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 چکیده

 از بیش را ش ری زندگی کیفیت مف وم اهمیت ش ری، هایمحیط به انسانی هایجمعیت تمایل و رنشدییی شد   رشدد 

 و لتیدو های سیاست های نارسایی و ها کاستی از بازتابی که غیررسدمی  های سدوونتگاه  اسدت،  نمودارسداخته  پیش

 کرج حصار 4 خط محله است زندگی پایین کیفیت ازجمله ای عدیده مشوالت شوددارای می محسوب رسدمی  بازار

 نبود مسددون، پایین کیفیت آلودگی، جمله از مختلف علل به که بحرانی غیررسددمی های سددوونتگاه از یوی عیوان به

 ساکیان میدی رضایت میزان که بوده پایییی زندگی کیفیت دارای جرم مخدر، مواد ش ری، های زیرساخت و اموانات

 یزندگ کیفیت زمییه در بسیاری معضدالت  دارای که اسدت  میاطقی یوی عیوان هب و اسدت  داده قرار نامطلوبی حد در

 رسدددمی غیر سدددوونتگاه ای با اجتماعی آوری تاب ویژگی ای برخی پوشدددانی هم به باتوجه باشدددد می سددداکیان

 روش هب غیررسمی سدوونتگاه ای  در زندگی کیفیت وضدعیت  ب بود ج ت الگویی ارائه درپی حاضدر  باشددپژوهش 

 تاثیر بررسی هباشدوب می مصاحبه( و نامه پرسش) یدانیم های وداده ای اسیادکتابخانه از استفاده با تحلیلی– توصیفی

 سددوونتگاه ای در بحرانی ازمیاطق یوی بعیوان حصددارکرج 4 خط درمحله برامییت اجتماعی آوری تاب های مولفه

SMARSPSS,  یافزارها نرم از استفاده با حاصله یجنتا پرسشیامه، آوری جمع از پس که شده پرداخته غیررسدمی 

PLS یتامی ،شآموز مشارکت، های مولفه مستقیم تاثیر دهیده نشان حاصله نتایج کهقرارگرفت وتحلیل تجزیه مورد، 

 باشددددو می حصدددارکرج 4 خط محله در زندگی برکیفیت اجتماعی آوری تاب در تعامالت پذیری، انعطاف عدالت،

 است. قرارگرفته تایید مورد شده انجام آزمون ای نتایج به توجه با جدید یمدل بعیوان شده ارائه الگوی

 

 .کرج حصار 4خط محله  کیفیت زندگی، سکونتگاه غیررسمی، تاب آوری اجتماعی،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 تعیین برای معیاری به عبارتی و زندگی از فرد رضایتمیدی میزان دادن نشان برای مف ومی عیوان به زندگی کیفیت

 طبیعی محیط با بیشتر زندگی واژه کیفیت است زندگی مختلف ابعاد از ها، گروه و افراد رضایت عدم و رضایت

 و جرم شیوع تراکم، شیاسانه، زیبایی جیبه های مسون، کیفیت آلودگی، قبیل از افراد زندگی خارجی شرایط و

 افراد رضایت سطح زندگی کیفیت داشتن بر بعالوه، ای مالحظه قابل تأثیر متغیرها این .است مرتبط ها این مانید

 می بیشتر رفته رفته ش رها پیشرفت و توسعه با و هست و بوده بشر آرزوی همواره مطلوب دارند شان زندگی از

 است معاصر جامعه های مشخصه از یوی زندگی، کیفیت در مربوط های بحث از نگرانی(Norman, 2015:9) شود

. (Pacion, 2012:19.) ترقی و نردبان امییت در پایی جای فقرا که شود می باعث غیررسمی های اسوان در تسوون 

 فقیر محالت سوونت در حال این با .بروند باال اقتصادی نردبان این از خاطر امییت با اما آهسته و بیابید ش ر اقتصادی

مف وم  به تی ا نه های فقیرنشین محله در متاقا .باشد می نیز بسیاری مشوالت دارای اندك های مزیت بر عالوه ش ری

 های آسیب و محیطی معرض خطرات در و فقر چرخه در گرفتن قرار مثابه به بلوه است، فقیرانه مسون از برخورداری

 به توجه که است این است مسلم ( آنچه90: 1301خزایی،کید ) می تر وخیم مراتب به را فقرا شرایط که است مختلفی

 سوونتگاه ای خاص زمییه در آن ا انعطافپذیری ظرفیت ای برای آوری تاب مختلف دیدگاه ای ردهاوکارب تعاریف،

 خاص چالش ای و آسیب ا و سوونتگاه ا نوع به بسته است الزم امر این تحقق برای .است ضروری ایران امری فقیرنشین

حاتمی شوند ) معرفی قمیاط این خاص برنامه های سپس شود. مشخص آوری شان تاب آن ا اولویت ای

یوی از راهوارهایی که می توان ج ت ارتقا کیفیت زندگی در سوونتگاهای غیررسمی بوار  (3: 1301نژادودیگران،

 ویژگی ای با غیررسمی سوونتگاه ای شده شیاخته ویژگی ای از بسیاری یراز برد استفاده از تا ب آوری اجتماعی است.

