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 خاب و ترجیحبر رضایت، انت دیتأکتحلیلی بر سبک زندگی مسکونی و الگوی سکونت شهری با 

 تبریز(  شهرکالن)مطالعه موردی:  
 

 1 ییروستا وریشهر

 2صومعه  یفرخ نایم

 3یرسول قربان

 چکیده

تواند به همراه يمر الگوي سکونتي و تغييراتي را در سبک زندگي مسکوني و به دنبال آن د هاتفاوتتنوع در انتخاب، ترجيح و رضايت از مسکن، 
محبي  مسبکوني  ارزيبابي اک وم با توجه به سببک زنبدگي، در ادرترجيح و انتخاب مسکن و تقاضاهاي متنوع مرد داشته باشد. از اين نظر، توجه به

 مطالعبهموردر جامعبه آمباري د، مبثرر. در همين راستا، ضمن مرور ادبيات و مفاهيم مربوط ببه سببک زنبدگي و عوامبل است ريناپذاجتنابضرورتي 
ضبايت انتخاب، تبرجيح و ر آن در ريتأروم سبک زندگي و هدف اين پژوهش، شناسايي مفه گويه طراحي و تدوين گرديده است. 125ي با اپرسشنامه
ي، عوامل انتخاب مسکن اخوشهل ي الگويي ترجيح با تحليهايژگيوکه  استالگوي سکونتي با توجه به رواب  بين متغيرها  ارائه تيدرنهامسکوني و 

واريبان   حليبل عباملي و روش سلسبله مراتببي و تحليبلت ها با ترجيح مسبکوني از طريب با تحليل عاملي و رضايت مسکوني و ارتباط دروني آن
ي با توجه به قتصادي و اجتماعي کالبدي، اهايژگيو ، دسترسي وبين عوامل انتخاب عامل ايمنيدر  دهديماست. نتايج نشان  قرارگرفتهي موردبررس

ري کمتبر و تفريح تفاوت معنادا فراغتتنها در عامل اوقات سکونت تفاوت معناداري وجود دارد و  چهارگانهبا الگوهاي  05/0سطح معناداري کمتر از 
( و سبودمحور محوراجتمباع، محورعبتيطب، )شبهر محبور يسبکونتچهبار الگبوي ببه  هاخوشبهدر ترجيح مسکن، خانوارها ببر اسبات تعبداد . است
در  کبهيدرحالزيباد،  6در عامبل  خيلبي زيباد و 11، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2ي هباعاملسطح معناداري واريبان  در چهبار خوشبه در  و شدهيبندطبقه
ري وجود يح مسکن رابطه معناداي جمعيت شناختي خانوارها با الگوهاي سکونتي ترجهايژگيوهمچنين بين  .ستينچندان معنادار  10و  1ي هاعامل

 است. شدهيابيارزدر حد متوس  به پايين  شانيسکونترضايت افراد از واحدهاي ندارد و بر اسات ترجيح مسکن، 

 سبک زندگي؛ ترجيح مسکن؛ انتخاب مسکن؛ رضايت مسکن؛ الگوي سکونت. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

، محي  تکنولوژي، اجتماعي و اقتصادي، تنوعي در سبک زندگي مسکوني در شهرها ايجاد کرده هاارزش، تغيير در شدنيجهانپديده 
. استدر شهرها  شدهساختهبر محي  مسکوني و  ريرپذيتأرو  رگذاريتأرسبک زندگي (. اين تغييرات و تنوع 214: 1391است )قنبري، 

 ;Holt, 1995 and 1997; Kahle and Chiagouris, 1997است ) يافتهي اگستردهامروزه اصطالح سبک زندگي، کاربرد عاميانه و 

Crompton, 1998) در  آن راتيتأراست که از خالل  شدهليتبددي فرهنگي نيست، بلکه به فراين -اجتماعي روندکو ديگر فق  ي؛
مديريت و ، اراريه، اسباب، خانه نوع توصيف براي اغلبکه  بردبه برآمدن دوران و عصر نويني در جهان پي  توانيمجوامع مختلف 

                                                      
 )نويسنده مسئول( زيدانشگاه تبر -يطيو علوم مح رنامه ريزيبدانشکده -يشهر يزيبرنامه رجغرافيا و  يگروه آموزش اريدانش . 1

Email : srostaei@gmail.com-Tel: 04113392273 
 زيدانشگاه تبر -يطيو علوم مح رنامه ريزيبدانشکده -يشهر يزيبرنامه رجغرافيا و  يدکترا يدانشجو .2

.زيدانشگاه تبر ،يطيو علوم مح يزيدانشکده برنامه ر ، يشهر يزيو برنامه ر ايگروه جغراف ستادا 
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مل الگوهاي عيني از ي شاشناخت تيجمعي هاتفاوتي جهت نمايش الهيوسسبک زندگي . (3: 1381باکاک، شود )يمکاربري بکار گرفته 
سبک زندگي، نحوه زندگي يک گروه و  1بنديکتر ازنظر(.  ,.kipnis, 1993Bootsma et al ;2004است )ها و ترجيح يمندعالقه، ارزش

 ;Cathelat, 1993; Aero, 2006; Bell and Hollows, 2006; Thorkild, 2006; Benedikter, 2011: 25است )يا چندين قوم 

Heijs et al., 2009.) و داليل مهاجرت ساکنين را در ارتباط با وضعيت  هايژگيو کردنديمريزان تالش ، برنامهدرگذشته هرچند
ي جوان، يا خانوارهايي با هاخانوادهي داراي فرزند، هاخانوادهي مجرد، هاخانوادهمثل ) کنندي توصيف شناستيجمعاجتماعي يا  -اقتصادي

