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چکیده
سبک زندگی مسکونی خانوارها در گذار از مرحله سنتی به مدرن دگرگون شده و بشر سبکهای مسکونی جدیدی را تجربه میکند .امروزه مساکن
شهری در معرض بزرگترین تغییرات سبک زندگی قرار گرفتهاند .تغییراتی که فرصت جامعهپذیری ،انتخاب ،پایداری زیستی– محیطی و انطباق با
ویژگیهای کالبدی را فراهم نمیسازد .تغییر در سبک زندگی مسکونی در ساختار کالنشهر تبریز منجر به دگرگونی در الگوی سکونت شهری شده و
باعث به وجود آمدن مساکنی متفاوت از گذشته شده و مسکن تبدیل به کاالیی برای نمود تمایز طبقاتی بین خانوارها و الگویی کامالً سودمحور و نفع
طلبانه به خود گرفته است .پژوهش حاضر درصدد است با رویکرد جغرافیای رفتاری و ساختاری به شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی
مسکونی در کالنشهر تبریز بپردازد .نوع تحقیق کاربردی ،روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بوده و در روش گردآوری اطالعات از مطالعات کتابخانهای و
میدانی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است .تعداد پرسشنامه یا حجم نمونه برابر  384خانوار بوده است .در پژوهش حاضر ،در تعیین مؤلفههای سبک
زندگی مسکونی از تحلیل عاملی و نرمافزار  SPSS 22استفاده شده است .روایی پرسشنامه بر اساس اعتبار صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ،
 0/89به دست آمده است .تجزیه و تحلیل در این پژوهش مبتنی بر روش الگویابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل بوده است .نتایج
تحقیق نشان داد که ،عامل اقتصادی با حدود  0/83بیشترین اثرگذاری را در ساکنین به عنوان عامل فعال تصمیمگیرنده برای سبک زندگی مسکونی و
تغییر آن دارد .همچنین در ارزیابی نیکویی برازش مدل عوامل رفاهی ،محیطی ،اقتصادی و اجتماعی با تغییر در سبک زندگی مسکونی رابطه مثبت و
معنادار دارد .در نهایت ،شکلگیری جامعه مصرفی ،ترجیح اصل سود و ایجاد جامعه مبادلهای به همراه فضاهای طبیعی مصنوع عمدهترین اثرات تغییر
سبک زندگی مسکونی است.
واژههای کلیدی :سبک زندگی مسکونی ،جغرافیای رفتاری ،جغرافیای ساختاری ،مدل معادالت ساختاری ،کالنشهر تبریز.
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مقدّمه:
با رشد شتابان شهرها در چند دهۀ گذشته ،ساختار سنتی شهرها بهشدت تحت تأثیر دنیای مدرن و خارج از فضای سنتی قرارگرفته است .بررسی تجربههای
این دو نشان میدهد که سبک زندگی مسکونی سنتی با تغییر نقش و جایگاه در ساختار و فضاهای شهرها دستخوش دگرگونیهای اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی
و کالبدی شده است .مسئله اساسی مورد توجه ،تغییر سبک زندگی مسکونی از خانههای شخصی و ویالیی به آپارتماننشینی ،از فضاهای حیاط دار به فضاهایی
بدون حیاط ،از مساحتهای بزرگ به متراژهای کوچک ،از فضاهایی با روابط همسایگی و احساس تعلق به محیط¬هایی بدون روابط و هویت اجتماعی و
همسایگی و  ...است .در واقع سبک زندگی نشاندهندۀ جلوهی بیرونی برداشت از خود فرد در محیط زندگی و انتخابهای او در زندگی روزمره است .سبک زندگی
فرد با تجارب گذشته ،خصوصیات و ویژگیهای ذاتی و موقعیت فعلی وی شکل میگیرد و بر تمام وجوه رفتار مصرف وی تأثیر میگذارد ( Dutta-Bergman
 .)& Wells, 2000با توجه به تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تکنولوژیکی ،تغییر در الگوی مسکن همانند دیگر پدیدهها امری اجتنابناپذیر است ،اما آنچه
این تغییر را به مسئله تبدیل میکند نوع ،میزان و روند تغییرات است ( .)Yaghoubi et al, 2016: 180امروزه مساکن شهری در معرض بزرگترین تغییرات
سبک زندگی قرار گرفتهاند .تغییراتی که فرصت جامعهپذیری ،انتخاب ،پایداری زیستی – محیطی و انطباق با ویژگیهای کالبدی را فراهم نمیسازد .توسعه مسکن
با هدف سکونت به دنبال تغییر در نیازها و ارزشها ،سبک زندگی مسکونی ساکنین را تغییر داده و انتخاب و اولویتهای جدیدی را به وجود آورده است .تغییر در
سبک زندگی مسکونی در ساختار کالنشهر تبریز منجر به دگرگونی در الگوی سکونت شهری شده و باعث به وجود آمدن مساکنی متفاوت از گذشته شده است؛
تا جایی که خانوارها عدالت محوری ،برخورداری از فضاهای سبز ،مشارکتپذیری یا جمعگرایی و طبیعتگرایی را در اولویت انتخابی خود در زمینۀ مسکن قرار نمی-
دهند و مسکن تبدیل به خوابگاهی برای ساکنین و کاالیی برای نمود تمایز طبقاتی بین خانوارها شده و الگویی کامالً سودمحور و نفع طلبانه به خود گرفته است.
بیتردید در فرایند تغییر سبک زندگی ،عوامل تأثیرگذار در ساکنین و مناطق شهری متفاوت است؛ چراکه هم سبکهای زندگی مختلفی در زمینۀ مسکن
وجود دارند و هم طیفی گسترده از افراد و خانوارها وجود دارند که دالیل متفاوتی برای انتخاب سبک زندگی دارند ،برخی افراد فعال زندگی میکنند و برخی دیگر
سبکهای زندگی مشابهی در انتخاب مسکن دارند یا برخی سبکهای زندگی برون و برخی درونشهری دارند و بعضی افراد سبکهای زندگی سنتی دارند
درحالیکه برخی دیگر سبک زندگی مدرن دارند .درک سبک زندگی ما را قادر به تصحیح انتخابها بهویژه انتخاب مسکن با ویژگیهایی میسازد که بیان
میکند ما چطور شخصی بوده و چه چیزی باعث انتخاب این نوع از مسکن و سبک زندگی مسکونی شده است .سبک زندگی یک خانواده ممکن است بیش-
ترین تأثیر را روی انتخاب مسکن آن خانواده داشته باشد (.)Lee et al, 2007; Beamish et al, 2001
با توجه به رابطۀ عمیق بین مسکن و سبک زندگی ،ما سعی کردهایم مفهوم سبک زندگی مسکونی را بهویژه از دیدگاه سبک زندگی در قلمرو جغرافیای
رفتاری و ساختاری بیان کنیم .در سالهای اخیر ،تنوع در ارزشهای احساسی افراد ،همچنین افزایش سبکهای زندگی ،ترجیح ،تقاضا ،ادراک خانوارها و ارزیابی از
محیط مسکونی را به شدت متنوع کرده است ( )Ge & Hokao, 2006: 165و تحقیقات حاضر در خصوص سبک زندگی مسکونی بر آن است تا تبیین کند چه
عواملی در تغییر سبک زندگی مسکونی خانوارهای کالنشهر تبریز مؤثر است؟ و از بین عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی مسکونی کدام عامل نقش مهمتری
دارد؟ در این راستا ،شناسایی عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی مسکونی ضرورت دارد .در این پژوهش ،سبک زندگی مسکونی روش و نوع زندگی مسکونی با
مصرف زمان ،فضا و پول در سکونتگاهها تعریف شده است؛ به عبارت دیگر ،سبک زندگی مسکونی تمامی فاکتورهای سبک زندگی را که مربوط به سکونتگاهها
میشود در بر میگیرد و ساختار و اجزای سبک زندگی مسکونی بهصورت جامع و کامل با تعدادی فاکتورهای مؤثر در نظر گرفته شده است .در شکل  1مدل
مفهومی سبک زندگی مسکونی در قلمرو دوبهدویی جغرافیای رفتاری و ساختاری نشان داده شده است:
در مدل مفهومی سبک زندگی مسکونی ،فردگرایی در ارتباط با انگیزههای فردی خانوارها که به وسیله ساختار خانوار ،شرایط زندگی ،درآمد ،سن و دیگر
ویژگیهای فردی شناخته میشود مطرح شده است .جمعگرایی پدیدهای که تابعی از ویژگیهای حضور در اجتماع ،اقتصاد ،طبیعت و محیط تکنولوژی است در
نظر گرفتهشدهاند .ذهنیگرایی شامل فاکتورهایی مانند فلسفه زندگی ،احساس ارزشی مسکن ،زیباییشناختی و دیدگاه جهانی یا به عبارت دیگر مطلوبیت ،رضایت،
احساس آرامش و راحتی مطرح شده است .عینیگرایی به طور مستقیم مربوط به رفتار زندگی از طریق مصرف زمان ،فضا و پول یا ترجیح برای خرید و پسانداز
در نظر گرفته شده است .واقعگرایی همان رفتار روزمره زندگی مسکونی مثل بازسازی و اصالح مسکن و انتخاب مسکن در نظر گرفته است .مطلوب گرایی نیز
شامل ایدهآلها ،برنامهها ،اهداف و چشماندازها در انتخاب مسکن آتی است .با توجه به موارد مطرح شده در تبیین عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی مسکونی
همواره خانوارها در ترجیح و انتخاب مسکن مشکالت اجتماعی و اقتصادی زیادی دارند که از بسیاری جهات حائز اهمیت و قابل بررسی است.
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شکل  -1مدل مفهومی سبک زندگی مسکونی ( -منبع :مطالعات نویسندگان.)1398 ،

پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
با توجه به نقش انسان در جغرافیا بهواسطه رفتاری که در محیط از خود بروز میدهد و آن را برای بهرهگیری هر چه بهتر به نفع خود
تغییر میدهد ،رفتار انسان و نقش آن در محیط با قلمرو جغرافیای رفتاری میتواند بیانگر سبک زندگی مسکونی ساکنان شهری نیز باشد.
لوییس ورث شهری شدن را به مثابه یک نوع سبک زندگی میداند ( )Mohammadi et al, 1979: 48و بررسی سبکهای زندگی مسکونی
متمایز خانوارها و سعی در توصیف و مقایسهی آنها از دغدغههای مهم برنامهریزان شهری در دهههای اخیر میتواند باشد و با توجه به
اینکه ،تحقیقات اندکی در رابطه با این موضوع در سراسر جوامع جهان صورت گرفته است و در ایران نیز بیشتر تحقیقات صورت گرفته در
رابطه با سبک زندگی است بررسی این مسئله حائز اهمیت میباشد.
در زمینۀ سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن اخوندی در پایاننامه کارشناسی ارشد در سال  1391تحت عنوان «بررسی عوامل اجتماعی
مؤثر بر سبک زندگی (مطالعه موردی زنان  65-18سال شهر تهران)» به بررسی سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در قالب هفت بعد
پرداخته است .جی و هوکآو )2006( 1در پژوهشی بر روی سبک زندگی مسکونی در شهرهای ژاپن به بررسی سبک زندگی مسکونی از
منظر انتخاب ،رضایت و اولویتها پرداخته است و نتایج نشان از آن دارد که رابطه معناداری بین ترجیح و انتخاب و رضایت از مسکن وجود
دارد .از نظر بیمیش 2و همکاران ( ،)2001سبک زندگی بیشترین تأثیر را روی انتخاب مسکن خانواده دارد .سولومن3نیز در مقالهای نشان
داد که سبک زندگی به عنوان الگوی مصرفی منعکسکنندهی انتخابهای فرد در مورد نحوه مصرف زمان و درآمد است ( Solomon,
 .)2006 & 2011بادسار و همکاران ( )1398در مقالهای تحت عنوان «نقش رسانهها در تحوالت سبک زندگی روستاییان (موردمطالعه:
شهرستان زنجان)» نشان داد که بین محیط رسانهای و سبک زندگی رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .بهفروز ( )1370در پژوهشی تحت
عنوان «بررسیهای ادراک محیطی و رفتار در قلمرو مطالعات جغرافیای رفتاری و جغرافیای انسانی معاصر» به خصوصیات و گرایشهای
1

