

 راهکارهـای  و شـناختی  انگیزشـی و  منـابع  بسیۀ برای هایش توانایی بر فرد اعتقاد راسخ را نف  به اعتماد/ خودکارآمدی

 فـرد،  در واقـع، خودکارآمـدی   .اسـت  کرده معین تعریف های موقعیت در خاص وظایف آمیز اجرای موفقیت برای نیاز مورد

اسـت   فـرد  شـرایط بیرونـی   دربرگیرنـدۀ  او روانـی  و جسمی فرد، و سالمتی های مهارت و دانش مانند تأثیر عواملی تحت

(Luthans et al., 2007a: 544). کارهـای  تـوان  مـی  شـود کـه   تعریـف مـی   خـود  بـه  اعتمـاد  منزلـۀ  به خودکارآمدی 

اسـت در فـرد کـه توانـایی      بـاوری  خودکارآمـدی  .(Stajkovic & Luthans, 1998:63ف داد انجـام  برانگیـزی  چـالش 

خودکارآمدی استرس را کاهش و فعالیت و تفکـر  (. Avey et al., 2008: 53کند ف آوردن نتایۀ خاص را ایجاد می دست به

 .دهد مثبت را افزایش می

 

 گ( اميدواري

 اهدا  سازد می قادر را افراد است که تفکری یا شناختی وضعیتی امیدواری که کند حمایت می ایده این ( از1994ف اسنایدر

 ادرا  و خود، انریی به معطو  ارادۀ طریق از اهدا  آن به سازند. سپ ، مدون  بینی پیش قابل و برانگیز اما چالش واقعی،

 بعـد  اسـنایدر  همچنین،. نامند می اراده را قدرت آن همکارانش و اسنایدر که است یابند. این چیزی دست شده درونی کنترل

 .تمشـکالت اسـ   از رفـت  بـرون  جهت جایگزین های خلق راه معنای به که کرده است بیان راهکار عنوان با هم سومی را

 در هـا  انتخـاب  تجدیـد  بـه  بـودن  قادر و موفقیت برای اهدا  به رسیدن برای صبر مفهوم به شناختی روان سرمایۀ در امید

 .(Snyder, 2002: 258; Avey et al., 2008:51; Luthans & Youssef, 2004:2)است  لزوم صورت

 

 بيني ج( خوش

 و شخصـی  علـل دایمـی،   به را مثبت اتفاقات که کند می فتعری( توصیفیفتفسیری  سب  را بینی خوش (1998ف سلیگمن

 تفسـیری  سـب   بـدبینی  دیگـر،  از طر . دهد می نسبت خاص شرایط و موقتی علل خارجی، به را منفی اتفاقات و فراگیر

 و پایـدار  شخصـی درونـی،   عوامـل  به را منفی وقایع خاص، و شرایط و موقتی خارجی، عوامل به را وقایع مثبت که است

 :Carver et al., 2010فاسـت   مثبـت  و مطلـوب  نتیجـۀ  رسیدن بـه  در فرد بینی پیش بینی خوش دهد. می نسبت یرفراگ

 .(Carver et al., 2010; Chang., 2001فپایداری است  نسبتا  شخصی صفت بینی خوش .(881
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 آوري تاگ د(

 رویـارویی بـا   در اسـت  قادر آن اساس بر فرد که در توسعه قابل حالت نوعی»: شود می تعریف چنین اصطالح در آوری تاب

ادامه  تر افزون تالش به بیشتر مسئولیت ها و پیشرفت مثبت، رویدادهای حتی و های زندگی تعارض و ها مصیبت ها، ناکامی

 چشمگیری های آوری عبارت است از داشتن توانایی در واقع، تاب« ننشیند. از پای بیشتر، موفقیت به دستیابی برای و دهد

  (Luthans et al., 2006: 16).بزر   تغییرات با خود سریع دادن ای وفقبر

 