، را  ياخاما ؛ گرفتيمقرار  مورداستفاده کردنديمي خاصي از افراد ايجاد هاگروهزماني که مسکن را براي  هادهدادرآمد کم و ...( و اين 
فاکتوري براي انتخاب و  عنوانبهو سبک زندگي را  دهنديمي خود نشان هاپژوهشاي به مفهوم سبک زندگي در ژهيوريزان توجه برنامه
 Aero, 2006; Feijten et al., 2008; Mokhtarian and) دهندقرار مي مورداستفاده آل دهياکن هاي افراد براي انتخاب مسترجيح

Cao, 2008 .) هدف از پژوهش حاضر، بررسي سبک زندگي در رابطه با محي  مسکوني در انتخاب، رضايت و ترجيح مسکن است. در
شناسي سعي شده نظرياتي در شناسي و جامعهي، جغرافيا، روانهاي مختلفي مثل معماري، اقتصاد، طراحي شهرهاي اخير در رشتهدهه

(؛ و رضايت مسکن که يکي از موارد مطالعاتي در زمينه Aragones, 2002مسکن )رابطه با محي  مسکوني و ارتباط آن با انتخاب 
هاي رسيدن به رضايت مسکوني اه( از ر1988) 2رضايت از زندگي به نظر مونتگومري و جانسون کهچنانارائه شود  استمحي  مسکوني 

ي محکمي بين انتخاب و رضايت مسکن وجود دارد؛ است و رابطه مثرر. انتخاب مسکن نيز چون در بررسي محي  مسکوني است
شود و از روي ترجيح ساکنين ايجاد مي اساسا است. با توجه به اينکه انتخاب مسکن  قرارگرفتهبنابراين، در اين پژوهش مورد هدف 

بنابراين صرف زمان براي دسترسي به خدمات، انتخاب سرگرمي، اوقات فراغت در منزل يا خارج از  استتابي از سبک زندگي ساکنين باز
باشد. در اين راستا، هدف از اين پژوهش، شناسايي رابطه بين زندگي مسکوني افراد  ها در سبکي از تفاوتانمونه توانديممنزل و غيره 

ارائه الگوي سکونت  تيدرنهاانتخاب و  مندي و اولويتاکنين با توجه به سبک زندگي و ابعاد آن، رابطه بين رضايتمسکوني س ترجيح
ترجيح خانوار در انتخاب مسکن و رضايت از  ي آن با توجه به انتخاب مسکن فعلي، اولويتهامثلفه. بدين ترتيب، بر سبک زندگي و است

 شده است. ديتأکمحي  مسکوني 

 الت تحقیقسؤا

ي به ي پاسخگويو در پ شهر تبريزتحليل اررات سبک زندگي در ترجيح، انتخاب و رضايت از مسکن در کالن باهدفتحقي  حاضر 
 است: شدهنيتدوزير  سثاالت

 ي ساکنين با سبک زندگي مسکوني وجود دارد؟شناخت تيجمعهاي تفاوت معناداري در ويژگي -1

 ؟استمسکن از انتخاب  متأررآيا ترجيح مسکن  -2

 انتخاب ساکنين رابطه معناداري وجود دارد؟ تياولومندي مسکن و بين رضايت -3

 مبانی نظری

ها که طي آن رونديمي مشابهي به کار هاوهيشبراي بيان  طورمعمولبهو سبک زندگي،  4، شيوه زندگي کردن3مفاهيم شکل زندگي
مشخصي  نسبتا الگوهاي »عبارت از: زندگي  بکسلغات کمبريج و آکسفورد،  فرهنگدر  .(Liberg, 1995شود )يمزندگي روزمره آفريده 

                                                      

 Benedikter

 Montgomery & Johansson 

3 Form of Life. 

4 Way of Living. 
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 1آلفرد آدلر 1929(. براي اولين بار در  ,2006Cambridge«)دهنديماز کنش و فرهنگ است که از طري  آن مردم را از يکديگر تمايز 
هاي مختلفي نهيزم درتاريخ، اين لغت  نيبعدازابکار گرفت.  روانشنات استراليايي اصطالح سبک زندگي را در ارتباط با رفتار اوليه اشخاص

 :Joan et al.,2007) ديگرد، جغرافيا و موضوعات ديگر مطرح ونقلحملي، سالمت، سياست، شناسستيزي، شناسجامعهمثل روانشناسي، 

، هاآل دهيا رندهيدربرگعاليتي خاص که ي فهاوهيشو  هاتيفعالزندگي،  تيفيکدر  انتخابويژه، مفهوم سبک زندگي به  طوربه (.77
-طرز زندگي کردن فرد يا گروهي را مي همبا  کهآن، معيارهاي اخالقي، سطح اقتصادي و مانند هاقهيسل، هانگرش، تصورات افراد، عادات

ي در ارزيابي ثررم(. رضايت از مسکن نقش 24: 1390بورديو،  ;Merriam-Webster, 2014; Farlex, 2014شود )سازند منجر مي
ي و گردد )پورمحمدها آن مکاننقلتواند منجر به تغيير محل خانوارها و نارضايتي مي موفقيت در انتخاب مسکن و سبک زندگي را دارد و

(، سبک زندگي را يک الگوي 1983) 2(. سالومون و بن آکاوا ,2002Garling & Friman; 210: 1396چرخچيان، ؛ 46: 1393همکاران، 
کنندگان از منابع متنوع خدمات تفريحي و استفاده کنندگانمصرفاعضاي خانواده، کارکنان و  عنوانبهکه با ويژگي افراد  داننديماري رفت