Ge & Hokao.
Beamish.
3
Solomon.
2
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جغرافیای رفتاری پرداخته است .او در پژوهش خود ادراک و رفتار مردم در محیطهای شهری و جنبههای کاربردی این بررسیها را نیز
مطرح کرده است.
یکی از قلمروهای فکری در جغرافیای انسانی ،مطالعه نظری و عملی ،جغرافیای رفتاری ( )Behavioral Geographyاست
( .)Shatarian et al, 2012: 212جغرافیای رفتاری ارتباط تنگاتنگی با روانشناسی محیطی و بنیانهای فلسفی چون مکتب رفتارگرایی
دارد .رفتارگرایی نوعی نظریه روانشناختی است که درباره طبیعت آدمی هم نظر خاص دارد و جامعه ،ارزشها ،زندگی خوب و ماهیت
واقعیت را مورد بحث قرار میدهد ( .)Hamzeh, 2009: 72مسکن که ابتداییترین محیط ساخته شده برای رفاه انسان و کوچکترین عنصر
تشکیلدهنده سکونتگاهها است ()Hekmatnia & Mousavi, 2013; Junaidi et al, 2012; Aragones, 2002؛ از جمله کاالهایی است
که تصمیم در مورد انتخاب آن از عوامل و محرکههای مصرف به شمار میرود ( .)Jansen et al, 2011: 606مسکن به منزله جایی که
فعالیتهای انسانها و روابط اجتماعیشان از آنجا شروع میشود و تجربیات مهمی را به دست میآورند؛ بازتابی از ارزشهای اجتماعی و
فرهنگی و عقاید اجتماعی و فرهنگی با توجه به محیط ساخته شده میباشد ( ،)Lawrence, 1989; Al-Homoud, 2009به همین دلیل،
نقش اساسی در بین خانوارها دارد و از اساسیترین نیازهای خانوادهها است ( .)Femi & Hayat Kha, 2014بررسیهای مربوط به رفتار و
نگرش مردم در محیطهای شهری نیز نشاندهندۀ آن است که تمامی شهرهای دنیا ،همواره با حاکمیت نوعی از نگرش سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و  ...روبهرو بودهاند ( .)Shatarian et al, 2012: 212با توجه به نقش حیاتی مسکن و سکونتگاهها در شهرها برخی
پژوهشگران سبک زندگی را وارد حیطه مسکونی کردهاند و چنین فرض میکنند که سبک زندگی در سکونتگاهها در جهت کیفیت مسکن و
رضایت از مسکن مهم میباشد و در مطالعات خود در بررسی روابط بین سبک زندگی و رفتار خانوارها از مدل ( AIOفعالیتها ،عالیق و
عقاید) ،استفاده کردهاند .عبارت (ای آی او) سبک زندگی مصرفکنندگان را با تعیین فعالیتها ،عالیق و عقاید آنها توصیف میکند
( .)Jayasree, 2011مفهوم سبک زندگی بر اساس مدل  AIOابتدا توسط الزر وارد مطالعات گردید ( .)Plummer, 1974در این مدل،
فرایند کنش اجتماعی افراد نسبت به موقعیتشان یعنی شرایط ساختی کنش اجتماعی بر مبنای عالیق ،فعالیتها و باورها صورت میگیرد.
بر مبنای نظریهها و تئوریهای دانشمندان و محققان عواملی بر تغییر سبک زندگی افراد در سکونتگاهها تأثیر میگذارند که شناسایی این
عوامل و بررسی رابطه بین این عوامل و تأثیر هرکدام از عاملها از اهداف اصلی پژوهش حاضر است.
مواد و روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری در این پژوهش را ساکنان سکونتگاههای مناطق ده-
گانه کالنشهر تبریز تشکیل میدهند .حجم نمونه پرسشنامه طبق فرمول کوکران برابر با  384نمونه میباشد .در این پژوهش روش
نمونهگیری تصادفی ساده به کار گرفته شده؛ و به منظور تحلیل دادههای جمعآوری شده ،از روش آمار استنباطی استفاده شده است.
شاخصهای تحقیق با توجه به دارا بودن ارتباط با موضوع تحقیق ،مطابقت با اهداف سؤاالت تحقیق ،قابلیت کمی سازی و عملیاتی شدن،
استقالل شاخصها و عدم همپوشانی آنها و قابلیت دسترسی آسان به جدیدترین اطالعات برای تمامی مناطق مورد مطالعه انتخاب شدند
( .)Dale & Beyeler, 2001; Bell & Morse, 2012مؤلفههای سبک زندگی مسکونی :روابط بین متغیرها با استفاده از روشهای آماری
تحلیل عاملی ،آلفای کرونباخ در نرمافزار  SPSS 22مورد تحلیل قرار گرفته است .ضریب آلفای مؤلفههای اصلی از طریق ضریب آلفای
کرونباخ  0/89به دست آمد که قابل قبول است و نشان میدهد که سؤاالت از نظر درونی با آزمون همبستگی معناداری دارند .بر اساس
مبانی نظری و مدل مفهومی تحقیق ،در رابطه با عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی مسکونی در قلمرو جغرافیای رفتاری و ساختاری ،از 6
قلمرو سبک زندگی مسکونی در قالب تحلیل عاملی با نرمافزار آماری  21 ،SPSS 22گویه با چهار متغیر (رفاهی ،محیطی ،اقتصادی و
اجتماعی) پنهان (مکنون) ،به دست آمده و جدول شماره  1خروجی نرمافزار  SPSSرا نشان میدهد.
جدول  -1مقدار آلفای کرونباخ شاخصهای ابعاد مؤثر در سبک زندگی
آلفای کرونباخ در صورت حذف آیتم
شاخص
0/858
مؤلفه اول
0/772
مؤلفه دوم
0/741
مؤلفه سوم
0/690
مؤلفه چهارم
منبع :یافتههای پژوهش.1398 ،
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محدوده مورد مطالعه:
منطقه کالنشهری تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی با وسعتی معادل  2748/250392کیلومترمربع در طول جغرافیایی  45درجه و 45
دقیقه الی  46درجه و  37دقیقه  30ثانیه شرقی و در عرض جغرافیایی  37درجه و  37دقیقه و  30ثانیه الی  38درجه و  22دقیقه شمالی قرار
دارد (شکل  .)1بر اساس نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال  ،1395کالنشهر تبریز با جمعیتی بالغ بر  1559569نفر ششمین شهر
پرجمعیت ایران بوده که تراکم خالص مسکونی در شهر تبریز برابر با  355نفر در هکتار و تراکم ناخالص مسکونی  67نفر در هکتار میباشد .بر
پایه آخرین تقسیمات اداری شهر تبریز دارای ده منطقه میباشد (.)East Azarbaijan Planning and Budget Organization, 2016

