
 

1 
 

 عوامل مؤثر بر مسکن گزینی شهروندان 

 )مطالعه موردی شهر بندرانزلی(

 

 3مریم جعفری مهرآبادی، 2اصغر شکرگزار، *1ماهان بی البری

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیالن. رشت. ایران دانشجوی ارشد -1
xiii_urbanplanner@yahoo.de 

 استادیار گروه جفرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیالن. رشت. ایران -2

asgarshokrgozar@yahoo.comdr_ 
 گیالن. رشت. ایران دانشگاه شهری ریزی برنامه و جفرافیا گروه استادیار -3

mjafari@guilan.ac.ir 
 

 چکیده
 ندیفرا آن کمی و یفیک یتیماه بیترک و عوامل تعدد لیدل به یمسکون یواحدها انتخاب یبرا خانوارها یریگ میتصم

 یك هر اولویت زانیم نییتع و عوامل نیا ییشناسا ن،یبنابرا. دارد ازین اریبس زمان و نهیهز صرف به که می باشد ای دهیچیپ

کیفی دشواری بررسی و انتخاب متغیرهای  دارد نظر این پژوهش در. دارد بسزایی تیاهم گزینی مسکن شاخصهای از

از نوع  های تحقیقدر ارتباط با آزمون فرضیهروش تحقیق  نماید. مسکن گزینی توسط خانواده ها را تا حدی جبران
به صورت جامعه آماری تحقیق  است؛میدانی  ،ایمبنای مطالعات کتابخانه تحلیلی وجمع آوری اطالعات نیز بر -توصیفی

برای  محاسبه گردیده است. کوکران فرمولبا استفاده از  که می باشد یبندرانزل ساکنین شهر از نفر ۰۸۳شامل  تصادفی و

 شده است.سنجش اعتبار، از اعتبار محتوا و برای تعیین اعتماد یا پایایی سوالهای پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه 
های فرهنگی، اقتصادی، فیزیکی )کالبدی( و محیطی با استفاده از تحلیل  -های اجتماعیاولویت بندی هر یك از شاخص

اساس نتایج که بر انجام گردیده به تفکیك نواحی نه گانه  VIKORو رتبه بندی هر یك از عوامل با استفاده از روش آماری 

هر یك از  تیجه گرفت؛می توان نمی باشد  ۳0/۳کمتر از که سطح معناداری تمام گویه ها باتوجه به  و بدست آمده

فرهنگی، اقتصادی، فیزیکی )کالبدی( و محیطی )دسترسی( بر انتخاب واحدهای مسکونی شهروندان  -معیارهای اجتماعی
داشته بیشتری  تأثیرمسکن گزینی شهروندان  فرهنگی در -عوامل اجتماعینقش  این راستا درکه  شهر بندرانزلی تاثیر دارد

 است.

 

 مسکن گزینی، مسکن، محیط سکونتی، بندرانزلی واژه های كلیدی:

 

 مقدمه

های واقعی، از نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده این مقوله مسکن به عنوان یکی از پدیده

مفهومی گسترده و پیچیده دارد که از ابعاد متنوعی برخوردار است لذا نمی توان تعریف جامع و واحدی از آن ارائه نمود 
اب می آید که در آن برخی از نیازهای اولیه مسکن به عنوان یك مکان فیزیکی و سرپناه اولیه و اساسی خانوارها به حس

                                                                 
 بر مسکن گزینی شهروندان )مطالعه موردی شهر بندرانزلی( می باشد.عوامل مؤثر امه اینجانب با موضوع ناین مقاله برگرفته از پایان  -نویسنده مسؤول .*1 
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خانوار یا فرد همچون خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرایط جوی و خالصه شرایط زیست در مقابل طبیعت تأمین می 

سکن مناسب عبارتست از فضای سکونتی مناسبی که آسایش، دسترسی مناسب، امنیت، پایداری و دوام سازه م [1]شود 

کافی، تهویه و زیر ساختهای اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، محیط زیست سالم، مکان ای، روشنایی 
مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیه و همچنین زمینه رشد و تقویت روابط بین اعضای خانواده )ارتباط 

آورد و مهمتر از همه متناسب با توان مالی خانواده باشد  افقی( و روابط همسایگی )ارتباط عمودی( را برای ساکنانش فراهم

های نقش عوامل طبیعی به خصوص اقلیم، توپوگرافی، پوشش گیاهی، زمین شناسی و منابع آب در انتخاب مسکن. [2]
وا و ساختمانها )اندازه، مکان و شکلشان( نه تنها نتیجه عواملی چون آب و ه[3]امروزی نیز غیر قابل انکار می باشند