(، انتخاب مسکن را از ديدگاه اقتصادي و سبک زندگي 1982، 1986، 1993سال )در  3(. کالرک ,.2002Salomon et alدارد )مطابقت 
( در پژوهشي در مورد ترجيح خانوارها در انتخاب محل مسکن، سبک زندگي را تغيير در رفتارها و 2001) 4يرويبررسي کرده است. آ

، سبک هاافتهبر اسات ي (.Aeroe, 2001است )ي رايج و مرسوم خانوارها نسبت به انواع مختلف مناط  مسکوني تعريف کرده هانگرش
 نيتأمنيازهاي او را  فق نه؛ چون رديگيمها را به کار از عملکردها تعبير کرد که فرد آن جامع شيوبکمي امجموعهبه  توانيمزندگي را 

(. 81: 1995گيدنز، ) دنسازيم مجسم، بلکه روايت خاصي را هم که وي براي هويت شخصي خود برگزيده است در برابر ديگران کننديم
، ريمر و 7، شيلدز6، فدرستون5اجتماعي و فرهنگي معاصر مانند بورديو ازانپردهينظر، سبک زندگي با آرار 1990ي نخست دهه هاسالدر 
ي وبر، زيمل و هاشهياند( با بس  دادن به 1984« )تمايز»بورديو تحت عنوان  پرآوازهي راه يافت. مطالعه شناسجامعهبه مباحث  8چني

معتقد است که آرار وبلن و  9پل دي مگيو(. 1984يو، بورد) وبلن سبک زندگي را مفهومي معادل بازتاب منزلت اجتماعي معرفي کرد
(. در اين  ,p. 2000Dimaggio :458)را بايد نقطه آغاز هرگونه بحثي درباره مصرف، الگوي مصرف و سبک زندگي دانست  10بورديو

 ,Simmel) کندمي تحليل و فتعري مد انواع به افراد گرايش و تمايزيافتگي هويت، هايمثلفه با را زندگي هايسبک ميان زيمل، ايجاد

که  ددارنديتأک. گيدنز و بورديو دنديديمانديشمنداني نظير بورديو، گيدنز و فدرستون سبک زندگي را شکل اجتماعي نويني (. 463 :1990
است  تدرحرکي خصوصي و عمومي هاحوزهي زندگي از سويي بسيار متکثر و متنوع شده و فرد پيوسته بين هاسبک مدرنپستدر عصر 

 نيترمهمخانه و مسکن از ، نيبنيدرا(. 108و  107؛ 1384، گيبينز و بوريمر) کنديمزندگي بسيار سريع تغيير  سبکو از سوي ديگر، 
و در اين پژوهش براي رسيدن به عناصر و عواملي که فضاهاي سکونتي  استاز سبک زندگي  متأرر« ي اجتماعي فضادهسازمان» اشکال

کالبدهايي هستند که فرديت و سبک  سازنده بري ممکن که هانهيگزي افراد از ميان بسياري هانشيگزو  انتخابنوع  دهنديمرا شکل 
 .است ديتأکمورد  کنديمرا بنا  شيهاواژهو عادت  هاانتخابزندگي، 

                                                      
1 Alfred Adler. 
2 Salomon & Ben- Akvia. 

 Clark.

 Aeroe. 

5 Bourdieu, 1984. 
6 Featherstion, 1991. 
7 Shields, 1992. 
8 Chaney, 1996. 
9 Paul Dimggio. 

1 0 Bourdieu. 
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 هاروشداده و 

شهر کالن گانهدهي مناط  هاسکونتگاهاکنان جامعه آماري شامل س. استحليلي ت -تحقي  حاضر از نوع کاربردي و به روش توصيفي
، از روش شبدهيآورجمعي هادادهتحليل  منظوربهي تصادفي است. ريگنمونهخانواري با فرمول کوکران و روش  384تبريز و حجم نمونه 

 افزارنرمي در اوشهخرونباخ و تحليل اي کي آماري تحليل عاملي، آلفهاروشو رواب  بين متغيرها با استفاده از  شدهاستفادهي استنباطآمار 
22 SPSS  يي، جامع گرايذهن -نييي )عيدوتا مثلفه 6ي سبک زندگي مسکوني در هامثلفهبر همين اسات است.  قرارگرفتهمورد تحليل
مسکن طراحي  خابمربوط به ترجيح و انت سثاالتطراحي شدند. در قسمت بعدي  متغير 37به همراه يده آل گرايي( ا -فردگرايي، واقع  -

يح و لگوهاي سبکونتي و ارتبباط آن ببا انتخباب مسبکن، تبرجا، تيدرنهاي گرديد. آورجمعهاي جمعيتي و سکونتگاهي ساکنان و ويژگي
 است. شدهدادهنشان  2است. فلوچارت پژوهش در شکل شماره  قرارگرفته ليوتحلهيتجزي و موردبررسرضايت از مسکن 

 موردمطالعهمحدوده 

 است گرفتهقراري چاي آجاليم متوپوگرافي در تارک جلگه وسيع و در بستر  ازلحاظيز مرکز استان آذربايجان شرقي بوده و شهر تبر
نفر  1558693 بربالغمعيتي جشهر تبريز با ، کالن1395(. بر اسات نتايج آخرين سرشماري مرکز آمار ايران در سال 1شکل شماره )

 (.1385-1395ايران،  آمار مرکز) است 6.22ه تراکم نفر در هکتار برابر ششمين شهر پرجمعيت ايران بوده ک