شکل  -1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه( -منبع :یافتههای پژوهش.)1398 ،

بحث و ارائه یافتهها:
در این پژوهش ،از شاخصهای آمار توصیفی همچون شاخصهای فراوانی و درصد ،گرایش مرکزی و پراکندگی (جدول  )2و از بین
روشهای آمار استنباطی از مدل یابی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شده است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها نیز نرمافزار  SPSS 22بهه
کار گرفته شده است .برای تحلیل عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی مسهکونی سهاکنین شههری ،از تحلیهل مسهیر و الگهو یهابی معهادالت
ساختاری استفاده شده است .در پژوهش حاضر ،برای آزمون نیکویی بهرازش از نرمافهزار لیهزرل تحلیهل مسهیر صهورت گرفهت .الگوسهازی
معادالت ساختاری تکنیکی برای تحلیل دادهها است که به منظور ارزیابی رابطه بین دو نوع از متغیرها برخالف تحلیل مسیر طراحی شهده و
به مدلهای غیر بازگشتی مرسوم است :الف) متغیرهای آشکار (متغیرهایی کهه مسهتقیماً انهدازهگیری شهده و متغیرههای مشاهدهشهده .ب)
متغیرهای مکنون یا پنهان (متغیرهایی که به عنهوان سهازهی نظهری) مطهرح هسهتند ( .)Abarshi & Hosseini, 2012: 10پژوهشهگران
معموالً به منظور ارزیابی برازش از شاخصهای نیکویی برازش استفاده میکنند .رایجترین این شاخصها ،شاخص احتمالی آمهارهی مجهذور
خی است که اهمیت اختالف بین مدل برازش شده و ماتریس کوواریانس ناشی از نمونههی مشهاهده شهده را بیهان مهیدارد ( & Bentler
 .)Bonett, 1980: 15; Mcdonald & Ringo, 2002: 17پس از اجرای برنامه ،مدل برازش شده و روابط عنوان شده در فرضیه تحقیهق
نمایان شد (شکل .)3
پس از کدگذاری و ورود دادهها به سیستم ،در محیط لیزرل برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .با توجه به شکل  2و اطالعهات
جدول  3تأثیر مستقیم عامل رفاهی در تغییر سبک زندگی مسکونی  ،0/78عامل محیطی  ،0/81عامل اقتصادی  0/92و عامل اجتمهاعی در
تغییر سبک زندگی مسکونی  0/83است .با توجه به اطالعات جدول  3باالترین تأثیر را در بین عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی مسهکونی
معیار اقتصادی دارا است.
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جدول  -2خالصه شاخصهای آماری مربوط به مؤلفههای سبک زندگی مسکونی
متغیر

