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تحلیل تابآوری فردی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی در مقابل مخاطرات محیطی
(مطالعة موردی :شهر ارومیه)
هادی حکیمی  ـ استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکدۀ برنامهریزی و علوم محیطی  ،دانشگاه تبریز
محمدتقی معبودی -دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکدۀ برنامهریزی و علوم محیطی ،دانشگاه تبریز
پریا علیزاده -دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکدۀ برنامهریزی و علوم محیطی ،دانشگاه تبریز
پذیرش مقاله 1395/07/11 :تأیید مقاله1396/06/18 :

چکیده
تابآوری فردی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی در مقابل مخاطرات طبیعی ممکن است از ویژگیهای اجتمااعی-
اقتصادی این سکونتگاهها تأثیر بپذیرد؛ یعنی گروههای انسانی با ویژگیهای اقتصادی-اجتمااعی متفااوت ،ساط
تابآوری فردی متفاوتی را تجربه میکنند .از اینرو ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل تفاوت شاخصهاای اقتصاادی-
اجتماعی و میزان تابآوری فردی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی شهر ارومیه انجام یافته است .تحقیق از لحاا
هدف کاربردی و از لحا ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی بوده و بهمنظاور جما آوری اطالعاات و دادههاا از روش
اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است .محدودة مورد مطالعه در این پژوهش سکونتگاههاای غیررسامی
مناطق حاجی پیرلو ،وکیلآباد و اسالمآباد  2شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی است .از ایانرو ،بارای تکمیال
پرسشنامه از بین خانوارها براساس فرمول اصالحشدة کوکران  380خانوار برای نمونة آماری بهمنظور انجاامدادن
تحقیق و تکمیل پرسشنامه انتخاب شد .همچنین ،باهمنظاور تجزیاه و تحلیال دادههاا از روش تحلیال واریاان
یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد .نتیجة این تحقیق نشان داد از بین شاخصهای اقتصادی مورد بررسی ،شاخص
اشتغال با مؤلفههای «خوداتکایی» و «احساس منحصربهفردبودن» بهترتیب باا  sig 0/000و  ،sig 0/002شااخص
درآمد با مؤلفههای «خودکارآمدی» و «اعتمادبهنف

» بهترتیب با  sig 0/002و  ،sig 0/000شاخص مالکیت مسکن

با مؤلفة «عواطف مثبت» با  sig 0/000و شاخص مالکیت خودرو با مؤلفة «احساس اجتماعیباودن» باا ،sig 0/001
تفاوت معنیداری را نشان میدهند .همچنین ،از بین شاخصهای اجتماعی-جمعیتی ماورد بررسای فقاا شااخص
تحصیالت با مؤلفههای «خوداتکایی» و «اعتماد» بهترتیب با  sig 0/000و  ،sig 0/001تفاوت معنایداری را نشاان
داد.

کلیدواژهها :اسالمآباد  ،2تابآوری فردی ،حاجی پیرلو ،سکونتگاههای غیررسمی ،مخاطرات محیطی ،وکیلآباد.
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مقدمه
امروزه« ،عوامل مختلکننده» متعددی وجود دارند که گاهی بهصورت برگشتناپذیر بر زندگی انسانهـا ،منـابط یبیعـی و
انسانی تأثیر میگذارند .مخایرات محیطی (تغییرات آبوهوایی ،زلزله ،سیل ،رانش و ،)...تخریب محـی زیسـت و کمبـود
منابط تنها برخی از این تهدیدات هستند که به لحاظ ماهیت و تأثیرات متفاوتاند ،بهیوریکه بعضی از آنها ممکن است
تغییرات بلندمدت را در سیستمهای شهری القا کنند (مانند کمبود منابط) و برخی دیگر شوکهای ناگهانی وارد مـیکننـد
(مانند زلزله ،یوفان و . (Galderisi, 2014: 37) )...از اینرو ،پاسخ و توانایی بازگشت سکونتگاههای شهری به وضعیت
عادی در مقابل این شوکها متفاوت است و ارتبایی مستقیم با وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنان شهرها دارد .امـروزه،
سکونتگاههای غیررسمی یکی از بزرگترین چالشهایی است که توسعة پایـدار شـهری را در مقیـاس جهـانی بـه خطـر
انداخته است و این سکونتگاهها با توجه به وضعیت اجتماعی-اقتصـادی سـاکنان و بسـتر شـکلگیـری آنهـا در مقابـل
مخایرات محیطی ،جزء آسیب پذیرترین بخش شهرها محسوب مـیشـوند .یکـی از مهـمتـرین مسـالل مطـرد در ایـن
سکونتگاهها ،پایینبودن شاخصهای اقتصادی-اجتماعی از قبیل درآمد ،اشتغال ،مسکن ،تحصیالت ،بهداشت و ....اسـت؛
بنابراین ،این سکونتگاهها در مواقط بحران توانایی بازگشت بـه حالـت عـادی را از دسـت مـیدهنـد .بـرایناسـاس ،ایـن
سکونتگاهها بهعنوان الگویی از فقر شهری با محرومیتهای زیادی روبهرو هستند .از جملـه چـالشهـای روزمـرة آنهـا،
محدودیت دسترسی به فرصتهای اشتغال و درآمد ،کمبود خدمات و مسکن ناامن ،محی خشن و ناسالم ،نبـود سـازوکار
حمایت اجتماعی و محدودیت دسترسی به فرصتهای آموزش و خدمات سالمت کافی است کـه آسـیبپـذیری آنهـا از
یریق این چالشها تشدید میشود و مخایرات یبیعی نیز به ازدسترفتن خـدمات اساسـی ،خسـارتدیـدن یـا تخریـب
خانهها ،ازدسترفتن معیشت ،سوءتغذیه ،بیماری ،معلولیت و ازدسترفتن زندگی آنها منجر میشـود .(Ahsan, 2013:

) 1از اینرو ،هنگام وقوع مخایرات محیطی ،تابآوری سکونتگاههای غیررسمی بهیـور عـام و تـابآوری فـردی آنهـا
بهیور خاص پایین است .با توجه به اینکه تابآوری فردی یکی از سطود تابآوری اجتماعی محسوب مـیشـود کـه بـا
ویژگیهای روانی و ذهنی افراد در ارتباط است و از ویژگیهای اقتصـادی-اجتمـاعی تـأثیر مـیپـذیرد ،شـناخت عوامـل
تأثیرگذار بر تابآوری فردی در سکونتگاههای غیررسمی موجب افزایش میزان تابآوری اجتماعی میشود .درواقط ،تبیین
تاب آوری جوامط دربرابر تهدیدات ،شناخت نحوة تأثیرگذاری ظرفیت های اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،سیاسی و اجرایی بر
تابآوری جوامط است .در این میان ،نوع نگرش به مقولة تابآوری از یکیـرف در چگـونگی شـناخت تـابآوری وضـط
موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از یرف دیگر بر سیاست ها و اقدامات تقلیل خطر و نحوة رویارویی بـا آن هـا تـأثیر
اساسی دارد .از اینرو ،تبیین رابطة تابآوری دربرابر تهدیدات و کاهش آثار آن -با توجه به نتایجی که دربردارد -اهمیـت
زیادی دارد .درواقط ،هدف از این رویکرد کاهش آسیبپذیری شهرها و تقویت توانـاییهـای شـهروندان بـرای مقابلـه بـا
خطرهای ناشی از تهدیدات نظیر وقوع سوانح یبیعی است (رضایی.)2 :1389 ،
تحقیق حاضر با هدف تحلیل تفاوت وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوارهای ساکن در سکونتگاههای غیررسمی شـهر
ارومیه و میزان تابآوری فردی آنها صورت گرفته است .ارومیه مانند بسیاری شهرهای کشور با مسئلة اسکان غیررسمی
مواجه است ،بهیوریکه در وضعیت فعلی  23محلة اسکان غیررسمی در این شهر شناسایی شـده اسـت .از آنجاکـه ایـن
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محالت خارج از برنامههای رسمی شکل گرفتهاند ،اکنون با مشکالت متعـددی در ابعـاد کالبـدی ،اجتمـاعی و اقتصـادی
مواجهاند که از آن جمله میتوان به وضعیت نامناسب مسکن ،زیرسـاختهـای شـهری ،دسترسـی بـه خـدمات شـهری،
شکلگیری در پهنههای ناامن جغرافیایی ،بیکاری ،عدم برخورداری از حقوق اجتماعی از قبیل بیمة درمانی و بازنشستگی،
نبود امنیت تصرف و ...اشاره کرد که این مسالل و مشکالت بر میزان تـابآوری فـردی سـاکنان محـالت غیررسـمی در
مقابل مخایرات محیطی تأثیر می گذارد و فرایند بازیابی و برگشت به حالت عادی این محالت را بعد از وقوع مخـایرات
مختل میسازد .از اینرو ،تحقیق حاضر بهدنبال پاسخ به این پرسش اسـت کـه آیـا بـین وضـعیت اقتصـادی-اجتمـاعی
خانوارهای ساکن در سکونتگاههای غیررسمی ارومیه و میزان تابآوری فردی آنها تفاوت معناداری وجود دارد.