 سؤالدر جهت پاسخ به  هاداده لیوتحلهیتجز

 بررسی و تحلیل فاکتورهای انتخاب مسکن

 24سبخگويان کمتبر از درصبد پا 3.6. دهنبديمدرصد را زنان تشبکيل  27.6درصد پاسخگويان را مردان و  71.4از کل نمونه آماري 
درصد بباالتر از  4.2ساله و  64تا  55درصد  9.9ساله،  54تا  45درصد  28.4ساله،  44تا  35درصد  37ساله،  34تا  25درصد  16.7ال، س
 سال داشتند. در نحوه 65

تقليبل  منظورببهد. درصد ارري بودن 12.5 درصد سازماني، 2.1درصد استيجاري،  13.5درصد پاسخگويان ملکي،  71.9تصرف مسکن 
ودن تعيين مناسب بب منظوربه( و داريمعني هاعاملبراي دستيابي به ) ماک يواربا چرخش  22Spssافزار نرموامل از تحليل عاملي در ع

ي هبادادهبارتلبت ببراي  نتيجبه آزمبونو  KMOاست. مقدار آزمبون  شدهاستفاده KMOبراي تحليل، از آزمون  شدهيگردآوري هاداده
 ي زيربنايي و بنيادي است.هالعامي تحقي  به تعدادي هادادهبودن  ليتقلقابلو حاکي از  (1جدول است )ي ردايمعنتحقي  نشان از 
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 : فلوچارت پژوهش2شکل 

 

 

 موردمطالعه: محدوده 1شکل 

 .1396مأخذ: نگارندگان، 

 

 

 

 

 اب مسکن فعلیهای انتخو آزمون بارتلت و سطح معناداری در اولویت KMO: مقدار 1جدول 

 سطح معناداري مقدار بارتلت KMOمقدار  مجموعه مورد تحليل

 0.000 245/6285 75/0 در انتخاب مسکن مثررعوامل 

 .1397هاي مستخرج از پرسشنامه، مأخذ: يافته

 شهر تبریزفاکتورهای انتخاب مسکن کالن

 6ر نظر گرفتبه شبد. ايبن دامل با مقدار ويژه باالتر از يک ع 6گويه اصلي انتخاب گرديد و  21 سثال 37در تحقي  حاضر از مجموع 
اتري  چبرخش واريمباک  ي مرببوط ببه مبهاداده. کننديمرا تبيين  موردمطالعهمتغير  21درصد کل واريان  بين  57 درمجموععامل، 

و آزمون بارتلت برابر با  75/0ن ( براي انتخاب مسکKMO) نياولک-مير-مقدار عددي آزمون کسر است. شدهارائه 6عوامل نيز در جدول 
 هاداده دهديمشان نکه  (نشان از معناداري هست P‹ 000/0کمتر است که سطح  05/0اين آزمون از  sigمقدار عددي ) است 6285.245

عامبل دوم ببه ول به ايمنبي، (، عامل ا3جدول ) يعامل. با توجه به بارهاي عاملي مستخرج از تحليل باشنديمبراي انجام تحليل مناسب 
راکبز امبل ششبم ببه معي کالبدي مسکن، عامل پنجم به اقتصاد و هايژگيودسترسي، عامل سوم به تفريح و سرگرمي، عامل چهارم به 

 (.2 جدول) است شدهدادهآموزشي و رواب  اجتماعي اختصاص 

شهر تبریزی انتخاب مسکن در کالنهاعامل: مقادیر ویژه و درصد واریانس 2جدول   

ير ويژهمقاد  عوامل 

  مجموع درصد واريان  درصد تجمعي

03/27  03/27  68/5  عامل ايمني 
54/34  51/7  58/1  دسترسي 

 مبانی نظری سبک زندگی مسکونی

 پرسشنامه برای انتخاب، ترجیح و رضایت مسکن 

 بررسی پرسشنامه ترجیح، انتخاب و رضایت مسکن 

 ی الگوهای ترجیح مسکنبندطبقه 

 الگوهای ترجیح مسکن یژگیو لیوتحلهیتجز 

 
 کنروابط با رضایت مس

 
 روابط با انتخاب مسکن

 

 ی خانوارهاهایژگیو

 

 دیدگاه نظری سبک زندگی مسکونی
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90/40  37/6  34/1  فراغت و سرگرمي 
72/46  82/5  22/1 ي کالبدي مسکنهايژگيو   

10/52  38/5  13/1  اقتصادي 
57 90/4  03/1  اجتماعي 

 .1397ي مستخرج از پرسشنامه، هاافتهيمأخذ: 

ترجیح مسکن و الگوهای ترجیح مسکن   

نجام تحليل شد. با ا کار گرفتهبي براي ترجيح مسکن خانوارها براي شناسايي الگوهاي متفاوت سکونت اخوشهدر اين تحقي ، تحليل 
، شدهنييتعسات چهار خوشه چهار الگوي ترجيح مسکن به دست آمد، سپ  بر ا SPSS 22 افزارنرمي سلسله مراتبي، در اخوشه
در  هاشهخوو توزيع  هاخوشهي، شامل مراکز اخوشهايج تحليل ي چند ميانگين انجام گرفت. نتاخوشهبندي با استفاده از تحليل خوشه
ن، ميانگين و انحراف معيار هر عامل (. همچني4جدول ) است شدهمشخصو تعداد اعضاي نمونه در هر خوشه نيز  شدهدادهنشان  4جدول 

ن  به تحليل واريا هاخوشهري در است. براي بررسي تفاوت معنادا شدهآورده  5و نتايج در جدول  قرارگرفتهه مورد ارزيابي در هر خوش
زياد،  6د و در عامل خيلي زيا 11 ،9، 8، 6، 5، 4، 3، 2ي هاعاملاست. سطح معناداري واريان  در چهار خوشه در  شدهگرفتهکار 
 واريان  چندان معنادار نيست. 10و  1ي هاعاملدر  کهيدرحال