رفاهی

محیطی

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

تمیزی

1/94

1/15

راحتی و آسایش
سالمتی
امنیت
رفاه
ایمنی از حوادث
نزدیکی به طبیعت
چشمانداز زیبا
امکانات تفریحی
چیدمان مناسب
تجهیزات سیستمی
دوری از آلودگی

1/90
1/98
1/58
1/92
2/44
2/09
2/36
2/63
2/56
2/33
2/33

متغیر

0/99
1/02
0/78
0/98
0/99
اجتماعی
0/98
0/99
1/11
1/15
1/01
0/98
(منبع :یافتههای پژوهش.)1398 ،
اقتصادی

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

قیمت

2/97

1/14

افزایش طبقات
سودآوری
فرصت شغلی
روابط اجتماعی
جامعهپذیری
جلسات حمایتی
عقاید دوستان
رفتارهای جمعی

3/09
2/69
2/48
2/96
3/10
2/16
3/82
3/36

1/02
1/23
1/02
1/25
1/05
1/10
1/16
1/26

شکل  -2دیاگرام تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تغییر سبک زندگی مسکونی( -منبع :یافتههای پژوهش.)1398 ،
تأثیرات مستقیم
رفاهی
محیطی
اقتصادی
اجتماعی

جدول  -3نتایج تحلیل مسیر مدل ساختاری
مقدارt
میزان اثر
12/91
0/78
سبک زندگی مسکونی
12/34
0/81
13/12
0/92
8/26
0/83
(منبع :یافتههای پژوهش.)1398 ،

سطح معناداری
0.000
0.000
0.000
0.000

به تغییر سبک نمایند ،پرداخته شده است .در این خصوص مقادیر تی حاصل از خروجهی نرمافهزار لیهزرل در جهدول ( )4و شهکل ()3
اولویت اثرگذاری متغیرها را نشان میدهد و مقدار  tبرای هر کدام از متغیرهای آشکار تعریف شده در این جدول آورده شده است .با توجه به
نتایج حاصل ،سودآوری که جزو مؤلفههای اقتصادی در سبک زندگی مسکونی است دارای بیشترین مقدار آماره تی است که اهمیت آن را در
اولویتبندی نشان میدهد؛ بنابراین ،فرضیه اول تحقیق تأیید میگردد و سایر مقادیر در جدول شماره  4نشان داده شدهاند.
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متغیر پنهان

رفاهی

محیطی

اقتصادی

اجتماعی

متغیر آشکار
تمیزی
راحتی و آسایش
سالمتی
امنیت
رفاه
ایمنی از حوادث
نزدیکی به طبیعت
چشمانداز زیبا
امکانات تفریحی
چیدمان مناسب
تجهیزات سیستمی
دوری از آلودگی
قیمت
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جدول  -4اولویت اثرگذاری متغیرها
قضاوت
مقادیر
در اصالح مدل به خاطر ناهمگونی حذف شد
---تأیید (باالتر از )1.96
15.20
تأیید (باالتر از )1.96
15.26
تأیید (باالتر از )1.96
12.93
تأیید (باالتر از )1.96
13.88
تأیید (باالتر از )1.96
11.65
در اصالح مدل به خاطر ناهمگونی حذف شد
---تأیید (باالتر از )1.96
14.03
تأیید (باالتر از )1.96
12.61
تأیید (باالتر از )1.96
10.85
تأیید (باالتر از )1.96
9.40
تأیید (باالتر از )1.96
4.74
در اصالح مدل به خاطر ناهمگونی حذف شد
---تأیید (باالتر از )1.96

افزایش طبقات

8.53

سودآوری
فرصت شغلی
روابط اجتماعی
جامعهپذیری
جلسات حمایتی
عقاید دوستان
رفتارهای جمعی

تأیید (باالتر از )1.96
15.31
تأیید (باالتر از )1.96
9.58
در اصالح مدل به خاطر ناهمگونی حذف شد
---تأیید (باالتر از )1.96
7.75
تأیید (باالتر از )1.96
6.74
تأیید (باالتر از )1.96
7.62
تأیید (باالتر از )1.96
7.23
(منبع :یافتههای پژوهش.)1398 ،