 این آوری تاب برای شایانی کمک آن ا، به توجه صورت در که دارند فیت اییوظر دارد همخوانی آور تاب محیط های

 از ظ وروآموختن ظرفیت ای سازماندهی، خود پذیری، مانیدانعطاف ویژگی ایی (Beilin, R,2015: 34) .می شود نواحی

 ویژگی ای از غیی، اجتماعی وسرمایه باال اجتماعی همبستگی .هستید سوونتگاه ا این شده شیاخته پتانسیل های

 تاریخی محصول زندگی ( کیفیتBastaminia,2017:262باشد )باالمی  سوونتگاه ا این که در است آور تاب محیط ای

 کرد بیابراین تبیین فوق ساختارهای از مجزا را آن توان ونمی است سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهیگی، های نظام

 آن توان می و دارد بستگی جوامع یافتگی توسعه سطح به آن وضعیت و باشد می متغیرمرکب یک زندگی کیفیت مف وم

 بیا و زندگی از فردی کلی ازرضایت است عبارت زندگی کردکیفیت اجرا و تعریف هایی، شاخص تدوین و با طراحی را

 به جهتو با را آن توان می ش ری ریزی برنامه در و توام است صورت به وذهیی عییی مف ومی زندگی کیفیت این بر

 .کرد تعریف ذهیی )کیفی( عییی کمی و وجه دو در وغیره روانی و محیطی ،یفرهیگ اقتصادی، اجتماعی، های شاخص

 متقابل برای کیش هایی فرصت یجادا فراغت، اوقات گذران فضاهای یفیتک مسون، یفیتک دسترسی، مانیدکیفیت

 تامین ش ری، زندگی کیفیت جوهراصلی .وغیره اجتماعی مشارکت رفاه، ،اشتغال اجتماعی، های فرصت اجتماعی،

 هدف، نظر از پژوهش حاضر (2: 1301کارگر و دیگران،است ) توامان تر کوتاه انسان معیوی و مادی نیازهای وارضای

در این پژوهش با استفاده از  نیهمچی .باشدمی تحلیلی و همبستگی-توصیفی ها،داده گردآوری نحوه و بوده کاربردی
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 گردآوری حصارکرج گردیده و در 4یری تصادفی اقدام به توزیع پرسشیامه در بین ساکیان محله خط روش نمونه گ

تجزیه تحلیل در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزارهای . است شده استفاده میدانی و ایکتابخانه روش دو از اطالعات

Spss, Smart pls مدل سازه ییروا ، دلوین کلدستاین،کرونباخ مدل، ییایپا وازآزمون ای: همگن،گرفته است صورت، 

حصار  4محله خط توجه به اییوه  با ... ب ره گرفته شده است.و VIF,RSQAR،برازش والکر، فورنل عرضی، یبارها

پایین  کیفیت آلودگی،به علل مختلف از جمله کرج جزمیاطق بحرانی از سوونتگاه ای غیرسمی کشورمی باشد و

دارای  جرم، ودرگیری، نزاع مواد مخدر، زیرساخت های ش ری، فقدان ورزشی،-فریحی نبود اموانات ت مسون،

بیابراین با توجه به موارد یاد شده در پژوهش حاضر مسئله اصلی که مورد بررسی پایییی می باشد  زندگی کیفیت

محله ) های غیررسمیقرار خواهد گرفت تاثیرمولفه های تاب آوری اجتماعی بر ب بود کیفیت زندگی در سوونتگاه 

 حصارکرج( می باشد. 4خط 

بررسی  به در مقاله ای تحت عیوان ارتقاء کیفیت زندگی با تاکید برمشارکت ش روندان 1301کارگر و دیگران در سال 

 هارتقا کیفیت زندگی با مشارکت ش روندان پرداخته اند که از مولفه هایی موثر در ب بود کیفیت زندگی مولفه اجتماعی است ک

شادی  اجتماعی، تعلق زیبایی، خاطر، آرامش امییت، به نیاز مثل ش روندان اجتماعی و یعاطف روانی، های نیاز دربرگیرنده

ه و مصاحبه( پرسشیام) یدانیمتحلیلی با استفاده از اسیاد کتابخانه ای واطالعات  -تحقیق به روش توصیفیوغیره می باشد

طراحی ش ری و تاب آوری  در مقاله ای تحت عیوان 1309سال رین در پروین پرتوی و سای صورت پذیرفته است

 میدمیابع نظام بازنگری رویورد با ای کتابخانه و اسیادی شیاسی ش رو از ابتدااجتماعی در محله جلفا اصف ان پرداخته که 

 آوری تاب مف ومی مدل قیاسی، روش با و شد گرفته ب ره اجتماعی آوری تاب اصلی معیارهای شیاسایی ج ت مرتبط،

 تاب بر تأکید با ش ری طراحی با مرتبط عوامل استقرایی، محتوای تحلیل شیوه از گیری ب ره با گردید تدوین اجتماعی

 مؤلفه به توجه که دهد می نشان بررسی گردیدنتایج استیتاج مطالعاتی های گونه از هریک تفویک به اجتماعی آوری

 در اجتماعی تعامالت و دهیده آموزش فضاهای شمولی، همه پذیری، انعطاف هویت، محیط، کیفی ارتقای چون هایی

 مقاله ای تحت عیوان در 2111چیتییجی در سال  هاوارد .گردد می اجتماعی آوری تاب ارتقای سبب محالت، طراحی

ل لیتاب آوری ش ری راهواری ج ت مقابله با شرایط سخت در بحران ا با استفاده از روش کمی به بررسی وتح

ا ب موضوع با استفاده از شیوه گرند تئوری و تحلیل با استفاده از نرم افزار ها گردیدند که ن ایتا مدلی ج ت مقابله

با مقاله ای تحت عیوان کاهش آسیب  2119 دی بردر سال جان .بحران ا با استفاده از تاب آوری در ش ر ارائه می نماید

فاده از تاب آوری به استفاده از تاب آوری در این خصوص پرداخته و پذیری ش رهادر بحران ای پیچیده با است

راهوارهای الزم را به روش استقرایی استخراج نموه وضمن تایید استفاده از تاب آوری در ابعاد مختلف مورد بررسی 

 جریان به فهد با ش ری تاب آوری برای حومرانی عیوان تحت مقاله ای در 2111 یلوییسونوو  یلینب قرار گرفته است.