 شناختي هاي سرماية روان ها و مؤلفه . شاخص2جدول 

 ها مؤلفه شناختی روان سرمایۀ های شاخص

 های فردی، سالمتی جسمی، سالمتی روانی های فردی، مهارت اعتماد به نف ، دانش خودکارآمدی

بخشیدن بـه اهـدا ، اراده    رفت از مشکالت، تحقق های جایگزین برای برون حل خلق راه امیدواری

 برای رسیدن به اهدا ، ادرا  و کنترل مشکالت

 بینی به آینده، انتظار اتفاقات خوب خوش بینی خوش

دادن  های زندگی، توانایی برای وفـق  ها، تالش برای مواجهه با تعارض رویارویی با ناکامی آوری تاب

 با تغییرات زندگیسریع خود 

 Aliyev & Karakus (2015); Aliye &Tunc(2015ف (؛1391(؛ هویدا و همکارنف1387منبع: سیمار اصل و فیضی ف

 

 روش پژوهش

همبسـتگی اسـت. جامعـۀ     -لحاظ ماهیت و روش از نـوع توصـیفی   ای و به توسعه -لحاظ هد  کاربردی تحقیق حاضر به

نفـر( اسـت. بـر اسـاس روش      2893شـهر تبریـز ف   آبـاد کـالن   سال محلۀ یوسف 18آماری این تحقیق تمامی افراد باالی 

های مورد استفاده در این  نفر برآورد شده است. داده 322گیری تصادفی ساده با استفاده از مدل کوکران حجم نمونه  نمونه

ه از روش صـوری و پایـایی آن بـا    تحقیق از نوع اولیه است که با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنام

هـا   پرسشنامۀ مقدماتی، برای هر ی  از طیف 30آمده از  دست دست آمده است. آلفای به محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ به

شدۀ متغیرهای تحقیق عبارت اسـت از   پایایی محاسبه ها زیاد است. باال بوده است. بنابراین، همبستگی درونی گویه 7/0از 

(، سـالمت  702/0(، سـالمت جسـمی ف  742/0هـای فـردی ف   (، مهارت807/0های فردی ف (، دانش711/0ف  فاعتماد به ن

(، اراده 847/0بخشیدن به اهدا  ف (، تحقق707/0رفت از مشکالت ف های جایگزین برای برون حل (، خلق راه921/0روانی ف

(، انتظار اتفاقـات خـوب   811/0ینی به آینده فب (، خوش901/0(، ادرا  و کنترل مشکالت ف741/0برای رسیدن به اهدا  ف

 دادن وفـق  بـرای  (، و توانـایی 711/0زندگی ف های تعارض با مواجهه برای (، تالش749/0ها ف (، رویارویی با ناکامی851/0ف

 سـرمایۀ  و مسـکن  کیفیـت  بـین  رابطـۀ  بررسـی  در ایـن تحقیـق بـرای   (. همچنـین،  702/0زنـدگی ف  تغییرات با خود سریع

شناختی  روان سرمایۀ های بر مؤلفه مسکن کیفیت های گیری میزان تأثیر شاخص و برای اندازه پیرسون آزمون از تیشناخ روان

 است. استفاده شده(AMOS) ساختاری  معادالت الگوهای برازندگی های شاخص از استفاده با مسیر تحلیل از
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 محدودة مورد مطالعه

ایـن محلـه   . شـود  جدامی هم از متعدد های بریدگی با که است قرارگرفته  ماهورهایی هتپ روی عینالی، کوه های دامنه در آباد یوسف

نفر بر اساس آمار و سرشماری عمومی نفوس و مسـکن اسـت.    3894در محدودۀ محلۀ عباسی است. جمعیت این محله از شهر 

و اطالعات مرکـز آمـار، ایـن محلـه      طور که در توضیح مناطق اسکان غیررسمی آمده و بر اساس مشاهدات میدانی و آمار همان