است.  شدهدادهصاص اخت محور شهري و درصد فراواني در هر خوشه، الگوي اول به الگوي اخوشهبا توجه به نتايج حاصل از تحليل 
دارند،  دن در شهرل به کار کرکه در شهر و مراکز شهري سکونت داشته باشند، تماي دهنديمساکنين ترجيح  مثلي هايژگيواين الگو 

انواده خ؛ ساکنين ايند، همچنيني خريد مسکن صرف برخورداري از آسايش در مسکن نمجابهپول را  دهنديماين الگوي سکونتي ترجيح 
خود با توجه به  ا همسايگانو رواب  اجتماعي ب هاتيفعالترجيح کمتري به  هاخوشهخود و راحتي خانواده خود را در نظر گرفته و در بين 

و  هاتورانرسترسي به ناط  ديگر، دسمي خريد مثل تربيت يا وليعصر، دسترسي راحت به روهاادهيپي حاصل دارند. دسترسي به اهافتهي
 .استي ترجيح مسکن هاتياولونحوه استفاده از فضا براي اين خوشه در 

 هاخوشه: نتایج توزیع 4جدول 

 %() درصد تعداد خوشه

1 133 35 

2 77 20 

3 51 13 

4 123 32 

 100 384 مجموع

 ي پژوهشهاافتهمأخذ: ي

ب تبرجيح انتخبا عنوانببه، ساکنين در اين الگبو کسبب لبذت از زنبدگي را چراکه. است محورعتيطبدومين الگوي سکونتي، الگوي 
ت دادن ببه آن، اهميبي و امکانبات بر محبي  زنبدگ ديتأکي به طبيعت، ارجح دانستن تفريح و مسافرت نسبت به کار، مندعالقه. اندکرده

ين دسته از ادر منزل در بين  ي به آسايشمندعالقه باوجودآنکه. استنسبت به خود مسکن در بين اين خوشه بسيار باال  رواب  همسايگي
مورد مهم و  خانه براي اين خوشه نحوه گذراندن اوقات فراغت در بيرون از ، امااستي ديگر کمتر هاخوشهنسبت به  هاسکونتگاهساکنين 
 .استترجيح 

. اين دسته از ساکنين دهنديمکه زندگي فردي را ترجيح  شوديمشامل آن دسته از ساکنيني  که استالگوي سوم الگوي سودمحور 
ي در گذارهيسرماپول در راستاي خريد مسکن و  اندازپ ارجح دانسته و خواستار  هاخوشهي کالبدي مسکن را نسبت به ساير هايژگيو

تعداد طبقات و تعداد واحد و  ازنظر. تمايل به زندگي در منزلي با متراژ کم اما سودآور باشنديمازگشت سود و سرمايه مسکن و ب
. اين گروه نفع و سود رو در اولويت ترجيح خود قرار داده استي به بازسازي ملک در جهت افزايش تراکم مورد ترجيح اين الگو مندعالقه
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. الگوي چهارم خوشه است. توجه به رواب  جمعي در اين گروه کمتر رادارندو خريد مسکن جهت اخذ سود  بيشتر بر روي شغل ديتأکو 
ي اجتماعي، هاتيفعالبه رواب  و  مندعالقهجمعي و اجتماعي زندگي کنند. اين گروه از ساکنين  دهنديمکه ترجيح  است محوراجتماع

 .باشنديمي امحلهبه شرکت در جلسات آپارتماني يا  مندعالقهم و آشنايان، با فاميل و اقوا وآمدرفتارتباط با همسايگان، 