 ساختار انحطاط علل به توصیفی تحلیلی روش با و اجتماعی ساختار و زیست محیطی وقایع میان ارتباط قطع انداختن

 نقاط که می گیرد نتیجه و می کید بیان را زیست محیطی ووقایع اجتماعی ساختار پیوند و می پردازد استرالیا در اجتماعی
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 برای را ساخت زیست محیطی شونده، دگرگون بالقوه فراییدهای موارد خیودربر وپروژه ها سیاست ا ضعف و قوت

 می کیید. تشویق آییده تحقیقات

 رویکرد مفهومی و نظری

 به پرش" معیای التین به ی ریشه در که می رود کار به گذشتهبه  بازگشت مف وم به اغلب آوریتاب ی واژه تاب آوری:

 .کرد اکولوژیوی مطرح مف ومی عیوان به 1013 سال در گهولییبار نخستین را اصطالح ین است ا شده گرفته " گذشته

(Kelin et al., 2003:39) آکادمی ملی تعریف به مربوط آن آخرین و است شده آوری بیانتاب از های متعددی فتعری 

 وبازگشت آن تأثیرات ساختن محدود خطر، پیش بییی محورقابلیت اجتماع آوری تاب" .باشدمی 2112در سال  آمریوا

 "است قبلی ی آشفته تغییرات با رویارویی در رشد تحول و و انطباق بقا، برای قبل حالت به سریع

 نقصان سرویس رفع در جامعه توانایی به و گردد برمی ی جامعه ها ویژگی به اجتماعی آوری تابتاب آوری اجتماعی:

 ترین حیاتی .از یوی اجتماعی آوری تاب جدی، اختالالت برای . هوارد اختالالت و ها شوك خاطر به خدمات و ها

 شوك برابر مقاومت در ظرفیت اجتماعی آوری تاب دیگر عبارتی به(Reinhorn, 2015:22) است آوری تاب های مؤلفه

 بعادا از یوی طورکلی اجتماعی به آوری تاب(Masys,2015:15) است اکولوژیوی و فیی های سیستم در اختالالت و ها

 (.(Lucini, 2015:46پردازد آوری می تاب شیاسانه جامعه ابعاد به که است ها سوونتگاه آوری تاب

 سیاست و اجتماع اقتصاد، حاشیه در که افرادی و گروه ا یافته توسعهغیرداوطلبانه شرایط سوونتگاه غیررسمی:به

جلوگیری  هاگزییه بین از انتخاب حق آزادی و خدمات ا،دارایی ه میابع، به آن ا ازدسترسی که شودمی گفته گیرندقرارمی

 دسترسی فقدان از سوونتگاه ا واین پذیری آسیب عدالتی، بی با بیشتر مف وم این ،ینبیابرا انجامد.فقرمی به شودون ایتامی

 برنامه سوونت، مالویت حق موضوع با رابطه در که شوند می نامیده غیررسمی رو ازاین ودارد ارتباط اساسی نیازهای به

 .(Husmann, 2016:421) کیید نمی پیروی رسمی قانون ای از وساز ساخت و طراحی ش ری، در ریزی

 عییی مف ومی زندگی کیفیت این بر بیا و زندگی از فردی کلی ازرضایت است عبارت زندگی کیفیت کیفیت زندگی:

 ،یفرهیگ اقتصادی، اجتماعی، های شاخص به توجه با ار آن توان می ش ری ریزی برنامه در و توام است صورت به وذهیی

 (3: 1302حاتمی نژادو دیگران،) .کرد تعریف ذهیی )کیفی( عییی کمی و وجه دو در وغیره روانی و محیطی

 ارائه نظریات به توجه ( که با1جدول ) یدگرددر خصوص تاب آوری اجتماعی نظرات مختلف اندیشمیدان بررسی 

 نظریات در اجتماعی معیارهای تاب آوری و شاخص ا با رابطه در که نظری اتفاق وجود اب دریافت می توان شده

 بر می توان وجود این با ندارد وجود نظرکلی اجماع هیوز رابطه این در لیون می شود مشاهده گوناگون اندیشمیدان

 در نمود خالصه اصلی شاخص عدایت در را اجتماعی تاب آوری زمییه در شده ارائه معیارهای شده، ارائه نظریات اساس

 سایر از ، بیشتریتهو پذیری، انعطاف امییت، عدالت، همبستگی، ،تعامالت ،آموزش مشارکت، شاخص ای میان این

( درخصوص جرم وجیایت نظریات مختلف اندیشمیدان 2جدول ) اند. شده واقع نظریه پردازان توجه مورد معیارها

 (4جدول ) یدگردجیایت استخراج ( شخصه های جرم و3جدول ) یبررسضمن 

 دیدگاههای اندیشمندان در خصوص تاب آوری اجتماعی. 1جدول 
 معیارهای مد نظر اندیشمید
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Kuhlicke et al(2010) ،محلی جامعه کارایی اجتماعی، شبوه عمل، رایب انگیزه آگاهی 

Obrist(2010) مختلف سطوح در فرهیگی اجتماعی، اقتصادی، های سرمایه از استفاده 
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 1308میبع: یافته های پژوهش، 

 اجتماعی تاب آوری معیارهای بندی جمع. 2 جدول
 محقق

 

 

 معیار

 ادگر

 ماگویر

 مارشال

 مانگا

 نوریسو همکاران

 ساینروهمکاران

 گیدنز

گ
 توین

س وهمکاران
 را

ک وهمکاران
 کولی

ت 
 ابریس

عا
ی

رف
 

فراوانی شاوو وهمکاران
 

 0 *   * * *  * * * *  * آموزش

 1 * *   *     *   * عدالت

 1 *   *      *  * * امنیت

 1             * مهاجرت

 4     *    * *   * دلبستگی

 1            *  پذیری جامعه

 8  * * * *  *    * * * تعامالت

 11  * * * *  *  * * * * * مشارکت

 4  *       *  * *  اعتماد

 3         * * *   همبستگی
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 4     * *   *    * اجتماعی حمایت

 1             * مهاجرت

 4     * *   * *    جامعه کارایی

 9 *  *   *  *  *   * انعطاف پذیری

 1  *   *     * * * * هویت

 4     *      * *  اجتماع حس

 2 *    *         بازیابی

 1     *         مقاومت

 1308میبع: یافته های پژوهش،  

 کیفیت زندگی

 شده ,( آورده3در خصوص کیفیت زندگی نظرات مختلف مورد بررسی قرارگرفت و نتیجه ن ایی در غالب )جدول 