اولویت
3
2
6
5
8
4
7
9
11
17
12
1
10
13
16
14
15

نهایتاً ،نتایج بررسی و تحلیل ماتریس کوواریانس متغیرها در جدول شماره  5نشان داده شده است .بها توجهه بهه نتهایج حاصهل شهده،
تخمینهای مربوط به مسیر اقتصادی و رفاهی نشان میدهد که مقدار آن برابر  0/56است و در مسیر تخمینهای مربوط به سبک زندگی و
عامل اقتصادی مقدار آن  0/80میباشد؛ سایر مقادیر نیز در جدول شماره  5آورده شده است .این بدا ن معنی است که همبستگی باالیی بین
متغیرها وجود دارد؛ یعنی بین عوامل مؤثر بر سبک زندگی ارتباط معنیدار وجود دارد .سپس ،بهرای بررسهی میهزان برازنهدگی آمهاری مهدل
ساختاری پژوهش با دادههای نمونه تحقیق ،شاخصهای برازندگی مدل مورد بررسی قرار گرفته است .جدول  6شاخصهای نیکویی برازش
مدل را نشان میدهد.
جدول  -5ماتریس کوواریانس متغیرها
متغیرهای سبک
زندگی
رفاهی
محیطی
اقتصادی
اجتماعی
سبک زندگی
مسکونی

رفاهی

محیطی

اقتصادی

اجتماعی

0.80
0.41
0.56
0.36

---0.52
0.46
0.30

------0.75
0.41

---------0.38

0.70

0.58

0.80

0.51

(منبع :یافتههای پژوهش.)1398 ،

سبک زندگی
مسکونی
------------1.00
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شکل  -1مقادیر تی متغیرهای سبک زندگی مسکونی( -منبع :یافتههای پژوهش.)1396 ،

نتایج جدول  6نشاندهنده برازش خوب عوامل در نظر گرفته شده برای پژوهش است .مقدار شاخص کای اسکوئر برابر با 425/43
است که با توجه به اطالعات جدول  6سطح معناداری آن با درجه آزادی  185پایین تراز  0/01است ( .)P<0/01معیار ریشه میانگین مجذور
باقی مانده تنها در ارتباط با واریانس و کوواریانسها قابل تغییر است .این معیار در این پژوهش برابر با  0/6است که نشاندهنده خوبی
برازش است .معیارهای شاخص برازندگی و شاخص برازندگی تعدیل یافته نیز خوب بوده و نشاندهندۀ نیکویی براش مدل تحقیق است .هر
دوی این معیارها بین صفر و یک هستند .برخالف معیار  RMRهر چه این معیارها به عدد یک نزدیکتر باشند ،نیکویی برازش مدل با
دادههای مشاهده شده بیشتر است .در تحقیق حاضر ،شاخص  GFIبرابر با  0/90و شاخص  AGFIنیز به  0/90نزدیک میباشد که
نشاندهندۀ نیکویی برازش مدل تحقیق است .با توجه به مقدار متوسط ریشه میانگین توان دوم ( ،)RMSEAخطای تقریبی که برابر با 0/5
است برازندگی مدل خوب است بنابراین ،مدل این تحقیق از برازش خوبی برخوردار است .همانطور که از مدل برازش شده مشخص است،
بارهای عاملی استاندارد شده ،حاکی از آن است که ابزار اندازهگیری از اعتبار سازهای بسیار مناسبی برخوردار است .همچنین نتایج حاصل از
ضرایب معنیداری و میزان کای اسکوئر نسبت به درجه آزادی که  2/29است از وضعیتی بسیار خوب برای مدل حکایت دارد .روابط بین
متغیرهای پنهان با هم و ارتباط متغیرهای آشکار دارای همبستگی قوی است؛ بنابراین فرضیه دوم تحقیق نیز تأیید میگردد.
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شاخصها
Minimum Fit Function
Chisquare
Estimated Non- Centrality
Parameter
()NCP
Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA
)AIC(Akaike’s Information
Criterion
Consisten Vesion of AIC
))CAIC
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جدول  -6بررسی شاخصهای مناسب بودن مدل
وضعیت
مقادیر استاندارد*
مدل
هر چقدر به صفر نزدیک باشد نشان
425/43
آماره کای اسکوئر
برازش کامل است