توپوگرافی اند بلکه از ایده های اجتماعی اشکال آن از اقتصاد و سازمان اجتماعی، توزیع آن از منابع و اقتدار، کارکردهای 

آن و ارزشها و باورهایی شکل می گیرند که در هر دوره ای از زمان رایج است. در واقع معیارهای فرهنگی اجتماعی نسبت 

  .[4] تر است فن آوری در اثرگذاری بر ساخت شکل مهم به عوامل دیگری چون آب و هوا و

 

 هداف تحقیقا
تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با برآورد یك معادله مسکن گزینی بهینه که مبتنی بر مدل های نظری شهری و مردم 

نماید از طرفی پسندی باشد دشواری بررسی و انتخاب متغیرهای کیفی مسکن گزینی توسط خانواده ها را تا حدی جبران 

شناخت چگونگی انتخاب مسکن و عوامل مؤثر بر آن نیز می تواند یکی از نیازهای اساسی سیاست گذاران بخش مسکن 

باشد برای تحلیل ابعاد مختلف مسکن گزینی، توجه به ویژگی های گوناگون یك واحد مسکونی، همچون ویژگی های 
هدف اصلی از  ،ز متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی الزم استساختاری و فیزیکی، محیطی، دسترسی و نیز برخی ا

انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مسکن توسط خانواده های شهری بندرانزلی و همچنین تعیین میزان 

توسط  ، اجتماعی و فرهنگی در انتخاب مسکن(فیزیکی) اهمیت و اولویت بندی هر یك از عوامل اقتصادی، کالبدی
 شهروندان شهر بندرانزلی می باشد.

 

 ضرورت انجام تحقیق

که منجر به افزایش تنوع مسکن نیز شده است، گزینه های امروزه با توجه به رشد جمعیت نسبت به چند دهه گذشته، 

 بالتبع وندشها بیشتر میاما از طرفی هر چه گزینه متفاوتی را پیش روی خانواده ها جهت مسکن گزینی قرار داده اند،
در اندازه گیری عوامل اثرگذار بر ارزش و انتخاب واحدهای مسکونی از دیدگاه خانواده ها دشوارتر خواهد بود انتخاب هم 

برای انتخاب مسکن ایده ال مهمترین عامل دشواری بررسی دقیق متغیرهای کیفی است. این موضوع سبب می شود در 

صورت روشن شدن عوامل تعیین کننده انتخاب مسکن  درین متغیرها توجه نشود بسیاری از مطالعات به میزان الزم به ا
توسط خانوار آنگاه تصمیمات دولتی در بخش مسکن نیز می توانند از روال منطقی برخوردار گردیده و بر پایه ای علمی 

 د.نانب در نظر گرفته شوجوهمه  در کشورها و حتی شهرها باید گزینی به دلیل وجود الگوی متفاوت مسکن اتخاذ شوند.

نظر به اینکه اکثر کارهای انجام شده بر روی این موضوع در داخل کشور با همگن فرض نمودن این کاال انجام گردیده 
انجام  مختلفلذا پژوهش حاضر این ضرورت را در ابعاد است، جای بررسی دقیق این مسئله در کشور خالی به نظر می رسد 

را به صورت  نظریو ضرورت ایجاد چارچوب الگوی  نمودهرا ارائه  مسکن گزینیملی مناسب خواهد داد تا الگوهای ع

 کاربردی به انجام برساند.

 

 سواالت تحقیق: 
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موضوع پژوهش و مطالعه میدانی جامع، به  با الهام و بهره گیری از رویکردهای نظری نوشتار حاضر به مطالعه مبانی مرتبط

و سواالت تحقیق به شرح ذیل می  بررسی متغیرهای موجود در انتخاب مسکن توسط شهروندان شهر بندرانزلی می پردازد

 باشند: 
تأثیر ارزش های  مهمترین عوامل موثر بر انتخاب مسکن توسط شهروندان شهر بندرانزلی به ترتیب اولویت کدام است؟

عوامل اقتصادی،  یزیکی )کالبدی( بر انتخاب واحدهای مسکونی توسط شهروندان بندرانزلی تا چه حد است؟فی و محیط

 فرهنگی در مسکن گزینی شهروندان شهر بندرانزلی تا چه حد نقش دارد؟ -اجتماعی

 فرضیه های تحقیق 

 به منظور دستیابی به اهداف تعریف شده، فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 ارزش های محیطی و فیزیکی )کالبدی( بر انتخاب واحدهای مسکونی شهروندان بندرانزلی تأثیر زیادی دارد..۱