 اقدام گردید.گی نسبت به استخراج شاخصه ها کیفت زند (4جدول آن ا )است و پس ازبررسی نظریات وفراوانی 

 

 کیفیت های اندیشمندان در خصوصدیدگاه. 3جدول 
 اندیشمید مولفه

 1019-لیو آموزش-سالمت-اجتماع-محیط-سیاست-اقتصاد

 1081-بویز اقتصاد-سرگرمی-هیر-آموزش-حمل و نقل-جرم-سالمت ومحیط-مسون-آب وهوا

 1002-ناستور ولوی ملویت-مراکزش ری-درمان-اقتصاد-فاضالب-آلودگی هوا

-ترافیک-آرامش وسوون-سالمت عمومی-آموزش-ارتباطات-استاندارد مسون-فضای زندگی-هزییه غذا-امییت عمومی

 آلودگی هوا

 1003-صوفیان

 1004-سازمان ملل قدرت خرید-سواد-پیش بییی زندگی

 1001-پروتاسییوو هزییه-توزیه درآمد-درآمد

 2111-مرنز آموزش-وضعیت اجتماعی-پایداری-فرهیگ

 2111-اسویونگتون محیط پیرامون-روابط اجتماعی-جسمانی-تصور-سالمت جسمانی

برنامه شاخص های  حوومت محلی-امییت-حمل ونقل-جمعیت-مدیریت-آموزش-زیرساخت ا-تصرف مسون

 1008-ش ری ج انی

-امییت-آموزش-اقتصاد-سالمت ودرمان-محیط زیست-تفریحات-حومروایی-حمل ونقل-تاسیسات-خدمات ش ری

 خدمات ش ری

 1309-زیاری

 1309-ابراهیم زاده -خدمات-کالبدی-دسترسی-آموزش-فضای سبز-شغل-درامد-امییت-ب داشت-آلودگی هوا-احساس آرامش

 1301-حاجی نژاد محیظ زیست-خدمات-حمل ونقل -کالبد -اقتصاد

 1301-مشوییی سرگرمی -سالمت-اموزش-آلودگی محیط-امییت

 1308میبع: یافته های پژوهش، 
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 جمع بندی معیارهای کیفیت زندگی. 4 جدول
 محقق

 

 

 معیار

لیو
بویز 
استور  

ولوینعدالتتعا
 

صوفیان
سازمان ملل 

پروتاسینکو 
 

مرنز
 

سکیونگتون
 

برنامه
زیاری 
ابراهیم زاده 

حاجی نژاد 
 

مشکینی
 

فراوانی
 

 0  * * *    * * * * * * اقتصاد

 2      *       * سیاست

 4   * *        * * محیط

 1  *    * *  *    * اجتماع

 9 *   * *  *  * *  * * آموزش

 1            *  آب وهوا

 8 *   * * *    * * * * سالمت

 4     *     * * *  مسکن

 2  *          *  جرم

حمل و 

 نقل

 *  *     * * *   1 

 9 *  * * *     *  *  امنیت

 4 *  *       * *   آلودگی

 1          *    تارتباطا

 3   * * *         فرهنگ

 4  * * *   *       زیرساخت

خدمات 

 شهری

   *        *  2 

 3 *   *        *  تفریح

حس 

 آرامش

   *       *   2 

               

 1308ای پژوهش، میبع: یافته ه

 مدل مفهومی

یییان اقدام به استخراج مولفه های کیفیت زندگی و تاب در خصوص مدل مف ومی ابتدا با جمع بیدی نظریات پیش 

 ومی مدل مف موارد استخراجی نسبت به ت یه با استفاده از آوری اجتماعی در سوونتگاه ای غیررسمی نموده سپس

 .نمودیم  اقدام SMART PLS2016 در نرم افزار
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 PLSنرم افزار ده از با استفا 1308میبع: یافته های پژوهش، – مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 مکان پژوهی

درجه  31ثانیه شرقی و  31و دقیقه  10و  درجه 11در موقعیت هوتار  1/32محله خط چ ار حصار کرج با مساحت 

کرج، در کوهپایه های البرز و در مجاورت جاده چالوس )جاده  ش ردر شمال شرق ثانیه شمالی  41دقیقه و  48و 

ن محله از شمال با جاده چالوس و از سایر بخش ها با ارتفاعات البرز تعیین و بیلقان(واقع شده است. حد ای -کرج

 بستر در را سه بعدی و متراکم بافت و کرده پیدا ادامه کرج ش ر ارتفاعات شمال شرقی تا سوونتگاه این .محدود می شود

 صورت به آن معابر همچیین .است هریزدان دانه ها، اندازه و شول نظر از محدوده ینا .است کرده ایجاد کوهپایه ای تپه

 خط چ ار محله محدوده کلی شول .(31-21: 1304طرح تفضیلی محله حصار کرج،) .است گرفته شول ستارهای

متر تا  1411از  کرجمحله خط چ ار حصار ارتفاع است . شول گیری نوع همین از ناشی که است مثلثی کرج، حصار

 42بیشییه دما می باشد و  خیک ومرطوبآب وهوا یتوضع نماید.یر می درصد تغی 11تا  3 متر وشیب آن بین 1111

: 1304همان،باشد )متر می  یلیم 243بادغالب شمال غربی و میانگین بارش ساالنه است که  درجه -21وکمییه  درجه

 (1301سرشماری سال ) می باشد.نفر  1301،0312سال  براساس سرشماری جمعیت این محله(41
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 )با استفاده از جی ای اس ونقشه پایه سازمان جغرافیایی(1308میبع: یافته های پژوهش،  محله خط چهار حصار کرج موقعیت. 2شکل 

 هایافته

مورد  اصالحات SMRT PLSافزار ابتدا داده ها در غالب مدل بیرونی اندازه گیری می کییم و پس از اجرا در نرم 

نظرانجام ودر غالب آزمون ای مدل درونی برای آزمون فرضیه ها به بررسی رابطه متغیرهای مویون در قالب مدل 

 درونی می پردازیم ون ایتا آزمون ای مدل کلی اجرا خواهد شد.