مبانی نظری
مفهوم تابآوری
هالینگ مفهوم تابآوری را برای اولینبار در سال  1973در زمینـة بـومشناسـی مطـرد کـرد .ایـن واهه از کلمـة التـین
 Resilireبهمعنی «دوباره به جای اول برگشتن» یا «به عقب برگشتن» گرفتـه شـده اسـت .هالینـگ بـهیـور عمـده از
تابآوری برای مطالعه با رویکرد کمی استفاده کرد ،بهیوریکه او رفتار سیسـتمهـا را کـه در معـرغ تغییـرات خـارجی
غیرقابلانتظار و اختالالت هستند ،بررسی کرد ) .(Wikstorm, 2013: 11همچنین ،تیرمن ( )1981مفهوم تـابآوری را
برای اولینبار در زمینة مخایرات یبیعی بهکار برد .این مفهوم دراصل برای توصیف مقاومت سیستمهای یبیعی دربرابـر
اختالالت و تواناییشان برای بازسازی و ساماندهی خود استفاده شد .موضوع اصلی در ادبیات تـابآوری ،افـراد و جوامـط
است که جنبة اصلی آن سازگاری با تغییر است .تمرکز بر یادگیری ،خود-سازماندهی و انعطافپذیری بخشهای حیاتی از
بازخوردهای پیچیده ،آستانهها و تغییرات سیستم هستند .نگاهی به تکامل نظری مفهوم تابآوری نشان میدهد مفهـومی
که با معنای منحصربهفرد استفاده میشد ،اکنون یک ماهیت چندمنظورة پیچیده با رواب پیچیـده و متفـاوت پیـدا کـرده
است؛ بنابراین ،تابآوری با تنوع بیشتری در علوم مختلف مرتب با تعامالت انسان-یبیعت از قبیل آسیبپذیری و کاهش
مخایرات استفاده میشـود ) .(Bastaminia et al., 2017: 270تـابآوری یـک مفهـوم چندسـطحی ،1چندرشـتهای،2
چندساختاری 3و چندکانونی 4است .ویژگی چندسطحی آن را میتـوان از یریـق انتصـاب تـابآوری بـه سـطود مختلـف
اجتماعی مانند تابآوری فردی ،خانواده یا گروه ،سازمان ،اجتماع و جامعة جهانی تبیین کرد .ویژگیهای چندرشتهای واهة
تابآوری به این مفهوم است که میتوان این پدیده را از چندین دیدگاه مختلف مانند روانشناسی ،جامعهشناسی ،مدیریت
خطر ،مدیریت بحران ،مدیریت بالیا ،برنامهریزی شهری ،مهندسی و ...مطالعه کرد .ماهیت چندساختاری اینکه مـیتـوان
آن را به ساختارهای مختلف از جمله ساختار اجتماعی ،سازمانی ،فیزیکی ،اکولوهیکی ،پیچیده و ...نسبت داد .ویژگی چنـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Multi-level
2. Multi-disciplinary
3. Multi-structural
4. Multi-focus
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کانونی آن ،مجموعهای متنوع از اهداف آن را نشان میدهد که دستاورد آن ایجاد ترکیبی از تابآوریها مانند تمرکـز بـر
حفاظت از بومسازگان ،انرهی ،هوا ،آب و ، ...تمرکز روی حفاظت از میراث فرهنگی ،تمرکـز بـر تـابآوری روانـی افـراد،
تمرکز بر حفظ زندگی انسانی ،دارایی و محی در هنگام وقوع بالیا و ...است ) .(Pitrenaite, 2014: 3ماهیـت چندگانـة
تابآوری موجب ایجاد تعاریف و مدلهای نظری متعددی -که براساس شواهد تجربی قوی سـاخته شـده اسـت -بـرای
تابآوری شده اسـت ،امـا در مقابـل ایـن موضـوع بـه ابهـام در معـانی و رویکردهـای تـابآوری و جهـتگیـریهـای
معرفتشناختی ،روششناختی و مفهومی گوناگون منجر شده است .البته اسر 1استدالل میکند که ابهام و انعطافپـذیری
تابآوری بهعنوان یک مفهوم ارزشمند است ،زیرا رابطة نزدیکتـری بـین رشـتههـا و علـوم کـاربردی ایجـاد مـیکنـد
).(Bastaminia et al., 2017: 270
با توجه به تعاریف متعدد تابآوری در رشتههای مختلف در زیر به برخی از تعاریف مهم اشاره میشود:
 تابآوری یک اکوسیستم ،میزان قدرت اکوسیستم در جذب تغییرات و ادامة حیات است ).(Holing, 1973: 3
 تابآوری سیستمهای اجتماعی و فیزیکی ،ترکیبی از ویژگیها شـامل پایـداری ،هـمافزایـی ،ابتکـار و سـرعت
تعریف میشود ).(Bruneau et al., 2003: 737
 تابآوری اکولوهیکی و اجتماعی از یریق وابستگی به اکوسیستمهای جوامط و فعالیتهـای اقتصـادیشـان در
ارتباط است ).(Adger, 2000: 347
 تاب آوری ظرفیت یک سیستم است که آن سیستم ممکن است فرد ،یک جنگل ،یک شهر یـا اقتصـاد باشـد و
برای مقابله با تغییرات و ادامة تکامل خود است ).(Moberg & Hauge Simonsen, 2011: 3

 تابآوری ظرفیت و توانایی یک جامعه دربرابر فشارها ،حفظ حیات ،انطباق و بازگشت به عقبرفتن یک بحران
یا حادثه و دورشدن سریط از آن اشاره دارد ).(ICIEI, 2012: 5

تابآوری فردی
کوچ اصطالد «تابآوری» از حوزة مکانیک ،تولید و پزشکی به علوم اجتماعی از دهة  1950شـروع شـد ،بـهیـوریکـه
نورمن گارمزی ،2روانپزشک آمریکایی ،برای اولینبار اصطالد «تابآوری فردی» را در روانشناسی تحولی کودکـان بـا
مطالعة اسکیزوفرنی بهکار گرفت .در دهة  ،1970تابآوری فردی برای مقایسة کودکان با سطود مختلفی از آسیبپذیری
روانشناختی در مقابل شوکهای ناگهانی (خشونت ،تلفات ،فاجعه و )...متداول شد .عالوهبر مشکالت روانپزشکی ماننـد
اسکیزوفرنی ،محققان به «تابآوری فردی» بهعنوان بخشـی از روانشناسـی رشـد و تحـول کـودک عالقـهمنـد شـدند
) .(Alexander, 2013: 2712فلمینگ و همکاران ( )2008اشاره میکنند که در چهل سال گذشته تحقیقات تـابآوری
از چندین مرحله عبور کرده است ،بهیوریکـه بعـد از تمرکـز اولیـه بـر کـودک «آسـیبناپـذیر» یـا «شکسـتناپـذیر»،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eser
2. Norman Garmezy
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روانشناسان به این شناخت دست یافتند که ارتقای تابآوری بیشتر از آنچه به نظر میرسد در خارج از فرد قرار دارد .این
مسئله به جستوجوی فاکتورهای تابآوری در سطود فردی ،خانواده ،جامعه و بهتازگی سطح فرهنگی منجر شد .عالوهبر
آثار جامعه و فرهنگ بر تابآوری در افراد ،عالقه به تابآوری بهعنوان یکی از ویژگـیهـای کلـی جوامـط و گـروههـای
فرهنگی درحال افزایش اسـت .همچنـین ،فلمینـگ و همکـاران ( )2008معتقدنـد مطالعـات تـابآوری مـدرن در میـان
روانشناسان و روانپزشکان شکل گرفته است .پژوهشگران عالقهمند به متغیرهای روانشناختی و اجتماعی سالمت ،این
مفهوم را بهدست آورده و بهتدریج استفاده از آن را از حوزة سالمت روانی به سالمت عمومی گسترش دادنـد (Fleming