وخم و شیب زیاد است. از طرفـی، وضـعیت سـالمتی و     های پرپیچ دارای تراکم باالی جمعیتی، نرخ سواد و اشتغال پایین و کوچه

 نفـر  6/5اسـت و در هـر مسـکن     خانوار 19/1آباد تبریز  مسکونی در محلۀ یوسف پاکیزگی در این منطقه پایین است. تراکم واحد

% 78/31 تخریبـی،  %32/26دهـد کـه مسـاکن محلـه      همچنین، وضعیت بناهای مسکونی در این محله نشان می .دارد نتسکو

 واقـع، تـاریخ   در. است قدمت دارای محدوده این مسکونی واحدهای از ای عمده بخش % نوساز است. همچنین،12/40تعمیری و 

 سـال  30 از بـیش  مسـکونی قـدمتی   واحـدهای  %65/43ای که  گونه هب گردد، برمی انقالب از پیش به محدوده این نشینی حاشیه

 سـویی  از فـوق  اطالعـات  ترتیب، بدین. دارد سال قدمت 15 از کمتر ها آن %07/17سال و  30 تا 15 بین واحدها %25/37 .دارد

 30 از بـیش  هدهـد کـ   نشان می را محالت این مسکونی واحدهای فرسودگی باالی دیگر سوی از و محالت این تاریخی قدمت

اقتصـادی محلـۀ مـورد مطالعـه وضـعیت       -هـای اجتمـاعی   از نظر شاخص. است شده ساخته نشین حاشیه صورت به پیش سال

انـد کـه    خصوص مردان سطح سواد پایین دارند و اکثر مردان محله کارگران فصـلی  مطلوبی ندارد. بیش از نیمی از افراد محله، به

هـای   ن در محله شده است. از طـر  دیگـر، میـزان مشـارکت اقتصـادی زنـان در فعالیـت       وجودآمدن سطح اشتغال پایی باعث به

آباد دارد. همچنـین، بـر اسـاس مشـاهدات      اقتصادی در سطح پایینی است که نشان از ضعف ساختارهای موجود در محلۀ یوسف

 ایم. اهد جوانی جمعیت در محلهگرفته از محدودۀ مورد مطالعه مشخص شد که با تغییر نسل مهاجران به این مناطق ش صورت

 

 تبريز شهر سطح در آباد يوسف محلة موقعيت .1 شکل
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 وتحليل هاي پژوهش و تجزيه يافته

، 39تا  29% در ردۀ سنی 4/14سال،  28تا  18% از افراد در ردۀ سنی 40های توصیفی تحقیق حاکی از این است که  یافته

% پاسـخگویان ایـن   4/38سـال قرارداشـتند.    50% در ردۀ سنی بـاالتر از  8/14سال و تنها  50تا  40% در ردۀ سنی 8/30

% دیـپلم و   28% تحصیالت سیکل،  20شوندگان بیسواد،  % از پرسش 24اند.  % را زنان تشکیل داده6/61تحقیق را مردان و 

دهندگان بیکار  % از پاسخ8/43دهندگان دارای تحصیالت باالتر از لیسان  بودند.  % از پاسخ7% لیسان  داشتند و تنها 21

 % از آنان شاغل بودند.2/56و 

 آباد تبريز شوندگان محلة يوسف . وضعيت سن پرسش3جدول 

 درصد سن

 40 28تا  18

 14.4 39تا  29

 30.8 50تا  40

 14.8 50باالتر از 

 1394های تحقیق،  منبع: یافته         
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 تبريز  آباد يوسف محلة شوندگان صيالت پرسش. وضعيت تح2شکل 

 1394 تحقیق، های یافته: منبع

 

شناختی از آزمون پیرسون استفاده شد، زیرا هر دو متغیر از نـوع   برای بررسی رابطۀ بین کیفیت مسکن و سرمایۀ روان