 شهر تبریز: ماتریس چرخشی واریماکس عوامل انتخاب مسکن کالن3جدول 

 ماتري  عوامل

انحراف 
 معيار

 ميانگين
 بار عاملي

 عوامل
6 5 4 3 2 1 

 ايمن بودن از تصادفات 728/0      47/4 60/1

 نورگيري مناسب منزل 669/0      87/4 27/1

 ، بوي نامطبوعسروصدادوري از  667/0      84/4 47/1

 ايمني خيابان براي کودکان 612/0      04/5 19/1

 زيبايي فضاهاي شهري 595/0      33/5 31/1

 ايمني از جرم و دزدي 586/0      55/4 34/1

 هاابانيختميز بودن  523/0      11/5 41/1

 ونقلحملدسترسي به مراکز   747/0     94/1 53/1

 دسترسي به مراکز رفاهي و خريد  709/0     11/5 48/1

 دسترسي به پارک و فضاهاي سبز  464/0     28/5 20/1

 نزديکي به محل کار/ مدرسه  320/0     10/5 42/1

 لذت بردن از اوقات فراغت   774/0    15/5 17/1

 امکانات باشگاهي و تفريحي   748/0    96/4 32/1

 دسترسي به مراکز فرهنگي، هنري   664/0    99/4 20/1

 تعداد اتاق    582/0   83/4 41/1

 با يا بدون حياط    547/0   47/4 63/1

 متراژ خانه    437/0   10/4 58/1

 قيمت خانه     668/0  45/4 52/1

 سودآور وسازساخت     428/0  95/3 59/1

 محي  آموزشي مناسب کودکان      752/0 98/4 92/1

 رواب  با همسايگان      391/0 04/5 19/1

1397ي مستخرج از پرسشنامه، هاافتهمأخذ: ي  

 ی ترجیح مسکن در چهار الگوی سکونتیهامؤلفه: میانگین و انحراف معیار 5جدول 

 ترجيح نمرات الگو

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
 ميانگين

 حراف معياران
2.41 
0.92 

3.33 
1.02 

1.83 
1.12 

4.21 
0.85 

2.97 
1.09 

2.32 
1.19 

2.36 
1.45 

3.46 
1.10 

1.88 
0.71 

2.36 
0.97 

4.12 
0.99 

2 
 ميانگين

 انحراف معيار
2.70 
1.11 

3.67 
1.07 

2.14 
1.06 

2.80 
1.36 

1.96 
1.16 

2.02 
1.24 

1.47 
1.05 

3.75 
1.07 

2.16 
0.81 

3.12 
1.07 

4.12 
1.01 

3 
 ميانگين

 انحراف معيار
2.45 
1.06 

2.26 
1.17 

3.24 
1.24 

4.13 
1.18 

1.89 
0.87 

2.95 
1.50 

1.76 
1.15 

2.60 
1.07 

1.92 
0.77 

2.89 
1.13 

4.58 
0.88 

4 
 ميانگين

 انحراف معيار
2.38 
1.02 

2.85 
0.85 

2.42 
1.05 

3.58 
0.92 

2.30 
1.07 

2.48 
1.37 

2.05 
0.99 

3.24 
1.07 

1.90 
0.75 

2.53 
1.10 

3.23 
1.34 

 کل
 ميانگين

 انحراف معيار
2.45 
1 

3.04 
1.09 

2.29 
1.21 

3.80 
1.11 

2.44 
1.15 

2.43 
1.33 

2.04 
1.25 

3.36 
1.13 

1.93 
0.75 

2.60 
1.09 

3.90 
1.21 

 
 درجه آزادي
 سطح معناداري

1.39 
0.244 

24.67 
0.000 

24.55 
0.000 

28.65 
0.000 

21.63 
0.000 

5.33 
0.001 

8.08 
0.000 

30.80 
0.000 

1.90 
0.129 

8.93 
0.000 

25.68 
0.000 
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 .1397ي پژوهش، هاافتهمأخذ: ي

نين ته از ساک. اين دسدهنديمکه زندگي فردي را ترجيح  شوديمشامل آن دسته از ساکنيني  که استالگوي سوم الگوي سودمحور 
ي در گذارهيسرماو  تاي خريد مسکنپول در راس دازانپ ارجح دانسته و خواستار  هاخوشهي کالبدي مسکن را نسبت به ساير هايژگيو

د واحد و ات و تعداعداد طبقت ازنظر. تمايل به زندگي در منزلي با متراژ کم اما سودآور باشنديممسکن و بازگشت سود و سرمايه 
خود قرار داده  لويت ترجيحدر اوود رو . اين گروه نفع و ساستي به بازسازي ملک در جهت افزايش تراکم مورد ترجيح اين الگو مندعالقه
خوشه  لگوي چهارما. استمتر ک. توجه به رواب  جمعي در اين گروه دارند رابيشتر بر روي شغل و خريد مسکن جهت اخذ سود  ديتأکو 

ي اجتماعي، هاتيالفعبه رواب  و  مندعالقهجمعي و اجتماعي زندگي کنند. اين گروه از ساکنين  دهنديمکه ترجيح  است محوراجتماع
 .باشنديمي اهمحلآپارتماني يا  به شرکت در جلسات مندعالقهبا فاميل و اقوام و آشنايان،  وآمدرفتارتباط با همسايگان، 

 ویژگی خانوارها در الگوهای ترجیح مسکن

ين سباکنين ببت اقامت در هاي جمعيت شناختي خانوارها مثل سن، ابعاد خانوار، مالکيت مسکن يا طول مدتفاوت معناداري در ويژگي
 ي مستخرج از پرسشنامه در اين پژوهش وجود ندارد.هاافتهدر هر يک از الگوهاي سکونتي با توجه به ي

 رابطه بین الگوی سکونتی ترجیح مسکن و فاکتورهای انتخاب مسکن

دن ن  جهبت ببه دسبت آورواريبا و تحليل قرار گرفت ليوتحلهيتجزعامل تحليل عاملي براي فاکتور انتخاب مسکن مورد  6نمرات 
ي کالببدي، هبايژگيو ، دسترسبي وکبه ببين عامبل ايمنبي دهبديمنشان  6تفاوت در سطح معناداري در چهار خوشه انجام شد. جدول 
 وجود دارد. تنهبا ببين عامبل سکونت تفاوت معناداري چهارگانهبا الگوهاي  05/0اقتصادي و اجتماعي با توجه به سطح معناداري کمتر از 

مسکن فعلي  توان نتيجه گرفت که فاکتورهاي انتخاب مسکن در انتخاب. مياستو تفريح تفاوت معناداري کمتر  فراغتمربوط به اوقات 
ي هايژگيو مل ايمني، دسترسي،داليل و عوامل انتخاب مسکن توس  خانوارها از عوا يعني، استاز ترجيح مسکن  متأرر شدتبهخانوارها 

 گرفته است. ريتأراجتماعي در ترجيح الگوي سکونتي  کالبدي، اقتصادي و

 : تحلیل واریانس عوامل انتخاب مسکن در هر الگو6جدول 

 ارزيابي نمرات الگو        

 1 فاکتور
 )ايمني(

 2 فاکتور
 )دسترسي(

 3 فاکتور
 )سرگرمي(

 4 فاکتور
 )کالبدي(

 5 فاکتور
 )اقتصادي(

 6 فاکتور
 )اجتماعي(

1 818/0 163/1 182/1 730/0 939/0 801/0 
2 448/0 667/0 555/0 964/0 462/0 309/1 
3 975/0 371/1 312/1 668/0 998/1 060/1 
4 33/1 808/0 933/0 403/1 971/0 991/0 