) .et al., 2008: 2تابآوری فردی مفهومی است که بهیور عمده در حوزة روانشناسی بحـ مـیشـود و سـطح اولیـة
تابآوری اجتماعی محسوب مـیشـود .مفهـوم تـابآوری اجتمـاعی بـر سـطود مختلـف تـابآوری از قبیـل تـابآوری
گروه/خانواده ،سازمانی/نهادی ،اجتماع و جامعه متمرکز شده است .احساس رضایت از ضروریترین نیازهای اولیـة انسـان
است که به کیفیت زندگی وابسته است؛ بنـابراین ،تـابآوری اجتمـاعی در درجـة اول از دیـدگاه فـردی بحـ مـیکنـد
) .(Fletcher et al., 2013: 15به اعتقاد کاپلن ،تابآوری در درجة اول از نظـر حضـور عوامـل حفـاظتی (شـبکههـای
شخصی ،اجتماعی ،خانوادگی و نهادی ایمن) تعریف میشود که افراد را قادر میسازد در مقابل فشـارهای زنـدگی مقـاوم
باشند .با اینحال ،بخشی مهم از تابآوری ،شرای زندگی خطرناک ،ناسازگار و تهدیدکننده اسـت کـه بـه آسـیبپـذیری
فردی منجر می شود .تاب آوری فردی در هر لحظه از یریق رابطة بین حضور عوامل محافظتی و وجود شرای خطرنـاک
محاسبه میشود ( .)Kaplan et al., 1996: 158تعاریف متعددی در زمینة تابآوری فردی اراله شده است که در زیر به
برخی از آنها اشاره میشود:
 تابآور ی فردی ،ظرفیت فـردی بـرای حفـظ ثبـات ،تحمـل و بازیـابی دربرابـر حـوادث منفـی زنـدگی اسـت
).(A’verria et al., 2014: 1


تابآوری فردی توانایی حفظ عملکرد مناسب در مواجهه با عوامل استرسزای زندگی است (Kaplan et al.,

).1996: 158
 تابآوری فردی بهمعنی مهارت ،توانایی ،دانش و بینش است که در یول زمان انباشته میشود ،بـهیـوریکـه
مردم برای ازبینبردن چالشهای سخت از آنها استفاده میکنند .همچنین ،سرمایهای از انرهی و مهارت است
که در کشمکشهای فعلی استفاده میشود (.)Saleebey, 1996: 298
 تابآوری فردی ظرفیت سازگاری موفق ،عملکرد مثبت یا شایستگی با وجود وضعیت خطر باال ،استرس مزمن،
ادامهدار یا آسیب شدید است ).(Egeland et al., 1993: 521
برخی از پژوهشگران ،تابآوری فردی را با عنوان تابآوری روانی نیز بررسی کردهاند ،بهیـوریکـه راتـر 1تـابآوری
روانی را «عوامل پشتیبانیکنندة اصالد ،بهبود یا تغییر واکنش اشخاص به برخی از مخایرات یبیعـی کـه مسـتعد نتـایج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rutter
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ناسازگار هستند» ،تعریف میکند ) .(Rutter, 1987: 316لی 1و همکاران تابآوری روانی را «ظرفیت افراد برای مقابلـة
موفقیتآمیز با تغییرات مهم ،بال یا خطر» تعریـف مـیکنـد ) .(Lee et al., 2008: 213همچنـین ،لیوولـد 2و همکـاران
تابآوری روانی را «پایداری افراد یا بهبود سریط (یا حتی رشد) تحت شرای نامطلوب» تعریف مـیکننـد .(Leipold et

) al., 2009: 41همانیورکه در باال اشاره شـد ،تـابآوری روانـی فقـ جهـتگیـری فـردی نـدارد ،بلکـه بـه سـطود
خانواده/گروه ،سازمان و اجتماع نیز تسری مییابد؛ بنابراین ،در هر سطح عناصری متنوع ،تعیینکنندة تـابآوری هسـتند.
تابآوری روانـی فـردی شـامل ابعـادی چـون پشـتکار 3،تعـادل و همـاهنگی 4،خودکارآمـدی 5،ظرفیـت کنتـرل تـنش،
اعتمادبهنفس 6،احساس اجتماعیبودن 7،ارتبایات ،داشتن تفکر و احساسات مثبت ،حل مسئله 8،سیستمهای پشتیبانی و...
میشود (شکل  .)1این عوامل بهعنوان سازوکارهای تقویتکننـده یـا حـذفکننـدة تـابآوری شخصـی عمـل مـیکننـد
).(Pitrenaite, 2014: 3
پولک )1997( 9چهار الگو از ادبیات تابآوری فردی را تلفیق کرده است که عبارتاند از:
 .1الگوی صفات :به ویژگیهای روانی-اجتماعی و جسمانی مرتب با خود مربوط است که تـابآوری را تـرویج
میکند .این مستلزم آن بخش از جنبههای فردی است که رفتار انعطافپذیری را دربرابر عوامل اسـترسزای
زندگی رواج می دهد و شامل احساس استقالل یا اعتمادبه نفس ،احساس ارزش ذاتی اولیـه ،سـالمت جسـمانی
خوب و ظاهر فیزیکی خوب میشود.
 .2الگوی ارتباطی :الگوی ارتبایی به نقش فرد در جامعه و رواب او با دیگران مربـوط اسـت .ایـن نقـشهـا و
رواب ییفی از رواب نزدیک و صمیمی با کسانی را که سیستم اجتماعی گستردهای دارند ،دربرمیگیرد.
 .3الگوی موقعیتی :الگوی موقعیتی شامل ابعاد ارتباط بین یک فرد و وضعیت استرسزا میشود و ممکن اسـت
دربرگیرندة توانایی حل مسئلة فردی ،توانایی ارزیابی موقعیتها و واکنشها و توانایی اقـدام در پاسـخ بـه یـک
وضعیت باشد.
 .4الگوی فلسفی :الگوی فلسفی به جهان بینی یا پارادایم زندگی فردی اشاره دارد و شـامل باورهـای مختلفـی
می شود که موجب ارتقای قابلیت تاب آوری می شود؛ مانند اعتقاد به اینکه معنـای مثبـت را مـیتـوان در تمـام
تجربیات یافت« ،توسعه خود» 10مهم است و زندگی هدفمند است.
همانیورکه اشاره شد ،تابآوری فردی سطح اولیة تابآوری اجتماعی بهشمار میرود .از اینرو ،درادامـه بـرای درک
بهتر تاب فردی به مفاهیم سطود دیگر تابآوری اجتماعی یعنی تابآوری گروه/خانواده ،سازمانی/نهادی ،اجتماع و جامعه
بهیور خالصه اشاره میشود.
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

تحلیل تابآوری فردی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی در مقابل مخاطرات محیطی ...

179

عوامل پشتیبان در سطح گروه یا خانواده شامل احساسات ،ارتبایات ،حمایت ،نزدیکی و سازگاری هستند ،ولی فق به
آنها محدود نمیشوند (شکل )1؛ بنابراین ،توسعة سازوکارهایی برای دستیابی به تابآوری در این سـطح ،بـر تـابآوری
روانی از نظر انتخاب یک زندگی حیاتی و معتبر و افزایش مقاومت در مقابل استرس و بهبود پس از آن تـأثیر مـیگـذارد
) .(Bonanno et al., 2006: 182تابآوری سازمانی و نهـادی بـهعنـوان عـاملی بـرای غلبـه بـر مخـایرات روزمـره،
استرسها و تنشها و بهبود پس از آنها رفتار میکند .لیننلیوک 1تابآوری سـازمانی را از یریـق ظرفیـت آشکارشـدن
حوادث غیرقابلپیشبینی و مقاومت دربرابر اختالالت خارجی ،برای پاسخ با یک روش سریط یا غیرمعمول دربرابـر چنـین
حوادثی و جذب تغییرات و بازیابی از تأثیرات آنها تبیین میکند .سازوکارها برای دستیابی به تـابآوری سـازمانی شـامل
مواردی چون حسگیری ،جهتگیـری اشـتباه ،معمـاری سـازمانی (متمرکـز و غیرمتمرکـز) ،انعطـافپـذیری سـاختاری،
همافزایی ،رواب عملکردی باال ،رویکردهای ترکیب نهادی (رسمی و غیررسمی) و ...میشود ،ولی محدود به آنها نیست
(شکل  .)1تعادل صحیح ویژگیهای عوامل تعیینکنندة فوق ظرفیت یک سازمان را در واکنش به حوادث پیشبینیشده و
پیشبینینشدة مختلف تقویت میکند ).(Linnenluecke et al., 2012: 19

شکل  .1سطوح و اجزای تابآوری اجتماعی
منبط(2014: 4) Pitrenaite :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linnenluecke
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مهمترین بعد تابآوری اجتماعی ،تابآوری جامعه است .تویـق )2009( 1تـابآوری جامعـه را ظرفیـت جامعـه بـرای
پیشبینی ،به حداقل رساندن و پتانسیل جذب استرسها یا نیروهای مخرب از یریق سازگاری یا تـابآوری؛ مـدیریت یـا
حفظ کارکردهای و ساختارهای پایهای در زمان وقوع حوادث فاجعهبار و بازیابی یا «برگشت به عقب» 2بعد از یک حادثـه
تعریف میکند .این تعریف شامل ابعاد چرخة مدیریت بحران (برای مثال ،قبل ،در یـول و بعـد از حـوادث بـالقوة مضـر)
میشود ،اما از دیدگاه تابآوری روانی ،فاکتورهای کلیدی که بر تابآوری جامعه تأثیر میگـذارد عبـارتانـد از :انسـجام،
ارتباطپذیری ،توانمندسازی ،اثر جمعی ،عدالت اجتماعی ،دسترسی و عناصر دیگر ).(Pitrenaite, 2014: 4