 آزمون ای مدل بیرونی انعواسی-9-1-1

 (OuterLoadingبودن )آزمون همگن -9-1-1-1

( تحلیل عاملی تاییدی با شرط 2112ن م مترین آزمون شاخص ای متغیر است بیا به نظر هیسلر )آزمون همگن بود

وع عاملی )مجم بار همگن بودن ویا هم جیس بودن سواالت متغیرهایی که انعواسی اندازه گیری می شودآغاز می گردد.

ط سایر شاخص ا( در این آزمون قابل جبران توس 1/1یا نزدیک به  1/1شاخص ا در صورتی که هریک تک تک باالی 

(تمامی 1باشدکه پس از آزمون شاخصه های ناهمگن از مدل حذف می گردباتوجه به نتایج جدول ) 1/1باید باالی 

 رادارابوده ولذا شاخصه ها همگن می باشد. 1/1یا درمجموع بارعاملی باالی  شاخص ابجز

 آزمون همگن بودن. 5جدول 
 کیفیت زندگی اه غیررسمیسوونتگ تاب آوری اجتماعی  

   0.777   آموزش

 0.819     آموزش

     0.849 آموزش

 0.866     اجتماع
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   0.741   اقتصاد

 0.811     اقتصاد

 0.828     امییت

     0.801 امییت

     0.586 انعطاف پذیری

     0.741 تعامالت

   0.865   جمعیت

 0.836     حمل ونقل

 0.682     سالمت

     0.783 عدالت

   0.874   مسون

     0.796 مشارکت

   0.899   م اجرت

    

 PLSاستفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش، 

 آزمون های پایایی

 آزمون کرونباخ

الی این آزمون همبستگی درونی سواالت یک متغیر را در خارج از مدل مورد بررسی قرار می دهد در صورتی ك با

وباال بودن کلیه متغیر های  9توجه به نتایج جدول شماره  با قابل قبول می باشد. 9/1ودر صورت جدید بودن تا  1/1

 می باشد لذا بیابراین آزمون مورد تایید می باشد. 1/1مورد بررسی باالی 

 آزمون آلفای کرنباخ. 6جدول 
  

  Cronbach's Alpha 

 0.854 تاب آوری اجتماعی

 0.890 اه غیررسمیسوونتگ

 0.894 کیفیت زندگی

 PLSاستفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش، 

 آزمون دلوین کلدستاین

همبستگی درونی سوالت یک متغییررا پایایی ترکیبی می گوییدکه براساس اجزا مدل رابطه ای بین سواالت بررسی 

باشد مورد تایید می باشد. با توجه به نتایج جدول  <CR 1/1که نشان می دهید در صورتی  CRبا می شودکه آن را 

 می باشد لذا بیابراین آزمون مورد تایید می باشد 1/1وباال بودن کلیه مولفه های مورد بررسی باالی  1شماره 

 آزمون دلوین کلدستاین. 7جدول 
 Composite Reliability 

 0.892 تاب آوری اجتماعی

 0.919 سوونتگاه غیررسمی

 0.919 یفیت زندگیک
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 PLSاستفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش، 

 روایی آزمون های

 (Cross Loading (آزمون

این آزمون م مترین آزمون روایی واگرا محسوب می شودکه تشخیص دهد یک شاخص متغییر مربوط به خود را می 

 1/1هرشاخص مربوط یه متغیر اصلی خودش حداقل  یبارعامل سیجدواز سواالت متغیرهای دیگر روایی واگرا دارد.

بارعاملی هر  8برنتایج جدول شماره  بیا ازبارعاملی آن شاخص زمانی که به متغیرهای دیگرچسبیده باشد بیشتر است.

 .از سایر شاخصه ها نسبت به متغیر اصلی بیشتر است لذا روایی مورد تایید است 1/1شاخص 

 Cross Loadingآزمون  .8جدول 
 کیفیت زندگی سکونتگاه غیررسمی تاب آوری اجتماعی 

 0.240 0.777 0.234 آموزش

 0.819 0.191 0.482 آموزش

 0.506 0.324 0.849 آموزش

 0.866 0.293 0.489 اجتماع

 0.199 0.741 0.197 اقتصاد

 0.811 0.276 0.464 اقتصاد

 0.828 0.302 0.513 امنیت

 0.411 0.332 0.801 امنیت

 0.394 0.173 0.586 طاف پذیریانع

 0.428 0.270 0.741 تعامالت

 0.316 0.865 0.362 جمعیت

 0.836 0.335 0.558 حمل ونقل

 0.682 0.256 0.357 سالمت

 0.488 0.214 0.783 عدالت

 0.291 0.874 0.305 مسکن

 0.495 0.264 0.796 مشارکت

 0.349 0.899 0.312 مهاجرت

 PLSاستفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش،  

 آزمون فورنل والکر

عالوه براییوه سواالت یک متغیرنسبت به سایر سواالت دیگرواگراباشید باید خود متغیر پژوهش نیزبراساس مفاهیمشان 

 مورد تایید می باشد. 0همبستگی داشته باشیدکه براساس نتایج جدول شماره 

 آزمون فورنل والکر .9جدول 
 کیفیت زندگی سوونتگاه غیررسمی آوری اجتماعیتاب   

     0.764 تاب آوری اجتماعی

   0.833 0.348 سوونتگاه غیررسمی

 0.809 0.343 0.596 کیفیت زندگی
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 PLSاستفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش، 
 آزمون معیاداری فرضیه() یدرونآزمون ا مدل 

 مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته است: PLSیه ذیل پرداخته ایم که توسط نرم افزار فرض 3در پژوهش حاضر به بررسی 