 شناختی است. ۀ روانهای سرمای ای است. در این آزمون متغیر مستقل کیفیت مسکن و متغیر وابسته مؤلفه فاصله
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 . رابطة بين کيفيت مسکن و خودکارآمدي4جدول 

 کیفیت مسکن خودکارآمدی 

 همبستگی پیرسون                    

 خودکارآمدی                   سطح معناداری فدو دامنه(

 تعداد                                                             

1 

322 

326/0 

000/0 

322 

 همبستگی پیرسون                    

 (دامنه دوفمعناداری  مسکن                   سطح کیفیت

 تعداد                                                          

326/0 

000/0 

322 

1 

322 

 1394 تحقیق، های یافته: منبع

 

 دسـت  به کالبدی و اجتماعی اقتصادی، های شاخص به مربوط های مؤلفه مجموع از که مسکن کیفیت به مربوط متغیر

 هـر  بـه  مربوط های مؤلفه مجموع از آمده دست و به شناختی روان سرمایۀ های شاخص و مستقل متغیر عنوان به است آمده

غیـر  مت بـرای  دامنـه  دو معنـاداری  سـطح  ،4 بـه جـدول   توجه با. است شده گرفته نظر در وابسته متغیر ها شاخص از کدام

است، بنابراین بین کیفیت مسکن و خودکارآمدی رابطۀ معناداری وجوددارد. همچنین، ضریب  05/0 از کمتر خودکارآمدی

 است. 336/0همبستگی پیرسون برای متغیر خودکارآمدی برابر 

 

 اميدواري و مسکن کيفيت بين رابطة .5 جدول

 کیفیت مسکن امیدواری 

همبســتگی                                                              

 پیرسون

 (دامنه دوفمعناداری  امیدواری                          سطح

 تعداد                                                         

1 

322 

422/0 

000/0 

322 

 همبستگی پیرسون                                             

 (دامنه دوفمعناداری  کن                     سطحمس کیفیت

 تعداد                                                          

422/0 

000/0 

322 

1 

322 

 1394، تحقیق های یافته: منبع

 

دهد که رابطۀ معناداری بین کیفیـت مسـکن و متغیـر امیـدواری وجـود دارد. ضـریب همبسـتگی         نشان می 5جدول 

 است. 422/0پیرسون این متغیر برابر 
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 بيني خوش و مسکن کيفيت بين رابطة .6 جدول

 کیفیت مسکن بینی خوش 

                                                            

 همبستگی پیرسون

 (دامنه دوفمعناداری  بینی                       سطح خوش

 تعداد                                                         

1 

322 

511/0 

00/0 

322 

 همبستگی پیرسون                                         

 (دامنه دوفمعناداری  مسکن                 سطح کیفیت

 تعداد                                                         

511/0 

000/0 

322 

1 

322 

  1394تحقیق،  های افتهی: منبع

 

 بنـابراین،  است. 05/0 از کمتر بینی خوش متغیر برای دامنه دو معناداری سطح که است مشاهده قابل ،6 جدول توجه با

 بینـی  خـوش  متغیر برای پیرسون همبستگی ضریب همچنین، دارد. وجود معناداری رابطۀ بینی خوش و مسکن کیفیت بین

 شناختی به خود اختصاص داده است. ریب همبستگی را بین متغیرهای سرمایۀ رواناست که بیشترین ض 511/0 برابر

 همبسـتگی  ضـریب . دارد وجـود  آوری تـاب  متغیـر  و مسـکن  کیفیـت  بین معناداری رابطۀ که دهد می نشان 7 جدول

 .است 492/0 برابر متغیر این برای پیرسون
 

 آوري تاگ و مسکن کيفيت بين رابطة .7 جدول

 فیت مسکنکی آوری تاب 

 همبستگی پیرسون                                           

 (دامنه دوفمعناداری  آوری                           سطح تاب

 تعداد                                                           

1 

322 

492/0 

000/0 

322 

 همبستگی پیرسون                                             

 (دامنه دوفمعناداری  مسکن                     سطح کیفیت

 تعداد                                                           

492/0 

000/0 

322 

1 

322 

 1394 تحقیق، های یافته: منبع

 