پیشینة پژوهش
با توجه به اینکه در سالهای اخیر مفهوم تابآوری جایگاهی ویژه بین تحقیقات علمی پیدا کرده است ،درادامـه برخـی از
مهمترین پژوهشهای انجامیافته در این زمینه بررسی میشود .براساس بررسیهـای صـورتگرفتـه ،در زمینـة موضـوع
پژوهش حاضر (تابآوری فردی در سکونتگاههای غیررسـمی) پژوهشـی مشـاهده نشـده اسـت و درواقـط ایـن تحقیـق
رویکردی جدید در این زمینه محسوب میشود.
رضایی ( )1389در پایاننامة دکتری با عنوان «تبیین تابآوری اجتماعات شهری بهمنظور کاهش آثار سوانح یبیعـی
(زلزله)؛ مطالعة موردی :کالنشهر تهران» موضوع تابآوری در محالت کالنشهر تهران را بررسی کرده است که در این
حوزه جزء اولین کارهای پژوهشی در ایران محسوب میشود .نتیجة این پژوهش نشان میدهد بین تـابآوری موجـود در
محالت نمونه و سطح تابآوری آنها در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و کالبدی-محیطی رابطة معناداری وجود دارد و
با تغییر هریک از آنها ،میزان تابآوری خانوارها نیز تغییر مـییابـد .البتـه تـابآوری کـل خانوارهـای مـورد مطالعـه در
کالنشهر تهران  38/53درصد است که میتوان گفت در وضعیتی مناسب قرار ندارد.
رفیعیان و همکاران ( )1389در پژوهشی با عنوان «تبیین مفهومی تابآوری و شاخصسـازی آن در مـدیریت سـوانح
اجتماعمحور ( »)CBDMبا استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانهای موضوع تابآوری را بررسـی کـردهانـد.
یبق نتایج آنها ،مناسبترین مدل براساس رویکرد مفهومی و ساختار شاخصسازی ارالهشده ،مدل ترکیبی  DROPکاتر
و  CBDMاست ،زیرا این مدل ترکیبی همزمان دارای ویژگیهایی مانند مکانمحوربودن (جغرافیایی) ،یکوارچهنگـری در
انتخاب ابعاد و شاخصها و مشارکتپذیری مردم بهعنوان ذینفعان کلیدی برنامهریزی و مدیریت سوانح یبیعی در جوامط
محلی است.
رضایی ( )1392در پژوهشی با عنوان «ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامـط شـهری دربرابـر سـوانح یبیعـی،
مطالعة موردی :زلزلة محلههای شهر تهران» با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی شاخصها را در این زمینه بررسی کرده
است .نتایج تحقیقات نشان داد از میان شاخصهای مورد مطالعه ،شاخص میزان خسارت با وزن  0/281از بعد اقتصـادی،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Twigg
2. Bounce Back
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دارای بیشترین اهمیت است .همچنین ،با توجه به روش  ،PROMETHEEاولویتبندی نهایی محلههای مـورد مطالعـه
نشان داد محلههای قیطریه ،ستارخان ،نارمک و قلعهمرغی از نظر شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی بـهترتیـب در
رتبههای اول تا چهارم قرار دارند .فرزادبهتـاش و همکـاران ( )1392در پژوهشـی بـا عنـوان «ارزیـابی و تحلیـل ابعـاد و
مؤلفههای تابآوری کالنشهر تبریز» با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزههای مختلف و تحلیل پرسشنامهها و انجـامدادن
مطالعات و محاسبات الزم تابآوری شهر را سنجیدهاند .با توجه به نتایج ،میانگین تابآوری تبریز  2/23است (پایینتـر از
 )3که نشان میدهد درمجموع خبرگان معتقدند تبریز از لحاظ تابآوری در وضعیت کامالً مطلوبی نیست .با اینحال ،بعد
اجتماعی-فرهنگی باالترین رتبه را در تابآوری کالنشهر تبریز دارد.
شیخ محمدمهدی احسن )2013( 1در پایاننامة کارشناسی ارشد با عنوان «شهرهای تابآور بـرای فقـرا یـا بـا فقـرا
مطالعة موردی :بانکوک» با استفاده از روشهای کمی و کیفی از جملـه اسـتفاده از مصـاحبة نیمـهسـاختاریافته ،بررسـی
عکس ،کارگاههای آموزشی جامعه و مشاهدات پژوهشگران ،دادهها را از جامعة مورد مطالعه جمطآوری کرده اسـت .یافتـة
اصلی این مطالعه نشان میدهد سازمان اجتماعی قدرتمند توانایی ایجاد رواب با ذینفعان مختلف را در راستای دسـتیابی
به جامعة تابآور دارد.
بیورت پیترنیته زیلنین فابریزیو توریسی )2014( 2پژوهشـی را بـا عنـوان «رویکـرد یکوارچـه بـه شـهرهای تـابآور:
تابآوری اجتماعی-زیستمحیطی و زیرساختی بهصورت یکوارچه» انجام داد .ایـن پـژوهش براسـاس تجزیـه و تحلیـل
ادبیات ،برخی از تبیینها را در چارچوب مفهومی برای ارزیابی سیستمهای پیچیدة شهری از نظر تابآوری فـراهم کـرده
است و قادر به ارزیابی تابآوری و انجامدادن اقدامات مؤثر برای پیشگیری و کاهش ریسک است.
افتخار احمد )2014( 3در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر در ایجاد تابآوری محلههـای فقیرنشـین شـهری داکـا در
بنگالدش» به این نتیجه دست یافته است که چالشهای بسیار زیادی در ایجاد انعطافپذیری در محلـههـای فقیرنشـین
وجود دارد ،اما فرصتهایی نیز در این زمینه مشاهده میشـود .اتخـاذ برخـی سیاسـتهـا در توسـعة شـهری و تغییـرات
آبوهوایی به ارالة پتانسیلهایی برای حمایت از ایجاد تابآوری در محلههای فقیرنشین شهری میانجامد.
بسطامنیا ،رضایی و دستورپور ( )2017در پژوهشی با عنوان «شناسایی و ارزیابی مؤلفهها و عوامل مؤثر بـر تـابآوری
اجتماعی و اقتصادی در شهر رودبار ،ایران» موضوع تابآوری اجتماعی و اقتصادی را در شهر رودبـار بررسـی کـردهانـد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد تابآوری اجتماعی با عواملی چون یول مدت اقامت در محله ،تعداد اعضای تحصیلکردة
خانواده ،سطح تحصیالت عالی سرپرست خانوار ،اشتغال سرپرست خانوار نسبت به افراد بیکار ،داشتن افراد دارای معلولیت
جسمی و ذهنی در خانواده ،مالکیت خانه در مقایسه با اجارة آن افزایش مییابد .عالوهبراین ،بهنظـر مـیرسـد تـابآوری
اقتصادی با داشتن اعضای شاغل خانواده (غیر از سرپرست خانواده) ،بیمههای پزشکی و بیمة حوادث ،ارزش تقریبی باالتر
از مسکن و هزینههای ماهانة پایینتر ،افزایش مییابد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shaikh Muhammad Mehedi Ahsan
2. Birute pitrenaite-Zileniene and Fabrizio Torresi
3. Iftakhar Ahmad.
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محدودة مورد مطالعه
شهر ارومیه بهعنوان مرکز استان آذربایجان غربی ،یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای منطقـة شـمال غـرب کشـور
محسوب میشود .این شهر بهلحاظ مختصات جغرافیایی در عرغ جغرافیایی  37درجه و  32دقیقه و یول جغرافیایی 45
درجه  2دقیقه قرار گرفته است .ارومیه در دهة اخیر رشدی سریط داشته است ،بهگونهایکه جمعیت آن از  67605هزار نفر
در سال  1335به  667499هزار نفر در سال  1390رسیده است .مساحت ارومیه نیز بر مبنای محاسبات مهندسان مشـاور
در فاصلة  20سال ( )1385-1365از  5939هکتار به  8577هکتار رسیده است که یی این مـدت حـدود  69درصـد بـه
مساحت اولیة شهر افزوده شده است.
براساس آمار موجود ،پدیدة اسکان غیررسمی در ارومیه بهعنوان مرکز استان آذربایجان غربی نمود چشمگیرتری دارد،
بهیوریکه شش محلة شهر ارومیه حاشیهنشین هستند .با توجه به مطالعات انجامگرفته توس مهندسـین مشـاور معمـار
عرش در سال  ،1375مهمترین منایق و محالت جزء سـکونتگاههـای غیررسـمی ارومیـه عبـارتانـد از :حـاجی پیرلـو،
وکیلآباد ،اسالمآباد  ،2اسالمآباد کشتارگاه ،یرزی لو ،علیآباد ،حسینآباد ،بدلآباد ،جلو چاپـان ،بخـشآبـاد ،شـاهر آبـاد،
زرگرآباد ،صمدزاده .منایق حاشیهنشین حاجی پیرلو ،اسالمآباد و وکیلآباد محدودههای مورد مطالعـه در پـژوهش حاضـر
هستند .این محدوده در سال  1375دارای  146هکتار مساحت و  21451هزار نفر جمعیت بـود و در سـال  1390وسـعت
این منطقه به  212هکتار و جمعیت آن به  31181هزار رسید .این محدوده در منتهیالیه شمال شرقی ارومیه و در خـارج
از کمربندی شرقی شهر موسوم به خاتمالنبیین قرار دارد که از سه سکونتگاه اسالمآباد  ،2وکیلآباد و حاجی پیرلو تشکیل
شده است .محدودة مزبور از شمال به اراضی کشاورزی ،از شرق به روستای ریحانآباد و باغات موجود ،از جنوب به جـادة
امامزاده و از غرب به کمربندی ارومیه (بزرگراه خاتمالنبیین) محدود میشود.