نتیجهگیری
برازش خوب

تخمین پارامتر غیر مرکزی

240/43

نبود خطا در انتهای متن خروجی
نرمافزار

قانعکننده

ریشه میانگین توان دوم
خطای تقریب

0/05

مقدار آماره کمتر از  0/08برازش
قابلقبول

قابلقبول بودن
مدل برازش

462/00

مقادیر کوچک بیانگر برازش بهتر

سازگاری

معیار اطالعات
نسخه سازگار با

Root Mean Square Residual
()RMR

ریشه میانگین مجذور
باقیمانده

0/06

کمتر از 0/1

برازش مدل عالی

)Goodness of Fit Index (GFI

شاخص برازندگی

0/90

≤0/9

برازش مدل عالی

Adjusted Goodness of Fit
Index
()AGFI

شاخص برازندگی
تعدیلیافته

0/88

≤0/9

برازش قابل قبول

0/72

بیشتر از 0/5

برازش مناسب

0/95

بیشتر از 0/9

برازش مدل عالی

Non-Normed Fit Index
)) NNFI

شاخص برازش غیر نرم

0/97

بیشتر از 0/9

برازش مدل عالی

)Comparative Fit Index (CFI

شاخص برازش مقایسهای

0/97

بیشتر از 0/9

برازش مدل عالی

)Relative Fit Index (RFI

شاخص متناسب نسبی

0/94

بیشتر از 0/9

برازش مدل عالی

بین  1تا  3بهترین نسبت
میباشد

برازش قابلقبول

Parsimony Goodness of Fit
)Index (PGFI
)Normed Fit Index (NFI

نسبت  dfبه Chi square

شاخص برازندگی امساک
(صرفهجویی)
شاخص هنجار شده
برازندگی

نسبت کای اسکوئر به
درجه آزادی
(منبع :یافتههای پژوهش.)1398 ،
2/29

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
با تنوع در احساسهای ارزشی اشخاص ،ایجاد دیدگاههای مدرن و پستمدرن ،شهری شدن و مصرفگرایی شاهد تغییر رفتارهای
زندگی روزمره افراد (فعالیت ،عالقهمندی ،باور ،ترجیح مردم ،تقاضا ،انتخابهای مسکونی و سکونتی) به ویژه در محیطهای شهری هستیم
که بیشتر از قبل متنوع و تغییر یافته است؛ در واقع ،این امر را میتوان ناشی از آثار و عوارض محیط تکنولوژی و تمدن جدید صنعتی ،محیط
طبیعی ،آسیبزایی شهرنشینی و زندگی روزمره شهری همراه با مصرف زمان ،فضا و پول ،زوال همبستگیهای اجتماعی و افزایش
انگیزههای فرد طلبانه و غیر اجتماعی ،هویت زدایی اجتماعی و در مجموع تغییر در سبک زندگی دانست .امروزه ،زندگی در محیطهای
شهری ،انسانهای جدیدی با سبک زندگی جدید و مدرن را پرورش میدهد .توسعه شهرهای مدرن ،نهفقط بر عادتها و شیوههای رفتار،
بلکه بر ساختارها ،الگوهای اندیشه ،فلفسۀ زندگی و احساس ارزش نیز تأثیر شایانی بر جای گذاشته است .در عصر جدید که بهواقع دوران
پس از نظامهای سنتی است ،هر چه نفوذ و کشش سنت کمتر میشود و هر چه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تأثیرات متقابل عوامل محلی
و جهانی بازسازی میشود ،افراد بیشتر ناچار میشوند که سبک زندگی خود را از میان گزینههای مختلف انتخاب کنند و مفهوم سبک زندگی
معنای خاص به خود میگیرد .با دگرگونی در سبک زندگی ،روابط اجتماعی ،فضای کالبدی مسکن و محیط مسکونی نیز دستخوش تحوالت
جدی شده است .شکل و الگوی سکونت خانوارها و روابط افراد و خانوارها در مسکن تغییر یافته و سبک زندگی مسکونی جدیدی ایجاد شده
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 سودآوری از مؤلفههای اقتصادی در سبک زندگی مسکونی دارای بیشترین مقدار آماره تی، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر.است
 تغییرات صورت گرفته در سبک زندگی مسکونی در شهر.بوده که اهمیت آن را در اولویتبندی خانوارها در کالنشهر تبریز نشان میدهد
تبریز با توجه به یافتهها بیشتر مبتنی بر افزایش تنوعطلبی و اصل سود و تبدیل آن به نفع میباشد که سبب کاالیی شدن مسکن و استیال یا
 نتایج تحقیق و بررسی انجام گرفته در کالنشهر تبریز همچنین نشان داد که عامل اقتصادی تأثیر مستقیم.سلطه بر طبیعت گردیده است
 داشته و در ایجاد سبک زندگی مسکونی جدید عوامل محیطی و رفاهی کمتر نقش داشته0/83 در تغییر سبک زندگی مسکونی با حدود
است؛ بنابراین میتوان گفت که هر چه عامل اقتصادی در زمینۀ مسکن و انتخاب آن بیشتر مطرح شود میزان تغییر سبک زندگی مسکونی
 سبک زندگی مسکونی بر پایه اقتصادمحوری در کالنشهر تبریز بستری برای دوری خانوارها از.به سمت اقتصادمحوری نیز باالتر است
 شکلگیری فضاهای مصنوع بدون توجه، عدم توجه به مطلوبیتها در مسکن، تشکیل جوامع مبادلهای با محوریت فردگرایی،محیط طبیعی
 در فردگرایی غلبه انسان بر منابع طبیعی برای تولید ثروت اساس کار است و.به نیازها و اولویتهای ترجیحی خانوارها را ایجاد نموده است
 شناسایی عوامل مؤثر در،این ساختار است که زمینه را برای شکلگیری تمایزات ساختی و تجاری شدن مسکن فراهم میکند؛ بنابراین
 اولویتها و انتظارات خانوارها در جهت تقویت سبکهای،شناختی-سبک زندگی مسکونی و بررسی آن با توجه به ویژگیهای جمعیت
 جمعگرایی و کمتر شدن فرد، مطلوبیت باال،اجتماعی و محیطی در زندگی مسکونی میتواند در ساخت و توسعه مساکنی با امکانات رفاهی
 با وارد کردن سبک زندگی در حیطه مسکونی میتوان به بررسی این فرض که سبک زندگی در سکونتگاهها در جهت.محوری مؤثر باشد
-کیفیت مسکن و رضایت از مسکن مهم میباشد دست یافت و با تهیه الگوی بومی و ملی سکونت همراه با در نظر گرفتن نیازها و خواست
.های مردم میتوان سبک زندگی مسکونی را به سمت اجتماع محوری و محیطگرایی سوق داده تا از کاالیی شدن مسکن کم نمود
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Abstract
The residential lifestyle has changed from traditional to modern, and people experience to new residential
styles. Today, urban housing is subject to the greatest changes in life. A change that makes it possible for
socialization, choice, bio-environmental sustainability and adaptation to intrinsic qualities. The change in
residential lifestyle in the Tabriz Metropolitan area has led to a change in the urban pattern, causing different
issues from the past to be different, and housing becomes a commodity to distinguish between classifications
among families and patterns that are quite profitable and beneficial. The present study explores to identify and
analyze the factors affecting the changing of residential lifestyle in a Tabriz metropolitan area with a structural
and behavioral geographic approach. The type of applied research is a descriptive-analytic research method. In
the method of data collection, library and field studies have been used with the questionnaire tool. The number
of questionnaires or sample size was 384 households. In the present study, factor analysis and SPSS 22 software
were used to determine the variables of residential lifestyle. Similarly, the validity of the questionnaire was
examined based on formal validity and its reliability with Cronbach's alpha coefficients was 0.89. The analysis
of this research, which was based on SEM, was considered using LISREL software. The results of the research
showed that the economic factor of about 0.83 had the most effect on residents as the active factor of decisionmaking for residential style and its change. Also, in evaluating the goodness of fit, the model of welfare,
environmental, economic and social factors have a positive and significant relationship with changes in
residential lifestyle. Finally, the formation of a consumer society, the main advantage of profit and the creation
of an exchange society, along with synthetic natural spaces, is the most important effect of changing the
residential lifestyle.