 فرهنگی در مسکن گزینی شهروندان شهر بندرانزلی نقش موثری دارد. -عوامل اقتصادی، اجتماعی.۲

 روش تحقیق 
تحلیل عوامل مؤثر بر مسکن گزینی شهروندان شهر که به  از آنجایی تحلیلی می باشد و -روش تحقیق به صورت توصیفی

 .بندرانزلی متمرکز گردیده است رویکرد حاکم بر پژوهش از نوع تحقیقات میدانی می باشد

 و مبانی نظری تحقیق  پیشینه تحقیق
در  و اکثر مطالعاتتاکنون پژوهشهای بسیاری در زمینه مسکن و عوامل آن در داخل و خارج از کشور انجام شده است 

 .حوزه مسکن و مسکن گزینی بر تقاضای مسکن تأکید دارد که عوامل مؤثر یا چگونگی تغییرات آن را بررسی کرده اند
 از استفاده با یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا از استفاده با یمسکون یواحدها یارزشگذار مدل یطراح به [5] همکاران و بهداد

 ،یتخصص و یا قهیسل عوامل از یانبوه تعداد وجود رغم به داد، نشان قیتحق جینتا پرداختند مشهد شهر در AHP روش

 عرضه و انیمتقاض نزد تیمطلوب کردن نهیشیب یبرا ها آن ینسب تیاهم استخراج و یکم و یفیک مهم عوامل ییشناسا

 .است ریپذ امکان روش نیا از استفاده با کنندگان
 باال یمسکون توسعه با محالت در ینیگز مسکن بر آن ریتأث و یاجتماع تیمطلوب بر یلیتحل زین [6] همکاران و یمحمد پور

 یمعن و مثبت رابطه ینیگز مسکن و یاجتماع تیمطلوب نیب جینتا اساس بر که دادند انجام زنجان شهر فرسوده بافت در

 استفاده با مسکن انتخاب بر مؤثر عوامل یارزشگذار و سنجش به یپژوهش در زین [7] همکاران و یاکبر .دارد وجود یدار
 افزار نرم از استفاده با اصفهان شهر فرسوده بافت در ساکن یخانوارها دگاهید از (CEM) یتجرب انتخاب روش از

STATA و EXCEL ن،یزم مساحت یژگیو هفت از یتابع یمسکون واحد انتخاب ها افتهی اساس بر که پرداختند 

 زانیم عوارض، یبخشودگ زانیم ،یدسترس زانیم محله، تیامن ،یمسکون واحد در شده گرفته کار به مصالح نوع و تیفیک

 .است بوده یمسکون واحد متیق و ساز و ساخت یبرا یپرداخت وام
 یمسکون یها واحد انتخاب بر رگذاریتأث یطیمح یها ارزش سنجش عنوان تحت یا مطالعه در ،[8] همکاران و انیعیرف

 یها ارزش از كی هر یبرا تهران نواب محله ساکنان که را یتیاهم زانیم ،یتجرب انتخاب روش از استفاده با نواب ساکنان

 یکالبد ریغ یفیک ارزش به نواب محله ساکنان ها، افتهی اساس بر که اند داده قرار سنجش مورد هستند، قائل یطیمح
 یکالبد یها ارزش تیمطلوب از شیب سکونت، محل در تیامن و محله بودن ریپذ معاشرت زانیم ها، یآلودگ انواع همچون

 .دهند یم تیاهم یمسکون یها واحد التیتسه و امکانات و مطلوب یدسترس محله، التیتسه و امکانات همچون

 یاقتصادسنج افتیره مشهد، شهر در مسکن متیق بر مؤثر عوامل یبررس عنوان تحت خود مقاله در [9] همکاران و یاکبر

 که است نیا از یحاک ها افتهی. اند پرداخته مشهد ساکن یخانوارها ینیگز مکان بر مؤثر عوامل نییتع به ك،یهدان روش در
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 و یطیمح) یمکان عوامل از شتریب ،یکیزیف عوامل ،یآپارتمان و ییالیو از اعم مشهد شهر یمسکون یواحدها هیکل در

 .اند داده قرار ریتأث تحت را یمسکون یواحدها متیق ،(یدسترس

 استان یشهر یخانوارها یریگ میتصم بر مؤثر عوامل یبررس عنوان با خود ارشد یکارشناس نامه انیپا در ،[10] ینیحس
 یم نشان جینتا. است نموده مشخص را مسکن مهمتر ابعاد ك،یهدان حیتصح كیتکن از استفاده با  مسکن انتخاب در تهران