شکل  .2موقعیت منطقة مورد مطالعه
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روش پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -تحلیلی بوده و بهمنظور جمطآوری ایالعات و
دادهها از روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است .محدودة مورد مطالعه در ایـن پـژوهش سـکونتگاههـای
غیررسمی ارومیه در استان آذربایجان غربی است .براساس بررسیها ،ارومیه در حال حاضر شش محلة اسکان غیررسـمی
دارد که  609هکتار از مساحت کل شهر را دربرگرفتهانـد و در سرشـماری سـال  1390درمجمـوع  92106نفـر جمعیـت
داشتهاند .از اینرو ،از بین این محالت ،سکونتگاه غیررسمی حاجی پیرلو ،وکیلآباد و اسالمآباد  2ارومیه بـا مسـاحت 212
هکتار به روش تصادفی ساده انتخاب شدهاند .یبق سرشماری سال  ،1390جمعیت این محدوده  31181نفر بـوده اسـت
که از بین خانوارها براساس فرمول اصالدشدة کوکران  380خانوار برای نمونـة آمـاری بـهمنظـور انجـامدادن تحقیـق و
تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند .با توجه به هدف پژوهش که بررسی تفاوت وضعیت اقتصادی-اجتماعی خـانوار و میـزان
تابآوری فردی است ،از دو گروه شاخص مختلف یعنی شاخصهای اقتصادی-اجتماعی و شاخصهای تابآوری فـردی
(جدولهای  1و  )2استفاده شده است .از اینرو ،پرسشهای پرسشنامه براساس هدف پژوهش در دو بخش یراحی شدند.
بخش اول با  15پرسش برای ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان (سن ،جنس ،وضعیت اشتغال ،مالکیت مسکن،
میزان درآمد ،پوشش بیمهای و )...یراحی شد و بخش دوم هم با  39پرسـش بـرای  13مؤلفـة تـابآوری فـردی یعنـی
پشتکار ،تعادل و توازن ،خوداتکایی ،عوایف مثبت ،خودکارآمدی ،احساس اجتماعیبودن ،کنترل اضـطراب ،حـل مسـئله،
اعتمادبهنفس ،اعتماد ،خودمختاری ،مثبتاندیشی ،احساس منحصربهفردبودن تعیین شد .روایی پرسشـنامههـا بـهصـورت
صوری و پایایی از یریق محاسبة ضریب آلفای کرونبا بهدست آمده است که مقدار عـددی آن  0/78اسـت .همچنـین،
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس یکیرفه ( )ANOVAاستفاده شد.

جدول  .1شاخصهای اقتصادی-اجتماعی

ردیف

شاخصهای اقتصادی

شاخصهای اجتماعی

1

وضعیت اشتغال

میزان تحصیالت

2

درآمد

وضعیت پوشش بیمة بهداشتی-درمانی

3

مالکیت مسکن

بعد خانوار

4

مالکیت خودرو

تعداد خانوار

5

وضعیت بیمة شغلی

سالمندان

6

زنان

7

کودکان

منبط :فرزاد بهتاش و همکاران ()35 -36 :1392
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جدول  .2شاخصهای تابآوری فردی

شاخصهای تابآوری فردی
1

پشتکار

8

کنترل اضطراب

2

هماهنگی و توازن

9

حل مسئله

3

خوداتکایی

10

اعتمادبهنفس

4

احساس منحصربهفردبودن

11

اعتماد

5

عوایف مثبت

12

خودمختاری

6

خودکارآمدی

13

مثبتاندیشی

7

احساس اجتماعیبودن

منبط(2014: 4) Pitrenaite :

بحث و تجزیه و تحلیل
یافتههای توصیفی
بررسی ویژگیهای نمونة آماری نشان میدهد از بین  380نفـر سرپرسـت خـانوار 58/7 ،درصـد مـرد و  41/3درصـد زن
بودهاند .از لحاظ سنی ،گروه سنی بیشتر از  51سال با  28/2درصد و گروه سنی  50-41سال بـا  21/3درصـد بـهترتیـب
بیشترین و کمترین مقدار را داشتهاند (جدول  .)3همچنین آنالیز کمی ویژگیهای سنی نشان میدهد که حداقل و حداکثر
سن به ترتیب  19و  69سال و میانگین سنی پاسخگویان  41سال است (جدول .)3

جدول  .3ویژگیهای سنی پاسخگویان

 30-19سال

گروه سنی

 40-31سال

بیشتر از  51سال

 50-41سال

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

89

23/4

103

27/1

81

21/3

107

28/2

منبط :یافتههای تحقیق
جدول  .4آنالیز کمی ویژگیهای سنی پاسخگویان

Variance

Std. Deviation

Statistic

Statistic

Std. Error

170/642

13/06299

0/67012

Maximum

Minimum

N

Mean
Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

41/1684

69

19

380
380

سن
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همچنین ،بررسی یافتههای توصیفی در زمینة تحصیالت نشان میدهد مدرک دیولم با  25درصد بیشـترین و مـدرک
باالتر از فوق دیولم با  6/8درصد کمترین سهم را داشته است .در زمینة درآمد ،درآمد کمتر از  500هـزار تومـان بـا 60/3
درصد بیشترین و درآمد بیش از  2میلیون تومان با  1/3درصد کمترین سهم را داشته است .بررسی وضعیت اشتغال نشان
میدهد که گروه شاغل با  35درصد و گروه سایر (بازنشسته و )...بـا  14/2درصـد بـهترتیـب بیشـترین و کمتـرین سـهم
داشتهاند .در زمینة وضعیت پوشش بیمة درمانی نیز یافتهها بیان میکند افراد دارای بیمه با  75/8درصد بیشترین سـهم را
داشتهاند (جدول .)5
جدول  .5ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان

درآمد

تحصیالت
تعداد درصد
بیسواد
خواندن و
نوشتن

12

3/2

26

6/8

اشتغال

تعداد درصد
کمتر از 500
هزار
 500هزار1 -
میلیون

60/3 229
31/3 119

بیمه

تعداد درصد
شاغل
نیمه
شاغل

133

35

89

23/4

ابتدایی

85

 1/5-1 22/4میلیون

15

3/9

بیکار

27/4 104

راهنمایی

62

 2–1/5 16/3میلیون

12

3/2

سایر

14/2

سیکل

57

15

5

1/3

دیولم

94

25

فوق دیولم

17

4/5

سایر

26

6/8

جمط

380

100

بیش از 2
میلیون

جمط

380

100

54

380

100

تعداد درصد
دارای
بیمه
بدون
بیمه

جمط

75/8 288
92

380

24/2

100

یافتههای استنباطی
شاخصهای اقتصادی و تابآوری فردی
بهمنظور بررسی تفاوت بین گروههای مردم با توجه به وضعیت اقتصادی و تابآوری فردی آنها ،از  5شـاخص اشـتغال،
درآمد ،مالکیت خودرو ،مسکن و وضعیت بیمة شغلی استفاده شد که نتایج تحلیل واریـانس آنـوا نشـان داد بـین وضـعیت
اشتغال و مؤلفة «خوداتکایی» با  ،sig 0/000بین وضعیت اشتغال و مؤلفة «احساس منحصربهفردبـودن» بـا ،sig 0/002
بین درآمد و مؤلفة «خودکارآمدی» با  ،sig 0/002بین درآمد و مؤلفة «اعتمادبهنفس» با  ،sig 0/000بین مالکیت مسکن
و مؤلفة «عوایف مثبت» با  sig 0/000و بین مالکیت خودرو با مؤلفة «احساس اجتمـاعیبـودن» بـا  sig 0/001تفـاوت

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،2تابستان 1396

186

معنیداری وجود دارد (جدول  .)6از اینرو ،در ادامة بح با اضافهشدن آزمون تعقیبـی شـفه 1مؤلفـههـای مـذکور بیشـتر
تجزیه و تحلیل میشوند.