 ضروری تسهیالت و خدمات تمامی املش گیرد، را دربرمی مسکونی محیط کل فیزیکی، مکان بر عالوه مسکن مفهوم

 عبـارت  بـه . افـراد  اقتصـادی  اجتماعی و فرهنگی، پارامترهای سایر بهداشت و و آموزش خانواده، زیستن به برای نیاز مورد

 زیسـتن  بـه  بـرای  الزم عمـومی  تسـهیالت  و خدمات تمامی و است فیزیکی صرفا  سرپناهی از بیش چیزی مسکن دیگر،

با توجه به اختصاص بیشتر اوقات افراد در مسکن، داشتن مسکنی مطلوب باعـث افـزایش انـواع     .دشو می شامل را انسان
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ای از مسـکن حـداقل و دارای    های غیررسـمی نمونـه   شود. در این بین، اسکان های فردی و اجتماعی در افراد می سرمایه

استعدادهای افراد است. نتایۀ ایـن تحقیـق در    کردن انواع نیازها و ظهور امتیازات پایینی نسبت به سایر مناطق در برطر 

هـای فـردی و اجتمـاعی سـاکنان نقـش       دهد که کیفیت مسکن در افزایش انواع سرمایه آباد تبریز نشان می محلۀ یوسف

 اهـدا ،  بـه  رسـیدن  برای امیدواری فردی، کارایی افزایش و خودکارآمدی در مسکن ای دارد، به صورتی که کیفیت ویژه

بـودن کیفیـت    دهد. همچنـین، پـایین   می اختصاص خود به مهمی نقش آینده به بینی خوش و مشکالت برابر در آوری تاب

تـوان بـه ناامیـدی بـه آینـده و       گیری انواع مشکالت روانی در بین ساکنان شده است، از آن جمله می مسکن باعث شکل

 کاهش کارایی در بین افراد محله اشاره کرد.

 

 (Amos) ساختاري  معادالت الگوهاي 1برازندگي هاي شاخص از استفاده با مسير تحليل

هـای مطلـق و    در این تحقیق از شاخص .شود می استفاده شاخص چند از ساختاری معادالت الگوی برازندگی ارزیابی برای

χکای ف مجذور شاخص استفاده، مورد شاخص ی  های مطلق نسبی استفاده شده است. در شاخص
 شـاخص  کـه  اسـت  (2

 برابـر  نمونه حجم وقتی. است کمتر مدل برازندگی تر باشد، بزر  صفر از چه هر و آید می حساب به مدل مطلق دگیبرازن

χکای ف مجذور مقدار باشد، 200 تا 75
χکـای ف  مجذور تر، بزر  Nبا  های مدل برای اما. است معقول برازندگی اندازۀ (2

2 )

χکای ف مجذور آمارۀ که شود می موجب این است و معنادار آماری نظر از همیشه تقریبا 
 کند. از رد را همیشه مدل ( تقریبا 2

 درجـۀ  بـه  نسـبت  را کـای  مجذور پژوهشگران از بسیاری است، حساس بسیار نمونه اندازۀ به کای نسبت مجذور که آنجا

χنسبی ف کای آن، یعنی مجذور آزادی
2
/dfبـه  کـای  مجـذور  لمـد  بـر  را نمونه اندازۀ اثر شاخص این نسبت. سنجند ( می 

 و خـوب  برازنـدگی  باشـد،  5 تـا  2 بـین  چنانچـه  و عالی برازندگی باشد، 2 از کمتر شاخص این رساند. چنانچه می حداقل

از  (.12: 1393صـالحی و همکـاران،   فدهـد   مـی  نشان را الگو قبول غیرقابل و ضعیف برازندگی باشد، 5 از تر چنانچه بزر 