 حصارکرج( تاثیر مستقیم دارد. 4فرض اول: تاب آوری اجتماعی بر وضعیت سوونتگاه غیررسمی )خط 

 (مقدار{می باشدو همچیین -09/1،09/1خارج ازمرز} که T Statistics=5.424 T.valu) (در فرض اول با توجه به مقدار

Sig(P Values=0.000 فرض  00/1سطح است در  11/1کمتر از  کهH0  را رد و فرضH1 باشدیعیی پیش  ییدمیموردتا

 /.348شدت تاثیر  βبییی می شود دریک نمونه بزرگتر از همان جامعه این رابطه تایید می شودو با توجه به مقدار 

 آن مثبت است. وج ت

 حصارکرج تاثیر مستقیم دارد. 4زندگی درمحله خط فرض دوم: تاب آوری اجتماعی برکیفیت 

 ({می باشدو همچیین مقدار-09/1،09/1خارج ازمرز} که T Statistics= 7.976 T.valu) (در فرض دوم با توجه به مقدار 

Sig(P Values=0.000  فرض  00/1سطح است در  11/1کمتر ازH0  را رد و فرضH1 باشدیعیی پیش  ییدمیموردتا

 142/1شدت تاثیر  βدریک نمونه بزرگتر از همان جامعه این رابطه تایید می شودو با توجه به مقدار  بییی می شود

 آن مثبت است. وج ت

 ( بروضعیت کیفیت زندگی موثراست.حصارکرج 4خط محله ) یررسمیغفرض سوم:سوونتگاه 

 ({می باشدو همچیین مقدار-09/1،09/1خارج ازمرز} که T Statistics=2.261 T.valu) (در فرض اول با توجه به مقدار 

Sig(P Values=0.024 فرض  00/1سطح است در  11/1کمتر از  کهH0  را رد و فرضH1 باشدیعیی پیش  ییدمیموردتا

 114/1شدت تاثیر  βبییی می شود دریک نمونه بزرگتر از همان جامعه این رابطه تایید می شودو با توجه به مقدار 

 آن مثبت است. وج ت

 آزمون فرضیه ها جدول .10جدول 
 Original فرضیه ها

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 
Standard 

Deviation (STDEV) 
T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P 

Values 
 0.000 5.424 0.064 0.352 0.348 سوونتگاه غیررسمی <-تاب آوری اجتماعی 

 0.000 7.976 0.068 0.543 0.542 کیفیت زندگی <-تاب آوری اجتماعی 

 0.024 2.261 0.068 0.155 0.154 کیفیت زندگی <-ونتگاه غیررسمی سو

 PLSبا استفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش، میبع 
 

 بررسی کیفیت مدل ارائه شده

 (Bootstrapping) (وبیرونیPartial Least Squares Algorithmبرای بررسی کیفیت مدل ارائه شده آزمون ایی درونی )

وتحلیل  ( که نشان دهیده تاثیر هریک از مولفه ها4و  3)شول  PLSبراساس شول های مستخرجه از نرم افزار  مدل

 اجرا می شود SRMR وآزمون 𝑓2آزمون  ،𝑅2عاملی آن ا می باشد ارائه و برای تثبیت مدل، آزمون ای برازش، آزمون

 آزمون برازش
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 باشدیعیی مدل ما در نمونه با مدل در جامعه تطابق دارد برازش را بابرازش م مترین آزمون برای تایید مدل می 

CVCOM  بیابرجدول ( طبقه بیدی می شود.31/1) یقو (،11/1متوسط ) (،12/1) یفضعنشان می دهید ودر سه طیف 

 (11جدول ) در رده قوی طبقه بیدی می گردند. CVCOMکلیه مقادیر  11شماره 

 آزمون برازش. 11جدول 

 سکونتگاه غیررسمی کیفیت زندگی اب آوری اجتماعیت متغیر
Q² (=1-SSE/SSO) 0.412 0.494 0.518 

 

 PLSاستفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش، 

 𝑹𝟐آزمون

 

مطلوب تر 𝑅2در هر تحقیق علمی هدف اصلی این است که متغیروابسته رفتارمتغیر مستقل را پیش بییی کید وهرچه

( طبقه 911 یقوق ،ق<(331متوسط م ،م<(0/1) یفضعد نتیجه بدست آمده مورد تایید است ودر سه طیف ضباش

به پیش بییی رفتار متغیر مستقل می پردازد  Square )))12بیدی می شودبا توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره 

ا پیش بییی می کیدکه حد ضعیف ارزیابی می از رفتار سوونتگاه غیررسمی ر 118/1متغیر به اندازه که درتحقیق حاضر

 (12جدول )رفتار کیفیت زندگی را پیش بییی می کید  3121اندازه شودو متغیربه ا

 𝐑𝟐آزمون .12جدول 

 R Square R Square Adjusted 

 0.118 0.121 سوونتگاه غیررسمی

 0.372 0.376 کیفیت زندگی
 

 PLSز نرم افزار استفاده ا 1308میبع: یافته های پژوهش، 
 

 
 PLSبااستفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش، بیرونی  خروجی مدل براساس آزمون .3شکل 
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 PLSبااستفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش،  خروجی مدل براساس آزمون درونی .4شکل 

 𝑓2آزمون

قوی  31/1-متوسط 11/1-کم 12/1قدار متغیر وابسته را پیش بییی می کید وبا سه عدد که م 𝑓2برای تعیین س م هر متغیر در

پیش بییی متغیر های تاب آوری یرتاث ت13تعیین می گردد ودر پژوهش حاضر با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره 

 تاب آوری فرهیگی و سوونتگاه غیررسمی باالتراز حد متوسط است. –اجتماعی 

 𝒇𝟐.13 جدول

 

 

 

 

 
 

 PLSبا استفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش، 

فت که با توجه نتایج بدست آمده از آزمون برازش ون ایتا به بررسی مدل ارائه شده و کیفیت آن مورد بررسی قرار گر

می باشد لذا کیفیت مدل  SRMR 0.08<با توجه به اییوه  نشان داده شده است 14( که در جدول شماره SRMRمدل )

 ارائه شده نیز در حد مطلوب ارزیابی می شود.