 195/1 842/1 928/2 877/1 042/4 843/10 درجه آزادي
 0.012 0.039 034/0 0.133 008/0 0.000 سطح معناداري 

 .1397هش، ي پژوهاافته: يمأخذ

 بررسی رابطه بین الگوهای سکونت و سبک زندگی

 SPSS 22 افبزارنرم( ببا اسبتفاده از ANOVAطرفبه )کبراي بررسي رابطه بين الگوي سکونت و سبک زندگي، تحليل واريبان  ي
 (. 7دول جدارد )ود جاست. نتايج حاکي از آن است که بين الگوي سکونت و سبک زندگي تفاوت معناداري و قرارگرفته مورداستفاده

 : تحلیل واریانس تفاوت ابعاد الگوی سکونت و سبک زندگی7جدول 

 ميانگين مجذورها جمع مجذورها سطح معناداري ابعاد

 بين گروهي يگروهدرون بين گروهي يگروهدرون  



  121 (زيشهر تبرالن: کيورد)مطالعه م حيانتخاب و ترج ت،يبر رضا ديبا تأک يسکونت شهر يو الگو يمسکون يبر سبک زندگ يليتحل

 

 096/0 270/0 42/36 08/1 025/0 الگوي سکونت و سبک زندگي

 .1397ي پژوهش، هاافته: يمأخذ

 سی رابطه بین رضایت مسکن و ترجیح مسکنبرر

. همچنين، است شدهدادهان نش 8با استفاده از شاخص سلسله مراتبي، نتايج ميانگين و انحراف معيار ارزيابي رضايت مسکن در جدول 
روابب   يبت وي، امنتحليل واريان  جهت بررسي سطح معناداري چهار الگوي سکونتي انجام گرديده اسبت. واريبان  در عوامبل سبالمت

کمبي کبردن مبدل تجرببي  منظورببه، تيدرنها(. 8جدول است )همسايگي معنادار و در عوامل تسهيالت، آسايش و راحتي معنادار نبوده 
سطح مدل، ميانگين  نيترنييپا(. بدين ترتيب، از 3شکل ) است شدهگرفته( بکار Becker, 2000) يسازرضايت از مسکن روش مقيات 

ميانگين ميزان رضايتمندي از الگبوي سبکونت  عنوانبهدسته  6و ميانگين اين  آمدهدستبهسطح سوم( ) اريمعدسته  6 رضايتمندي از هر
ي انبهنموتبک  tعلبي، از آزمبون فبه دست آوردن وضعيت رضايتمندي ساکنان از الگوي سکونت  منظوربهاست.  شدهگرفتهفعلي در نظر 

است و با توجبه ببه طيبف  آمدهدستبه 2.77گوي فعلي سکونت در چهار خوشه در اين آزمون عدد استفاده شد. ميانگين رضايتمندي از ال
مقايسبه  3، با عبدد آمدهدستبهيتمندي در نظر گرفته شد و ميانگين امتياز رضا هاپاسخميانه نظري  عنوانبه 3ليکرت در پرسشنامه عدد 
نبدارد ي وجبود داريعنبماخبتالف  3رضبايتمندي از الگبوي فعلبي سبکونت و عبدد  بين ميانگين امتياز 9جدول گرديد. با توجه به نتايج 

(05/0p> و ميانگين )اسبت. در اکثبر  شبدهيابيزاردر حد متوسب  ببه پبايين  3ي از الگوي فعلي سکونت به دليل نزديکي به مندتيرضا
ي فعلبي هاهسبکونتگاو تميبزي  ساکنان فق  از امنيتي الگوي فعلي سکونت کمتر بوده و مندتيرضامعيارها ميزان رضايتمندي از ميانه 

 8ماره شبايتي کردنبد. جبدول و سبالمتي اههبار نارضب التيتسبهو از معيارهاي رواب  همسايگي، راحتي، اند کردهرضايت بيشتري ابراز 
 اول )شهر محوري( بيشترين نمره ارزيابي به امنيت داده در خوشهکه  دهديمهمچنين نشان 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 : ارزیابی رضایت مسکن8جدول 

 نمرات الگو
 ترجيح

 رواب  همسايگي امنيت سالمتي راحتي تسهيالت

 ميانگين 1
 انحراف معيار

41/2 
0.92 

88/1 
71/0 

75/3 
02/1 

77/3 
01/1 

36/2 
97/0 

 سالمتي

 

1 

 آسايش

 

 تسهيالت

 

 2سطح 

 

 1سطح 

 اجتماعي

 

 ايمني

 
2 3 

 رضايت از محي  مسکوني

 

4 5 6 7 8 9 

 سوال 6

 

 سوال 2

 

 سوال 2

 

 سوال 12

 

 سوال 6  

 

                         سوال  3    سوال4    

 

                سوال 9   

 

 سوال 10

 

 3سطح 

 4سطح  

 

: دسترسی به 3: دسترسی به محل کار/ مدرسه، 2: امکانات زندگی، 1ی رضایت مسکن. مراتبسلسه: مدل تجربی سنجش 3شکل 

: 8، جرم و دزدی، سروصدا: نبود آلودگی، ترافیک و 7، : سالمتی6زیبا،  اندازچشم: 5: راحتی در محیط طبیعی، 4شهرهای اطراف، 

 ی پژوهشهاافته: روابط همسایگی و اجتماعی.           مأخذ: ی9امنیت مسکن، 
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 گينميان 2
 انحراف معيار