 هـم  بونـت  -بنتلـر  شـاخص  کـه ف 2شده اصالح برازش توان به شاخص ین تحقیق میهای نسبی مورد استفاده در ا شاخص

 3تطبیقی برازندگی شاخص. است مدل برازندگی نشانۀ و قبول قابل 90/0 باالی مقادیر اشاره کرد که برای( شود می نامیده

 در کـه  مسـتقل  اصـطالح  به مدلی مقایسۀ طریق از شاخص این. است مدل برازندگی نشانۀ و قبول قابل 90/0 از تر بزر 

تطبیقی  برازندگی شاخص. آزماید می نیز را بهبود مقدار نظر، مورد پیشنهادی مدل با نیست ای رابطه هیچ ها متغیره بین آن

 ,Bentlerدهـد ف  می جریمه نمونه گروه حجم برای که تفاوت این با است شده اصالح برازش شاخص مانند معنا از لحاظ

 های مورد بررسی آمده است. قبول شاخص پژوهش و حد قابل مدل برازش معیارهای 3(. در شکل 132 :1990

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. fitting indexes 
2. NFI 
3. CFI 
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 . حل استاندارد مدل3شکل 

. اسـت  شـده  تبیـین  واریان  میزان ها، مستطیل روی اعداد و بتاست یا مسیر های وزن مسیرها روی اعداد ،3شکل  در

 شـناختی  روان سـرمایۀ  هـای  شـاخص  بـرای  واریـان   ایـن . % است63 با برابر آوری تاب شدۀ  تبیین واریان  مثال، طور به

 کیفیـت  هـای  شـاخص  برای شده تبیین واریان . است %52 و %45 %،78 ترتیب، به بینی خوش و امیدواری خودکارآمدی،

 همچنـین، . %25 کالبـدی  هـای  شـاخص  و %33 اقتصـادی  های شاخص %،42 اجتماعی های شاخص با است برابر مسکن

بنابراین، نتـایۀ   .است %48 برابر شناختی روان سرمایۀ های شاخص بر مسکن کیفیت های تأثیر شاخص شدۀ تبیین واریان 

کنـد.   % از واریان  را تبیین مـی 42های اجتماعی آن است که  ترین شاخص کیفیت مسکن شاخص دهد که مهم نشان می

% 63شـده   وری با درصـد واریـان  تبیـین   آ آباد تاب شناختی در محلۀ یوسف های روان ترین شاخص سرمایه همچنین، مهم

 بوده است. 

شـناختی تـأثیر    هـای روان  ها و سـرمایه  %( روی شاخص48توان گفت که کیفیت مسکن در حد متوسط ف همچنین، می

 توان به وضعیت درآمدی، اشتغال و جزآن در بین ساکنان اشاره کرد. دارد و مابقی آن خار  از معیارهای مدل است که می

 ریشـۀ . اسـت  مـدل  بـودن  مطلـوب  بر داللت که است 356/3آزادی  درجۀ به اسکوئر کای ، نسبت8جدول بر اساس 

نیکویی برازش برابـر بـا    های شاخص. است مدل بودن قبول قابل از حاکی است که 9/0برآورد،  مجذورات خطای میانگین

 برازنـدگی  آن وجـود  عدم به نسبت مدل این دهد می نشان است که 792/0شده  اصالح برازش نیکویی و شاخص 871/0

 بـرازش  شـده( از  گیـری فمتغیرهـای مشـاهده    اندازه توان به این نتیجه رسید که مدل ، می8دارد. با توجه به جدول  بهتری

 کند. می گیری اندازه را پنهان متغیرهای خوبی به آشکار متغیرهای که معناست این به و است برخوردار خوبی

هـای   های پنهان همان سـرمایه  های کیفیت مسکن و شاخص تحقیق عبارت است از شاخص متغیرهای آشکار در این

 شناختی است که خار  از دید است. روان
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 پژوهش مدل برازش . معيارهاي8جدول 