 از تلفن، و مستقل یبهداشت سیسرو آشپزخانه، حمام، ،یشهر گاز شامل یرفاه امکانات با کوچك یا اجاره منازل که دهد

 .دارد وجود آنها یبرا یشتریب یتقاضا و بوده برخوردار انتخاب یبرا یشتریب احتمال
 داده حیتوض را خانوارها توسط مسکن انتخاب چارچوب تهران در مسکن انتخاب عنوان با یا مطالعه در ،[11] زاده یقل

 بر یدائم درآمد ،یانتخاب خود تورش رفع یبرا گسسته انتخاب مدل از استفاده شده ادی مطالعه یاصل یها یژگیو. است

 یبررس با زین یمحمد پور. باشد یم شده استاندارد مسکن متیق و كیهدان کردیرو ،یشناس تیجمع یها یژگیو اساس

 [12] کند یم برآورده را باشد مدنظر دیبا آن یده شکل در عتأیطب و شود برآورده مسکن توسط دیبا که ییازهاین مسکن،
 مسکن بر شده اظهار ترجیحات و اجتماعی -اقتصادی تفاوتهای عنوان تحت خود مقاله در ۲۳۳2 سال در همکاران و ونگ

 بر که کردند استفاده مسکونی واحد انتخاب در خانوارها ترجیحات تعیین برای تجربی انتخاب الگوی از چین گوانجو در
 بیشتری اهمیت همسایگی و ای محله محیطی، ویژگیهای به مسکونی واحد برای خرید تصمیمات در افراد ها یافته اساس

 -اقتصادی متغیرهای نتایج اساس بر و هستند قائل کمتری اهمیت ساختمان فیزیکی های ویژگی برای مقابل در و داده

 [13].  است داشته مسکونی واحد خرید برای افراد ترجیحات در داری معنی تأثیر خانوار اجتماعی

 دیتریك ارنهایت در پژوهش خود برای ارزیابی ترجیهات و تعیین چگونگی انتخاب واحد های مسکونی توسط افراد از داده

های آشکار شده، و اظهار شده یکبار به صورت جداگانه و یکبار به صورت ترکیب هر دو دسته داده با یکدیگر استفاده نموده 
نتایج مربوط به داده های ترجیحات آشکار شده نشان می دهد که نوع واحد مسکونی و فضای درونی و قدمت واحد است. 

مسکونی تأثیر معنی داری در انتخاب افراد نداشته اند همچنین بر اساس ترجیحات آشکار شده افراد تمایل به خرید خانه 

ی دار نبوده است. تخمین های حاصل از ترکیب هر دو دسته داده های گران تر داشته اند که البته ضریب قیمت چندان معن
)آشکار شده و اظهار شده( نیز نشان می دهد که برخی از متغیرها که در روش ترجیهات آشکار شده تأثیری بر انتخاب افراد 

 .[14] نداشته اند، در روش ترکیبی معنی دار و تأثیرگذار شده اند

، به طوریکه با بررسی آنها [15]شاخصهای مسکن مهمترین و کلیدی ترین ابزار در اندازه گیری مسکن محسوب می گردد 

پارامترهای مؤثر در امر مسکن را می توان شناخت و هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد آن را تسهیل نمود. 
ی است که به عنوان بازتاب جنبه های مختلف مسئله مسکن برای منظور از شاخصهای مسکن، ارائه اطالعات مناسب عمل

 . [16]شناخت ابعاد و تدوین سیاستهای مربوط قابل استفاده هستند 

 گروه اصلی تقسیم می گردد: 4عوامل اثرگذار بر مطلوبیت یك واحد مسکونی جهت انتخاب توسط جامعه شهری در 
 که هستند متغیرهایی اول گروه شوند، تقسیم می اصلی گروه دو به که ساختمان: های ویژگی -1

عمر ساختمان و غیره،  مساحت، ها، اتاق تعداد مانند دارند و به راحتی قابل اندازه گیری اند: ماهیت کمی

گروه دوم متغیرهایی هستند که ماهیت کیفی دارند مانند: راحتی موقعیت، معماری خارجی، نقشه داخلی و غیره  

[17]. 
 صله ای: که شامل فاصله مکانی تا محل کار، مدرسه، سوپرمارکت، مرکز خرید و  نظایر آن است متغیرهای فا -2

[18] [19] [20]. 