71/2 
12/1 

16/2 
81/0 

84/2 
30/1 

49/2 
04/1 

11/3 
07/1 

 ميانگين 3
 انحراف معيار

45/2 
07/1 

92/1 
77/0 

14/4 
83/0 

84/3 
32/1 

89/2 
13/1 

 ميانگين 4
 انحراف معيار

38/2 
02/1 

90/1 
75/0 

29/3 
88/0 

98/2 
82/0 

53/2 
10/1 

 ميانگين مجموع
 انحراف معيار

45/2 
01/1 

93/1 
75/0 

54/3 
07/1 

36/3 
13/1 

60/2 
09/1 

 درجه آزادي 
 سطح معناداري

39/1 
244/0 

89/1 
129/0 

70/20 
000/0 

80/30 
000/0 

39/8 
000/0 

 .1397ي مستخرج از پرسشنامه، هاافتهمأخذ: ي

 است. شدهدادهيش ساي و آسودمحوري( بيشترين نمره به سالمتي و سپ  امنيت و کمترين نمره به راحتسوم )شده است. در خوشه 

 تبریز شهرکالن: رضایت از الگوی فعلی سکونت t آزمون: نتایج 9جدول 

 N Mean Std.deviation Std,Error Mean 

 02578/0 50516/0 69/2 384 رضايت از مسکن

 ي پژوهشهاافتهمأخذ: ي

 

 یریگجهینت

 رگبذاريتأرنتخاب محي  مسکوني و موقعيت و محل سکونتگاه در انتخاب مسکن هم در انتخاب نوع سکونتگاه و هم در ا مثررعوامل 
از: عامل ايمني، دسترسي، سرگرمي، کالبدي، اقتصبادي و اجتمباعي.  اندعبارت. در پژوهش حاضر، شش عامل اصلي انتخاب مسکن است

انتخباب در نبوع مسبکن مرببوط انتخاب مسکن از دو جنبه مکان و موقعيت اهميت زيادي دارد که از بين عوامل باال، عامل چهبارم ببه 
. عامبل تسبهيالت و امکانبات )دسترسبي( و شبوديمو عوامل اول، دوم، سوم، پنجم و ششم مربوط به انتخاب محي  مسبکوني  شوديم

 لونقبحمل، سوپرمارکت، دسترسي به مدرسه، بيمارستان، مثالعنوانبهي در نظر گرفت. ابيمکانهاي توان در حوزه ويژگيسرگرمي را مي
سبنجش ميبزان  منظورببهحاضبر،  پبژوهش. در اسبت مبثرري محل سبکونت ابيمکانو ... در  هاباشگاهي ورزشي و هاتيفعالعمومي و 

است. نتبايج ايبن مطالعبه نشبان داده اسبت کبه رضبايتمندي افبراد از  شدهاستفادهرضايتمندي ساکنان از مسکن از روش سلسله مراتبي 
معيبار  6ها فاصله وجود دارد. سباکنان از ببين با مسکن ايده آل آن کهيطوربهس  به پايين بوده است. در حد متو شانيسکونتواحدهاي 

ي فعلبي هاسبکونتگاهي کالبدي، تسهيالت و آسايش هايژگيوراضي و از رواب  همسايگي،  نسبتا سازنده رضايتمندي، از امنيت و تميزي 
 آمد کهي چهار الگوي سکونت با توجه به سبک زندگي به دست اخوشهاستفاده از تحليل ي بودند. در شناسايي ترجيح مسکن با ناراضخود 
حاکي از آن است  هاپژوهشاستخراج گرديد.  محوراجتماعو الگوي  سودمحور، الگوي محورعتيطب، الگوي شهر محوراز: الگوي  اندعبارت

ي، ترجيح عواملي مثل راحتي نسبت ببه محورعتيطبي شهري يا ي سبک زندگي مثل ترجيح زندگهاحيترج ريتأرکه ترجيح مسکن تحت 
ي خانوارها مثل سن، بعد خبانوار، مالکيبت مسبکن و طبول مبدت هايژگيودر ترجيح مسکن به دليل  هاتفاوتامکانات و غيره قرار دارد. 

پژوهشبگران قبرار بگيبرد.  موردتوجبه دتوانيمي بهتر هايبررسي بعدي جهت هاپژوهشاقامت در اين پژوهش معنادار نبوده است که در 
. مدل سلسله مراتبي در پژوهش حاضر کبه استباالي ترجيح بر انتخاب مسکن  ريتأررابطه بين انتخاب مسکن و ترجيح مسکن حاکي از 

سباکنان فقب  از امنيبت و تميبزي قبرار گرفبت نشبان داد کبه  مورداسبتفادهجهت بررسي رابطه بين ترجيح مسکن و رضبايت مسبکن 
و سبالمتي اههبار  التيتسبههاي کالببدي، راحتبي، و از معيارهاي رواب  همسايگي، ويژگي ي فعلي رضايت بيشتري داشتندهاونتگاهسک

 نارضايتي دارند.
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 هاشنهادیپ

ارها ه به خانوکوني با توج، انتخاب و رضايت مسهاحيترج ي بيشتر بر روي سبک زندگي و مقايسه سبک زندگي درهايبررسجهت 
ي بعدي در هاپژوهشسبک زندگي مسکوني در  شوديمنيز استفاده کرد. همچنين پيشنهاد  GIS افزارنرمدر مقاالت بعدي از  انتويم
 ي نيز بررسي شود.ي و اقتصادطيمحستيزفرهنگي و  -ي اجتماعيهانهيزم
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