 SRMR .14جدول 

 Saturated Model Estimated Model  

SRMR 0.068 0.068  

d_ULS 0.708 0.708  

d_G 0.446 0.446  

NFI 0.797 0.797  

 PLSبا استفاده از نرم افزار  1308میبع: یافته های پژوهش، 

 کیفیت زندگی سکونتگاه غیررسمی تاب آوری اجتماعی 

 0.415 0.138  تاب آوری اجتماعی

 0.034   سوونتگاه غیررسمی

    کیفیت زندگی
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و نتایج حاصله از آزموهای  SRMR وآزمون 𝑓2آزمون  ،𝑅2آزمون آزمون ای برازش، باتوجه به نتایج حاصل از آزمون ای

 استخراج شده کیفیت مدل ارائه شده مورد تایید قرارگرفت. درونی وبیرونی مدل براساس شول ای

 و دستاورد علمی پژوهشی نتیجه گیری

کید و شیاخته شده ترین عاملی که با تاب آوری اجتماعی  تاب آوری در بحران ای اجتماعی نقش عمده ای ایفا می

رای مواجه شدن با تغییرات و رابطه معووس دارد آسیب پذیری اجتماعی است، لذا در هر سامانه ی اجتماعی ب

ی به هرحال تاب آور یروانشیاس ت دیدات بایستی تم یداتی لحاظ گردد که بتواند به نحو ب ییه مواج ه و مقابله کید.

تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروه ا، خانواده و ناظر بر فرآییدهای روانی اجتماعی است

عمدتا یادگیری و سازگاری در تغییرات تحمیل شده، و همچیین قدرت تطبیق با شرایط و  جوامع صحبت میوید که

احیای م ربانی، توسعه  .متقضیات را در بر خواهد داشت؛ این به ساده ترین معیا برخورداری از آغازی همیشگی است

مان موجب و دستاورد تاب سازگاری، قدرت مبتیی بر انعطاف، سرمایه و سازندگی اجتماعی را تقویت میوید وهمز

دم، گردد. تغییر در سطح درآمد مرباشد که از چیدین متغیر متأثر میزندگی یک متغیر مرکب می یفیتک .آوری است

شرایط زندگی، وضع سالمت، محیط، فشار روحی روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چیدین متغیر 

ک از بیا برنتایج حاصل از پژوهش هری کیدندگی و تغییرات آن را تعیین میدیگر نظیر آن به شول مرکب کیفیت ز

پذیری به ترتیب با  انعطاف ،عدالت ،تعامالت ،مشارکت ،یتامی مولفه های تاب آوری اجتماعی شامل آموزش،

 تبا ضریب باالیی در کیفیت زندگی در سوونتگاه ای غیررسمی بصور 840/1،183/1،109/1،141/1،183/1،189/1

 یبترته ترک  کهSRMR وآزمون 𝑓2آزمون  ،𝑅2آزمون آزمون ای برازش، نتایج حاصل ازمستقیم تاثیر داردوباتوجه به 

کیفیت مدل ارائه شده به عیوان مدلی تازه متولد شده با کیفیت باال در پژوهش حاضر مورد تایید  98/1، 11/1، 312

 ی تحت عیوان ارتقاء کیفیت زندگی با تاکید برمشارکت ش رونداندر مقاله ا 1301دیگران در سال  کارگر کااست.

را در کیفیت زندگی موثر دانسته اند که درپژوهش حاضر مولفه  اجتماعی، تعلق زیبایی، خاطر، آرامش نیت،  مولفه های 

ایید ورد تیز بعیوان مولفه های موثر در کیفیت زندگی مسالمت لاقتصاد قآموزش ذیری،آمنعطاف های تعامالت ،نع

احی ش ری و تاب آوری اجتماعی  ر مقاله ای تحت عیوان  1309سال پروین پرتوی و سایرین در سا قرارگرفتید.  

 آموزش فضاهای شمولی، همه ذیری،انعطاف هویت،ان محیط، کیفی ارتقای چون هایی مؤلفه که دهد می نشان بررسی تایجن

د که نتایج حاصله با نتایج گرد می اجتماعی آوری تاب ارتقای بسب محالت، طراحی در اجتماعی تعامالت و دهیده

تییجی در یهاوارد یز مورد تایید قرارگرفتید.هارتباط رتقتصاد پژوهش حاضر مطابقت داشته و مولفه های سالمت ،قت

ده ب آوری ش ری راهواری ج ت مقابله با شرایط سخت در بحران ا با استفا   قاله ای تحت عیواندر در2111سال 

از روش کمی به بررسی وتحلیل موضوع با استفاده از شیوه گرند تئوری و تحلیل با استفاده از نرم افزار ها گردیدند 

بحران ا با استفاده از تاب آوری در ش ر ارائه می نمایدکه نتایج بدست آمده با پژوهش   که ن ایتا مدلی ج ت مقابله  

ی جان جا.ورد تایید قرارگرفتیدسالمت لاقتصاد قآموزش ذیری،آمنعطاف ،نعمولفه های تعامالت  فوق مطابقت داشته و

با مقاله ای تحت عیوان کاهش آسیب پذیری ش رهادر بحران ای پیچیده با استفاده از تاب آوری به  19 بردر سال  
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 وضمن تایید استفاده از تاب آوری در این خصوص پرداخته و راهوارهای الزم را به روش استقرایی استخراج نموه

ژوهش یز در پسالمت لقتصاد ای ،قتمولف  استفاده از تاب آوری در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.مو

 حاضر مورد تایید قرارگرفت .