 شاخص نوع مدل برازش معیار مقدار قابل قبول حد نتیجه

  237/345 
 اسکوئر کای

 های شاخص 

 مطلق

 (مدل برازندگی)

 آزادی ۀدرج 78  

 معناداری سطح 000/0 0.05کمتر از  قابل قبول

 آزادی درجۀ به اسکوئر کای نسبت 356/3 5تا  1بین  قبول قابل

 برآورد خطای مجذورات میانگین ریشۀ 9/0 به پایین 10/0 قبول قابل

 های شاخص

 نسبی

 برازش نیکویی شاخص 871/0 به باال 90/0 قبول قابل

 شده اصالح برازش نیکویی شاخص 792/0 باالبه  90/0 قبول قابل

 شده اصالح برازش شاخص 923/0 نزدی  به ی  قبول قابل

 لوئی  - توکر شاخص 879/0 به باال /90 قبول قابل

 فزاینده برازندگی شاخص 958/0 به باال 90/0 قبول قابل

 تطبیقی برازندگی شاخص 851/0 به باال 90/0 قبول قابل

 نسبی برازش شاخص 829/0 به باال 60/0 قبول قابل

 مقتصد تطبیقی برازش شاخص 689/0 به باال 60/0 قبول قابل

 مقتصد هنجارشدۀ برازش شاخص 724/0 به باال 60/0 قبول قابل

  1394های تحقیق،  منبع: یافته

 

 . حل غيراستاندارد مدل4شکل 

 

 اساس ها عددی مثبت است. از آنجا که بر انی همۀ شاخصمشاهده است، نسبت بحر قابل 9طوری که در جدول  همان

 .شـود  نمـی  شـمرده  الگـو مهـم   در این از کمتر پارامتر باشد، مقدار 96/1از  بیش باید بحرانی مقدار 05/0معناداری  سطح
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سـطح   در صـفر  مقـدار  با رگرسیونی های برای وزن شده محاسبه مقدار معنادار تفاوت از حاکی 05/0تر از  کوچ  P مقادیر

 % دارد. 95

 تحقيم هاي آزمون . نتايج9جدول 

 نتیجه P بحرانی نسبت برآورد ها شاخص جهت ها شاخص

 تأیید *** 892/6 980/0 مسکن کیفیت  کالبدی

 تأیید *** 528/0 429/0 مسکن کیفیت  اقتصادی

 تأیید ***  000/1 مسکن کیفیت  اجتماعی

 تأیید *** 691/8 172/0 شناختی ان سرمایۀ رو  خودکارآمدی  

 تأیید *** 459/15 081/0 شناختی روان سرمایۀ  امیدواری

 تأیید ***  000/1 شناختی روان سرمایۀ  بینی خوش

 تأیید *** 138/11 093/0 شناختی روان سرمایۀ  آوری تاب

   1394های تحقیق، منبع: یافته

 

قبولی برای  صورت قابل شناختی به های سرمایۀ روان شاخصهای کیفیت مسکن و  توان گفت که شاخص رو، می از این

 های موجود در این تحقیق مناسب بوده است. سنجش رابطه

 

 گيري  نتيجه

 سـرمایۀ  اسـت.  انسـانی  منـابع  پژوهشـگران  توجـه  و مـورد  جدیـد  پژوهشـی  هـای  موضـوع  از یکی شناختی روان سرمایۀ

 هـای  سرمایه برخال  که است سازمانی ناملموس های سرمایه از عیاجتما سرمایۀ و انسانی سرمایۀ همچون شناختی روان

 سـرمایۀ  واقـع،  دارد. در درپـی  را تـوجهی  درخور عواید و نتایۀ است و رهبری و مدیریت قابل کمتر های هزینه با ملموس

ن پـژوهش، رابطـۀ   در ای .است گیری اندازه قابل که است شده تشکیل گرایی مثبت شناختی روان متغیرهای از شناختی، روان