Key words: Residential Lifestyle, Behavioral Geography, Structural Geography, Structural Equations, Tabriz
Metropolitan.

Extended Abstract
Introduction:
The residential lifestyle of households has been transformed from the traditional to the modern,
with people experiencing new housing styles. Today, urban housing has been subject to the greatest
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lifestyle changes. Changes that do not provide the opportunity for socialization, choice, bioenvironmental sustainability and adaptation to physical characteristics. The change in the residential
lifestyle in the Tabriz metropolitan structure has led to a change in the pattern of urban living and has
created housing different from the past, and housing has become a commodity to reflect the class
distinction between households and a completely self-centered and profitable model. The present study
seeks to identify and analyze the factors affecting the change of residential lifestyle in Tabriz
metropolitan area through behavioral and structural geography approach.
Methodology:
The present research is applied in terms purpose and is descriptive - analytic in terms method.
Statistical Society of this study is households residing in Tabriz metropolis in 2018. Data pertinent on
theoretical foundations of research is prepared to method of libraries and documentary and raw data
of the research is extracted from a questionnaire with a sample size of 384 households. In this study,
factor analysis and SPSS 22 software were used to determine the components of residential lifestyle.
The validity of the questionnaire was 0.89 based on its face validity and its reliability with Cronbach's
alpha coefficient. The analysis in this study was based on Structural Equation Modeling using LISREL
software. The results showed that the economic factor with about 0.83 had the most impact on the
residents as the active decision-making factor for the residential lifestyle and its change. Also, there is
a positive and significant relationship between goodness of fit, environmental, economic and social
factors with changes in residential lifestyle. Ultimately, the formation of the consumer community, the
preference for profit, and the creation of an exchange society with the natural spaces of the artifact
are the major effects of changing the way of living.
Results:
The results indicate that the economic factor with about 0.83 has the most impact on the residents
as the active decision-maker for the residential lifestyle and its change. Also, there is a positive and
significant relationship between goodness of fit, environmental, economic and social factors with
changes in residential lifestyle. Finally, the formation of the consumer community, the preference for
profit, and the creation of an exchange society with natural spaces of artifacts are the major effects of
changing the way of living.
Conclusion:
herefore, it can be said that the more economic factors in the choice of housing and the choice of
housing, the higher the rate of change in residential lifestyle towards economics. Economically based
residential lifestyle in Tabriz metropolis has created a way for households to move away from the
natural environment, forming individualistic exchange societies, neglecting housing preferences,
forming artificial spaces without regard to household needs and preferences. . In individualism,
human dominance over natural resources for wealth production is the basis of work, and it is this
structure that provides the basis for the formation of housing differentiation and commercialization of
housing; Demographic, household priorities and expectations to reinforce social and environmental
styles in residential life can be effective in the construction and development of housing with
amenities, high utility, collectivism, and reduced individual focus.