اشتغال و خوداتکایی
وضعیت اشتغال یکی از شاخصهای اقتصادی است که در این پژوهش بهمنظور بررسی این موضوع که آیا داشـتن شـغل
تابآوری فردی را افزایش میدهد یا خیر ،استفاده شد .از اینرو ،پاسخگویان بهلحـاظ وضـعیت اشـتغال بـه چهـار گـروه
شاغل ،نیمهشاغل ،بیکار و سایر تقسیم شدند و سوس تابآوری فردی این گروهها آزمـوده شـد .نتـایج تحلیـل واریـانس
یکیرفه نشان داد بین وضعیت اشتغال و مؤلفة «خوداتکایی» با  sig 0/000تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول .)7

جدول  .6نتایج تحلیل آنوا بین شاخصهای اقتصادی و مؤلفههای تابآوری فردی

خوداتکایی

0/000

0/821

0/115

0/092

0/858

عوایف مثبت

0/633

0/910

0/000

0/255

0/337

خودکارآمدی

0/256

0/002

0/988

0/298

0/315

احساس اجتماعیبودن

0/081

0/899

0/853

0/001

0/927

کنترل اضطراب

0/524

0/683

0/985

0/889

0/915

حل مسئله

0/112

0/643

0/980

0/380

0/323

اعتمادبهنفس

0/083

0/000

0/835

0/110

0/058

اعتماد

0/566

0/906

0/769

0/938

0/248

خودمختاری

0/259

0/687

0/379

0/845

0/754

مثبتاندیشی

0/025

0/994

0/046

0/597

0/120

احساس منحصربهفردبودن

0/002

0/847

0/782

0/706

0/068

اشتغال

درآمد

مالکیت مسکن

تعادل و توازن

0/103

0/973

0/955

0/990

0/346

تابآوری فردی

شغلی

پشتکار

0/567

0/952

0/765

0/133

0/648

شاخصهای

وضعیت بیمه

مالکیت خودرو

شاخص اقتصادی

منبط :یافتههای تحقیق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scheffe
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جدول  .7نتایج تحلیل آنوا بین وضعیت اشتغال و خوداتکایی

Sig.

0/000

F

52/828

Mean Square

df

Sum of Squares

67/668

3

203/004

Between Groups

1/281

375

480/343

Within Groups

378

683/347

Total

همچنین ،برای تجزیه و تحلیل بیشتر و مقایسة دو به دو گروهها از آزمون تعقیبی شفه اسـتفاده شـد کـه نتـایج ایـن
آزمون نشان میدهد بیشترین اختالف میانگین بین گروه «شاغل» و گروه «بیکار» با  -1/63و کمترین اختالف میانگین
بین گروه «شاغل» و گروه «نیمهشاغل» با  -0/35است (جدول )8؛ به عبارت دیگر ،افراد شاغل نسـبت بـه افـراد بیکـار
دارای «خوداتکایی» بیشتر -بهعنوان یکی از مؤلفههای تابآوری فردی -هستند.

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

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound

(J) Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.وضعیت اشتغال )(Iوضعیت اشتغال

0/0849

-0/7886

-0/15552 0/165

0/

نیمهشاغل

-1/2167

-2/0488

0/14815 0/000

/

بیکار

-1/0213

-2/0470

0/18262 0/000

/

سایر

0/7886

-0/0849

-0/15552 0/165

0/

شاغل

-0/8205

-1/7412

0/16393 0/000

/

بیکار

-0/6328

-1/7317

0/19564 0/000

/

سایر

2/0488

1/2167

0/14815 0/000

/

شاغل

1/7412

0/8205

0/16393 0/000

/

نیمهشاغل

0/6317

0/4345

0/18983 0/966

0/

سایر

2/0470

1/0213

0/18262 0/000

/

شاغل

1/7317

0/6328

0/19564 0/000

/

نیمهشاغل

0/4345

-0/6317

0/18983 0/966

-0/09865

سایر

شاغل

نیمهشاغل

بیکار

سایر
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اشتغال و احساس منحصربهفردبودن
مؤلفة «احساس منحصربهفردبودن» یکی دیگر از مؤلفههای تابآوری فردی است که با شاخص وضعیت اشتغال تفـاوت
معنیداری را نشان مـیدهـد .بررسـی نتـایج تحلیـل واریـانس آنـوا نشـان مـیدهـد بـین اشـتغال و مؤلفـة «احسـاس
منحصربهفردبودن» با  sig 0/002تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول .)9
همچنین ،نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسة دو به دو گروهها نشان میدهد که بیشترین اخـتالف میـانگین بـین
گروه «شاغل» و گروه «بیکار» با  -2/074و کمترین اختالف میانگین بین گـروه «شـاغل» و گـروه «نیمـهشـاغل» بـا
 -0/69وجود دارد (جدول  )10که این مسئله نشان میدهد افراد شـاغل نسـبت بـه سـایر گـروههـا از مؤلفـة «احسـاس
منحصربهفردبودن» بیشتری برخوردارند که این موضوع نشانگر تابآوری بیشتر آنهاست.

جدول  .9نتایج تحلیل آنوا بین وضعیت اشتغال و احساس منحصربهفردبودن

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0/002

/

/



/

Between Groups



0/576



/

Within Groups







/

Total

جدول  .10نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین وضعیت اشتغال و احساس منحصربهفردبودن

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound

Sig.

Mean
Std. Error
)Difference (I-J

)(Jوضعیت اشتغال )(Iوضعیت اشتغال

-0/2417

/

0/000

0/16017

-0/69145

نیمهشاغل

/

/

0/000

0/15309

/

بیکار

/

/

0/000

0/18872

/

سایر

/

0/2417

0/000

0/16017

0/69145

شاغل

-0/9092

/

0/000

0/16888

/

بیکار

-0/4697

/

0/000

0/20174

/

سایر

/

/

0/000

0/15309

/

شاغل

/

0/9092

0/000

0/16888

/

نیمهشاغل

0/8981

-0/2037

0/373

0/19617

0/34722

سایر

/

/

0/000

0/18872

/

شاغل

/

0/4697

0/000

0/20174

/

نیمهشاغل

0/2037

-0/8981

0/373

0/19617

-0/34722

بیکار

شاغل

نیمهشاغل

بیکار

سایر
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درآمد و خودکارآمدی
شاخص درآمد یکی دیگر از شاخصهاست که با مؤلفة «خودکارآمدی» بهعنوان یکی از مؤلفههای تابآوری فردی تفاوت
معنیداری را نشان میدهد .براساس نتایج تحلیل آنوا بین شاخص درآمد و مؤلفة «خودکارآمدی» بـا  sig 0/000تفـاوت
معنیداری وجود دارد (جدول .)11
جدول  .11نتایج تحلیل آنوا بین درآمد و خودکارآمدی

Sig.

F

Mean Square

Df

Sum of Squares

0/000

/

/



/

Between Groups





/



/

Within Groups









/

Total

بررسی نتایج آزمون تعقیبی شفه 1نشان میدهد بیشترین اختالف میانگین بین گروه درآمدی  2-1/5میلیون و کمتـر
از  500هزار تومان با  -2/34و کمترین اختالف میانگین بین گروه درآمدی  2-1/5میلیون و بیش از  2میلیون تومـان بـا
 -0/25وجود دارد .درواقط ،با افزایش میزان درآمد ،میزان مؤلفة «خودکارآمدی» بهعنوان یکـی از مؤلفـههـای تـابآوری
فردی نیز افزایش مییابد و برعکس با کاهش میزان درآمد ،خودکارآمدی نیز کاهش مییابد (جدول .)12

جدول  .12نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین درآمد و خودکارآمدی

95% Confidence Interval
Lower BoundUpper Bound

Mean Difference (I-J)Std. Error Sig.