 پـژوهش  از شناختی بررسی شـده اسـت. هـد     روان های مربوط به سرمایۀ های کیفیت مسکن در ارتباط با متغیر شاخص

آبـاد تبریـز    رسمی در محلـۀ یوسـف   غیر های سکونتگاه در شناختی روان سرمایۀ و مسکن کیفیت بین رابطۀ بررسی حاضر،

 آزمـون  از بـودن هـر دو متغیـر(    ای شناختی فبه دلیـل فاصـله   روان سرمایۀ و مسکن کیفیت بین رابطۀ بررسی برای است.

 هـای  شاخص به مربوط های مؤلفه مجموع از که مسکن کیفیت به مربوط متغیر آزمون این در شده است. استفاده پیرسون

 هـای  از شاخص که شناختی روان متغیر سرمایۀ و مستقل متغیر عنوان به است آمده دست به کالبدی و اجتماعی اقتصادی،

 . است شده گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به آمده دست آوری، امیدواری و خودکارآمدی به بینی، تاب خوش

 بنـابراین  اسـت،  05/0 از کمتـر  شـناختی  متغیرهای سرمایۀ روان همۀ برای دامنه دو معناداری اینکه سطح به توجه با

بیشـترین ضـریب همبسـتگی     .دارد وجـود  شـناختی  هـای سـرمایۀ روان   متغیر با مسکن کیفیت متغیر بین معناداری رابطۀ

اسـت. بـین    000/0و سطح معناداری  511/0ضریب  بینی و برابر با خوش پیرسون مربوط به متغیر کیفیت مسکن با متغیر
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 افزایش با که امعن این شناختی همبستگی مثبت وجود دارد. به های مربوط به سرمایۀ روان شاخص کیفیت مسکن با مؤلفه

یابـد. همچنـین، بـرای     مـی  افـزایش  نیـز  شـناختی  متغیرهای مربوط به شاخص سرمایۀ روان های کیفیت مسکن، شاخص

برازنـدگی   هـای  شـاخص  از اسـتفاده  بـا  مسـیر  شـناختی از تحلیـل   گیری میزان تأثیر کیفیت مسکن بر سرمایۀ روان اندازه

شـده از   تبیـین  واریـان   اسـت کـه در ایـن مـدل بیشـترین میـزان       استفاده شده (AMOSف ساختاری معادالت الگوهای

 کیفیت شاخص برای شده تبیین % و بیشترین واریان 78شناختی مربوط به خودکارآمدی و برابر با  های سرمایۀ روان مؤلفه

توجـه بـه   دهـد کـه بـا     % است. نتایۀ تحلیلی از محلۀ مورد مطالعه نیز نشان می42 اجتماعی با های برای شاخص مسکن

های فردی و اجتماعی خودنمایی  ها در افزایش سرمایه حداقل امکانات در این محله مسکن یکی از تأثیرگذارترین شاخص

 .دارد زنـدگی  کیفیـت  بهبـود  در اساسی نقشی او مندی رضایت ح  کنندۀ تأمین و بشر اولیۀ نیاز منزلۀ به کند. مسکن می

شـود   دی از فقر مسکن است، ارتقای کیفی مسکن یکی از ضروریات تلقی مـی ها که نمو خصوص در این نوع سکونتگاه به

آوری در برابـر مشـکالت و تـالش بـرای موفقیـت،       اندیشی نسبت به آینـده، تـاب   بینی و مثبت که موجب افزایش خوش

س در بـین  امیدواری به آینده و افزایش قدرت ارادۀ فردی و خودکارآمدی و ارتقای کارایی فردی، همچنین کـاهش اسـتر  

بودن کیفیت مسکن نیز موجب بروز انواع مشکالت روانی مثل ناامیدی و بدبینی به آینده و  ساکنان است. همچنین، پایین

 شود. کاهش کارایی فردی و شکست در برابر مشکالت می
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