 اند از:ی پژوهش عبارتپیشی ادها
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 تاب آوری اجتماعی درج ت ب بودکیفیت زندگی ایجاد ج ت حصارکرج 4توجه به مشارکت ساکیان محله خط -2

 حلهمتالش دردربرقراری ارتباط و تعامالت درمحله وتقویت تاب آوری اجتماعی درج ت ب بود کیفیت زندگی -3

ط خی درراستای ب بود کیفیت زتدگی در محله تالش در ج ت برقراری عدالت با استفاده ازتاب آوری اجتماع -4 

 حصارکرج 4
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 منابع
 -طراحی ش ری و تاب آوری اجتماعی در محله جلفا اصف ان، (1301زهرا ) ،یرانیش ،یمصطف ،ب زادفر ،ینپرو پرتوی، .1

 ت ران -11صلیامه معماری وش رسازی شماره ف

زلزله فصلیامه امداد  دربرابر اقتصادی و اجتماعی آوری تاب ارزیابی ،(1309نغمه ) ،یانجعفر ،ینحس حاتمی نژاد، .2

 ت ران -1ونجات سال ن م شماره 

 احد استان البرزانتشارات ج اد دانشگاهی واسوان غیررسمی در ج ان،  ،(1302حاتمی نژاد، حسین میره ای محمد ) .3

 سوونتگاه ای آوری تاب ارتقای در ش ری ریزی برنامه عیوان بررسی نقش، (1301) محمود حیدریان شیدا رحیمی، .4

 ت ران -21شماره -مجله مطالعات مدیریت ش ری-کالبدی های شاخص بر تاکید با بالیا درخطر غیررسمی

 ملی فضای همایش سومین کالنش رها، در مدیریت و ریزی برنامه اعمال ضرورت و غیررسمی اسوان، (1301ز ) خزائی، .1

 و ریزی برنامه اعمال ضرورت و غیررسمی اسوان ،(1301ز ) خزائی، .محیط مدیرت و آمایشی یوردرو جغرافیایی،

 .محیط مدیرت و آمایشی یوردرو جغرافیایی، ملی فضای همایش سومین کالنش رها، در مدیریت

 ت ران-آذرخش زمین، تصرف امییت و غیررسمی اسوان، (1301) یزادهوعل ه پور، داداش .9

- علمی فصلیامه دو قزوین، ش ری مجموعه در آوری تاب ظرفیت سیجش، (1304عادلی ) زییب هاشم؛ پور، داداش .1

 .هشتم شماره .بحران مدیریت پژوهشی

پایان  فرهیگی و ماعیاجت آوری تاب ارتقای میظور به ش ری محالت طراحی راهیمای تدوین ،(1304زهرا )شیروانی،  .8

 ت ران-دانشوده معماری وش رسازی دانشگاه هیر -نامه ج ت دریافت مدرك کارشیاسی ارشد معماری

ب بودکیفیت زندگی در میاطق حاشیه نشین مبتیی برمشارکت  ،(1301) یساپر محسن، بیوی، یمیرح کارگرب من، .0

 قم-یس فارابی دانشگاه ت ارن پرد 1301ملی سرمیه وامییت اجتماعی اردیب شت  یشهما ساکیان،

 واجتماعی ن ادی ب آوری تا مؤلفه های ارزیابی و تبیین (،1309) یرباط بشیر، محمد ،یکسر ،یآشور ،اکبر محمدی، .11

 ت ران-22شماره -مطالعات ش ری مجله ش ری، ه ای خودانگیخته سوونتگا در

 مش د ش رداری ج ان، در آن ساماندهی راهوارهای و نشییی حاشیه، (1302م ) زاده، هادی .11
12. Ahsan, S. M. M (2013), Resilient Cities for the Poor or by the Poor? A Case Study from Bangkok, MS 

Thesis, University of Technology, Berlin. 



 78... تبیین الگوی تاب آوری اجتماعی

 

13. Beilin, R. & Wilkinson, C. (2015). Introduction: governing for urban resilience. Urban Studies Journal 

Limited. 9 (2), 38-51 
14. 17- Cole, J. (2013). Measuring the resilience of cities, the role of big data. Publication of RUSI and 

theSFTC 

15. Husmann, C. (2016). Marginality as A Root Cause of Poverty: IdentifyingMarginality Hotspots in 

Ethiopia. World78-430-435 
16. Kusumastuti, R. D., Husodo, Z. A., Suardi, L., &Danarsari, D. N. (2014). Developing a resilience 

indextowards natural disasters in Indonesia. InternationalJournal of Disaster Risk Reduction, 10, 327-

340. 
17. Kim. Dovey, (2015), Sustainable Informal Settlements Social and BehavioralSciences Vol179- Pp5-13. 
18. 21- Klein, R.J. N & Thomalla, F (2003). “Resilience tonatural hazards: how useful is this 

conceptEnvironmental Hazards5 (1-2), 35-45 
19. Labaka, L., Comes, T., Hernantes, J., & ... (2014). Implementation methodology of the 

resilienceframework. … (HICSS), 2014 47 

20. Lucini, B. (2015). Disaster Resilience from aSociological Perspective Exploring Three 

ItalianEarthquakes as Models for Disaster ResiliencePlanning: Springer International Publishing. 

21. Masys, A. J. (2015). Disaster Management: EnablingResilience: Springer International Publishing 
22. Pitrenaite, B. Z. & Torresi, F. (2014), Integrated approach to a resilient city: Associating social, 

environmental and infrastructure resilience in its whole, European Journal of Interdisciplinary Studies, 

Vol. 6, No. 2: 1- 13. 
23. Pitrenaite-Zileniene, B. & Torresi, F. (2014), Integrated approach to a resilient city: Associating social, 

environmental and infrastructure resilience in its whole, EUROPEAN Journal of Interdisciplinary 

Studies, Vol. 6, No. 2: 1- 13. 

24. Reinhorn, A. (2015). Computational Methods, Seismic Protection, Hybrid Testing and Resilience in 

Earthquake Engineering a Tribute to the Research Contributions of Prof. Andrei Reinhorn: Springer 

International Publishing. 

25. Henseler, j (2012) Using partial least squares path modeling in international advertising research 
 