)(Jدرآمد

/

0/28491 0/000 /

/

کمتر از  500هزار

-0/7457

0/29140 0/000 /

/

 500هزار 1 -میلیون

0/4590

0/37262 0/483 /

-0/69444

 1/5 -1میلیون

/

0/51212 0/993 /

-0/25000

بیشتر از  2میلیون

)(Iدرآمد
 2 -1/5میلیون

درآمد و اعتمادبهنف
مؤلفة «اعتمادبهنفس» یکی دیگر از مؤلفههای تابآوری فردی است که در ارتباط با شاخص درآمـد تفـاوت معنـاداری را
نشان میدهد .از اینرو ،بررسی نتایج تحلیل آنوا نشان میدهد بین درآمد و مؤلفة «اعتمادبهنفس» با  sig 0/000تفـاوت
معنیداری وجود دارد (جدول .)13
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بهدلیل طوالنیبودن جدولهای نتایج آزمون تعقیبی شفه و درنتیجه افزایش صفحات پژوهش ،در برخی موارد بخشی از جدول آزمون تعقیبیی شیفه آورد
شد است.
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جدول  .13نتایج تحلیل آنوا بین درآمد و اعتمادبهنف

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0/000

/

/



/

Between Groups





/



/

Within Groups









/

Total

همچنین ،بررسی نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان میدهد بیشترین اختالف میانگین بین گروه درآمدی  2-1/5میلیون
تومان و کمتر از  500هزار تومان با  -2/05و کمترین اختالف میانگین بین گروه درآمدی  2-1/5و  1/5-1میلیون تومان
با  -0/32است؛ یعنی با افزایش میزان درآمد مؤلفة «اعتمادبهنفس» افزایش مییابـد و درنتیجـه تـابآوری فـردی ارتقـا
مییابد (جدول .)14
جدول  .14نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین درآمد و اعتمادبهنف

95% Confidence Interval
Lower BoundUpper Bound

)(Jدرآمد

Mean Difference (I-J)Std. Error Sig.

)(Iدرآمد

/

0/31242 0/000 /

/

کمتر از  500هزار

0/8589

0/31953 0/000 /

/

 500هزار 1-میلیون

0/9370

0/40858 0/958 /

-0/32778

 1/5-1میلیون

/

0/56154 0/968 /

-0/41667

بیشتر از  2میلیون

 2-1/5میلیون

مالکیت مسکن و عواطف مثبت
در بررسی شاخص مالکیت مسکن و مؤلفههای تابآوری فردی فق مؤلفة «عوایف مثبت» تفاوت معنـیداری را نشـان
داد ،بهیوری که براساس نتیجة تحلیل آنوا بین مالکیت مسکن و عوایف مثبت تفاوت معنیدار با  sig 0/000وجـود دارد
(جدول  .)15بررسی نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان میدهد بین گروه «خودمالکی» و گروه «مستأجر» اخـتالف میـانگین
 -1/60وجود دارد که نشانگر نقش خودمالکی در افزایش عوایف مثبت است (جدول .)16

جدول  .15نتایج تحلیل آنوا بین مالکیت مسکن و عواطف مثبت

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0/000

/

/



/

Between Groups





0/536



/

Within Groups









/

Total
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جدول  .16نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین مالکیت مسکن و عواطف مثبت

95% Confidence Interval
Lower BoundUpper Bound

(J) Mean Difference (I-J)Std. Error Sig.مالکیت مسکن )(Iمالکیت مسکن

/

0/11892 0/000 /

/

مستأجر

-0/4929

0/44041 0/002 /

/

سایر

/

0/11892 0/000 /

/

خودمالکی

/

0/44157 0/998 /

0/02808

سایر

/

0/44041 0/002 0/4929

/

خودمالکی

/

0/44157 0/998 /

-0/02808

مستأجر

خودمالکی

مستأجر

سایر

مالکیت خودرو و احساس اجتماعیبودن
شاخص مالکیت خودرو یکی دیگر از شاخصهایی است که بهمنظور سنجش توانایی اقتصادی ساکنان و همچنین ارتبـاط
آن با تابآوری فردی بهکار گرفته شد .نتایج تحلیل آنوا نشان داد بین مالکیت خودرو و مؤلفة «احساس اجتماعیبودن» با
 sig 0/001تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین ،بررسی میانگین نشان میدهـد بـین گـروه «دارای خـودرو» و گـروه
«فاقد خودرو» اختالف میانگین  -0/83وجود دارد که نشان میدهد افرادی که خودرو دارند «احساس اجتماعی» باالتری
دارند (جدول .)17
جدول  .17نتایج تحلیل آنوا بین مالکیت خودرو و احساس اجتماعیبودن

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0/001

/

/



/

Between Groups





/



/

Within Groups









/

Total

شاخصهای اجتماعی-جمعیتی و تابآوری فردی
برای تحلیل تفاوت در میزان تابآوری فردی ساکنان سـکونتگاههـای غیررسـمی شـهر ارومیـه براسـاس شـاخصهـای
اجتماعی ،هفت شاخص میزان تحصیالت ،سن ،پوشش بهداشت ،بعد خانوار ،تعداد خانوار ،وضعیت تأهـل و مـدت اقامـت
ارزیابی شد .نتایج تحلیل آنوا نشان میدهد از بین شاخصهای مذکور فق شاخص تحصیالت با مؤلفههای «خوداتکایی»
و «اعتماد» بهترتیب در سطح  sig 0/000و  sig 0/001معنیدار است (جدول .)18
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جدول  .18نتایج تحلیل آنوا بین شاخصهای اجتماعی-جمعیتی و مؤلفههای تابآوری فردی

تحصیالت

پوشش بهداشت

بعد خانوار

وضعیت تأهل

تابآوری فردی

سن

شاخصهای

مدت اقامت

شاخص جمعیتی-اجتماعی

پشتکار

0/217

0/119

0/361

0/149

0/037

0/568

تعادل و توازن

0/715

0/304

0/617

0/819

0/853

0/425

خوداتکایی

0/000

0/057

0/950

0/272

0/549

0/685

عوایف مثبت

0/015

0/566

0/681

0/277

0/490

268

خودکارآمدی

0/046

0/125

0/823

0/979

0/029

0/947

احساس اجتماعیبودن

0/374

0/018

0/627

0/949

0/760

0/051

کنترل اضطراب

0/376

0/705

0/807

0/251

0/335

0/191

حل مسئله

0/029

0/072

0/598

0/255

0/329

0/079

اعتمادبهنفس

0/734

0/384

0/213

0/811

0/036

0/164

اعتماد

0/001

0/675

0/563

0/782

0/619

0/020

خودمختاری

0/188

0/986

0/023

0/756

0/936

0/135

مثبتاندیشی

0/995

0/185

0/118

0/496

0/909

0/100

احساس منحصربهفردبودن

0/322

0/584

0/504

0/465

0/374

0/908

منبط :یافتههای تحقیق

تحصیالت و خوداتکایی
مؤلفة «خوداتکایی» بهعنوان یکی از مؤلفههای تابآوری فردی با شاخص تحصیالت تفاوت معنیداری را نشان میدهد،
بهیوریکه براساس تحلیل آنوا بین «تحصیالت» و مؤلفة «خوداتکایی» در سطح  sig 0/000تفاوت معنیدار وجـود دارد
(جدول  .)19درادامه ،بهمنظور تحلیل بیشتر و مقایسة دو به دو گروهها آزمون تعقیبی شفه آورده میشود.

جدول  .19نتایج تحلیل آنوا بین تحصیالت و خوداتکایی

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0/000

/

/



/

Between Groups





/



/

Within Groups









/

Total
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بررسی نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان میدهد بیشترین اختالف میانگین بین گروه بـا تحصـیالت «فـوق دیـولم» و
گروه با تحصیالت «ابتدایی» با  -2/90و کمترین اختالف بین گروه با تحصیالت «فوق دیـولم» و گـروه بـا تحصـیالت
«سایر (باالتر از فوق دیولم)» با عدد  -0/28وجود دارد؛ یعنی گروههای بـا تحصـیالت بـاالتر نسـبت بـه گـروههـای بـا
تحصیالت پایینتر از خوداتکایی بیشتری برخوردارند (جدول .)20
جدول  .20نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین تحصیالت و خوداتکایی

95% Confidence Interval
Lower BoundUpper Bound

(J) Mean Difference (I-J)Std. Error Sig.تحصیالت )(Iتحصیالت

-0/7948

0/41855 0/000 /

/

بیسواد

/

0/34625 0/000 /

/

خواندن و نوشتن

/

0/29494 0/000 /

/

ابتدایی

/

0/30392 0/000 /

/

راهنمایی

-0/6683

0/30677 0/000 /

/

سیکل

0/4503

0/29257 0/661 /

-0/65373

دیولم

/

0/34625 0/998 /

-0/28658

سایر

فوق دیولم

تحصیالت و اعتماد
یکی دیگر از مؤلفههای تابآوری فردی که با شاخص تحصیالت تفاوت معنیداری را نشان مـیدهـد ،مؤلفـة «اعتمـاد»
است ،بهیوری که براساس نتایج تحلیل آنوا بین شاخص تحصیالت و مؤلفة اعتماد با  sig 0/001تفاوت معنـیدار وجـود
دارد (جدول  .)21بررسی نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان میدهد بیشترین اختالف میانگین بین گروه با تحصیالت «فـوق
دیولم» و گروه با تحصیالت در سطح «خواندن و نوشتن» با  -2/21و کمترین اختالف بین گـروه بـا تحصـیالت «فـوق
دیولم» و گروه با تحصیالت «دیولم» با  -0/34وجود دارد .درواقط ،گروههای با تحصیالت باالتر نسبت به گـروههـای بـا
تحصیالت پایینتر از حس اعتماد بیشتری برخوردارند (جدول .)22

جدول  .21نتایج تحلیل آنوا بین تحصیالت و اعتماد

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0/001

/

/



/

Between Groups





/



/

Within Groups









/

Total
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جدول  .22نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه بین تحصیالت و اعتماد

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound

(J) Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.تحصیالت )(Iتحصیالت

-0/6677

0/39507 0/000 /

/

بیسواد

-0/9786

0/32683 0/000 /

/

خواندن و نوشتن

-0/9416

/

0/27839 /000

/

ابتدایی

0/2511

0/28687 0/302 /

-0/83144

راهنمایی

0/3889

0/28957 0/551 /

-0/70382

سیکل

0/6998

0/27616 0/981 /

-0/34230

دیولم

0/7009

/

0/32683 /914

-0/53243

سایر

فوق دیولم

نتیجهگیری
تبیین تابآوری دربرابر تهدیدات ،درواقط شناخت نحوة تأثیرگذاری ظرفیتهای اجتمـاعی ،اقتصـادی ،نهـادی ،سیاسـی و
اجرایی بر تابآوری جامعه است .درواقط ،هدف از این رویکرد کاهش آسیبپذیری جوامط و تقویت تواناییهای شهروندان
برای مقابله با خطرهای ناشی از تهدیدات نظیر وقوع سوانح یبیعی است .تابآوری فردی سطح اولیة تابآوری اجتمـاعی
است که در سالهای اخیر در مباح مدیریت بحران به آن توجه شده است .این جنبه از تابآوری رابطـهای مسـتقیم بـا
ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،روحی-روانی ،باورها و ...دارد؛ بنابراین ،این ویژگیها تابآوری فردی را تقویت
یا تضعیف میکنند .درنتیجه ،تابآوری فردی را میتوان رکن اساسی تابآوری اجتمـاعی قلمـداد کـرد .سـکونتگاههـای
غیررسمی در ایران بهدلیل ضعف ساختارهای کالبدی بهعنوان روبنا و ساختارهای اقتصـادی-اجتمـاعی بـهعنـوان زیربنـا
دربرابر مخایرات محیطی آسیبپذیری بیشتری نسبت به بخش رسمی شهرها دارند .ویژگـیهـای اقتصـادی-اجتمـاعی
ساکنان این سکونتگاهها از قبیل بیکاری ،اشتغال غیررسمی ،درآمد پـایین ،نبـود خـدمات اجتمـاعی و ...موجـب تضـعیف
تابآوری فردی آنها از جمله اعتمادبهنفس ،کنترل اضطراب ،حـل مسـئله ،همـاهنگی ،عوایـف مثبـت ،خوداتکـایی و...
دربرابر مخایرات محیطی میشود و درنتیجه بازگشتپذیری به حالت عادی را با مشکل مواجه میکند .پژوهش حاضر نیز
در راستای تحلیل تابآوری فردی سکونتگاههای غیررسمی ارومیه با توجه وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنها انجام گرفته
است که نتایج کلیدی آن عبارت است:
 .1بین شاخصهای اشتغال ،درآمد ،مالکیت مسکن ،مالکیت خودرو و تحصیالت افراد با برخی از مؤلفههای تـابآوری
فردی از جمله خوداتکایی ،احساس منحصربهفردبـودن ،خودکارآمـدی ،اعتمادبـهنفـس ،عوایـف مثبـت ،احسـاس
اجتماعیبودن و اعتماد تفاوت معنیداری وجود دارد که درادامه بهتفصیل بیان میشود.
 .2بررسی شاخص «وضعیت اشتغال» افراد با مؤلفههای تابآوری فردی نشان داد بین شاخص اشتغال و مؤلفـههـای
«خوداتکایی» و «احساس منحصربهفردبودن» بهترتیب با  sig 0/000و  sig 0/002تفاوت معنیداری وجـود دارد.
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از این رو ،نتایج آزمون تعقیبی شفه و مقایسة میانگین دو به دو گروها نیز اخـتالف میـانگین گـروههـا بـا وضـعیت
اشتغال متفاوت را تأیید کرد؛ بهعبارت دیگـر ،افـراد شـاغل از تـابآوری فـردی بیشـتری در مؤلفـههـای مـذکور
برخوردارند.
 .3بررسی شاخص «درآمد» افـراد بـا مؤلفـههـای تـابآوری فـردی نشـان داد بـین شـاخص درآمـد و مؤلفـههـای
«خودکارآمدی» و «اعتمادبهنفس» بهترتیب با  sig 0/002و  sig 0/000تفاوت معنیداری وجـود دارد .همچنـین،
نتایج آزمون تعقیبی شفه و مقایسة میانگین دو به دو گروها اختالف میانگین گروهها با وضعیت درآمدی متفـاوت را
تأیید کرد؛ یعنی افراد با درآمد باالتر از تابآوری فردی بیشتری در مؤلفههای یادشده برخوردارند.
 .4بررسی شاخص «مالکیت مسکن» با مؤلفههای تابآوری فردی نشان داد بین شـاخص مالکیـت مسـکن و مؤلفـة
«عوایف مثبت» با  sig 0/000تفاوت معنیداری وجود دارد .از اینرو ،نتایج آزمون تعقیبی شفه و مقایسة میـانگین
دو به دو گروها نیز اختالف میانگین گروهها با وضعیت مالکیت متفاوت را تأیید کرد .درواقط ،افرادی که خود مالک
مسکن هستند از تابآوری فردی بیشتری نسبت به افراد مستأجر در مؤلفة مذکور برخوردارند.
 .5بررسی شاخص «مالکیت خودرو» با مؤلفههای تابآوری فردی نشان داد بـین شـاخص مالکیـت خـودرو و مؤلفـة
«احساس اجتماعیبودن» با  sig 0/001تفاوت معنیداری وجود دارد .از اینرو ،نتایج آزمون تعقیبی شفه و مقایسـة
میانگین دو به دو گروها نیز اختالف میانگین گروهها با وضعیت مالکیت متفاوت را تأیید کرد .درحقیقت ،افراد مالک
خودرو نسبت به افراد فاقد خودرو از تابآوری فردی بیشتری در مؤلفة مذکور برخوردارند.
 .6بررسی شاخص «تحصیالت» افراد با مؤلفههای تابآوری فردی نشان داد بین شاخص تحصـیالت و مؤلفـههـای
«خوداتکایی» و «اعتماد» بهترتیب با  sig 0/000و  sig 0/001تفاوت معنیداری وجود دارد .از اینرو ،نتایج آزمون
تعقیبی شفه و مقایسة میانگین دو به دو گروها نیز اختالف میانگین گروهها بـا تحصـیالت متفـاوت را تأییـد کـرد؛
بهعبارت دیگر ،افراد با تحصیالت باالتر از تابآوری فردی بیشتری در مؤلفههای مذکور برخوردار هستند.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،پیشنهادهای زیر در زمینة تقویت تابآوری فردی ساکنان سکونتگاه غیررسمی ارومیه
اراله میشود:
 .1ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ارومیه در راستای ارتقای کیفیت زندگی و درنتیجه افزایش تابآوری فردی؛
 .2به رسمیت شناختن حق مالکیت در این سکونتگاهها بهمنظور کـاهش بسـیاری از چـالشهـای ذهنـی سـاکنان و
درنتیجه کمک به افزایش تابآوری فردی؛
 .3برنامهریزی در راستای توانمندسازی شغلی ساکنان این سکونتگاهها بهعنوان یکی از مؤلفههـای مهـم در راسـتای
دستیابی به جامعة تابآور بهویژه در سکونتگاههای غیررسمی؛
 .4تأمین خدمات پایهای و اولیة این محالت و همچنین خدمات اجتماعی از جمله بیمههای درمانی و بازنشستگی؛
 .5تهیة برنامة جامط مدیریت بحران برای سکونتگاههای غیررسمی بهدلیل ساختار متفاوت آنهـا نسـبت بـه بخـش
رسمی شهر؛
 .6برگزاری دورههای آموزشی و ایالعرسانی در زمینة مخایرات محیطی و لزوم آمادگی دربرابر آنها.
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