 .[22] [21] [18] ویژگی های مالی: که شامل نرخ بهره، حداکثر میزان وام، تاریخ خرید و غیره است -3
یت زیست محیطی و نظایر آن متغیرهای محیطی: که شامل وضعیت منطقه شهری، آلودگی هوا، امنیت و کیف -4

 .[20]است.این متغیرها بر کیفیت محیط اطراف ساختمان اثر می گذارند 
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نکته حائز اهمیت در اندازه گیری عوامل مؤثر بر انتخاب واحدهای مسکونی از دیدگاه خانواده ها دشواری بررسی دقیق 

 توجه به میزان الزم به این متغیرها توجه نشود. بامتغیرهای کیفی است. این موضوع سبب می شود در بسیاری از مطالعات 

و  )کالبدی( فرهنگی، فیزیکی -، اجتماعیاقتصادی عوامل تحلیل پژوهش این انجام از هدف فوق، شده یاد مسائل به
 باشد.  می بندرانزلی شهری جامعه شهروندانی گزین مسکن برمحیطی 

 

 :و آزمون فرضیه ها انجام تحقیق روش

با توجه به جمعیت خانوار  استفاده شده است. کوکراناز شیوه نمونه گیری  برای تعیین حجم نمونه این پژوهش در

به شیوه تصادفی  وسطح خانواده ها در نواحی شهری بندرانزلی درنفر  ۰۸۳جامعه آماری  نفری شهر بندرانزلی، ۰۲40۳
فرهنگی،  -معیارهای اجتماعی استفاده شده است. پرسشنامه گردآوری اطالعات از بخش ابزار در و انجام شده است

اقتصادی، فیزیکی )کالبدی( و محیطی )دسترسی( مرتبط با مسکن گزینی خانواده های شهری بندرانزلی به عنوان جامعه 

 گزینه است که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده اند. 0سواالت این پرسشنامه ها دارای آماری مورد بررسی قرار گرفت. 

سپس پایایی سوالهای پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه گردید  ی سنجش اعتبار، از اعتبار محتوا و برای تعیینبرا
در نهایت با استفاده از  تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت وSpss و  Excelبا استفاده از تکنیکهای آماری و نرم افزار 

گیری و ارائه بندی و نتیجهر یك چارچوب مرتبط تنظیم شده و اقدام به جمعنتایج، عوامل و مؤلفه های شناسایی شده، د

/. بوده اند که نشان از پایایی 7در این پژوهش آلفای کرونباخ ابعاد تحقیق بیشتر از راهکارهای ممکن و الزم شده است. 

 (.۱-)جدول مناسب تحقیق دارد

 های تحقیقضریب آلفای كرونباخ پرسشنامه -1جدول 

 ی(دسترس)یطیمح یكالبد یاقتصاد یفرهنگ -یاجتماع مولفه

 ۸07/۳ ۸72/۳ 22۲/۳ ۸2۸/۳ كرونباخی آلفا بیضر

 
بندرانزلی تقسیم شده انجام گرفته  شهر محالت مختلف در ناحیه شهری و 2سه بخش شهری که به  میدانی تحقیق در کار

 .(۲-)جدول است زیر به قرار ناحیه بندی این شهر است و

 

 هر یك از نواحی شهری بندرانزلیمحالت تفکیك  -2جدول 

 محله ها 

 کشتیرانی و بنادر های سازی شهرک قو )شریعتی( و لساح ،ساحلیدهکده   1 هیناح

 گیالرمحله  و سوسر، شاهور 2 هیناح

 معلم بلوار شرقی بخش در واقع های محله و گلستان شایلو، 3 هیناح

 4 هیناح
آذربایجان، کوی شیالت، گمرک و بنادر کشتیرانی، کرد محله، بازار قدیم، هالل احمر، سامانسر، میان محله، زرافشان، خیابان 

 امام زاده صالح و محله جزیره طالقانی

 باغ علی پیل محله و پشته محله میانکوی واحدی، گوده(، )قلم بهشتی جزیره 5 هیناح

 و محله شنبه بازار کوچهه شاناصرخسرو،  6 هیناح

 ولی آباد، پاسداران، نیمه شعبان، فرهنگیان و محله شهرک صادقیه  7 هیناح

 نوغان، شهرک الزهرا )نیروی دریایی(، شهرک بهار و نیایش، سید آسیه و قاروِیر، نُوِیر و محله کُلوِیر 8 هیناح

 سازی دریا سالم طرح و میانه آسیای بازار و دو لوِیرکُ شهرک 9 هیناح
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 اشتغال و... وضعیتهای سنی و جنسی ونمودارهای 

 آورده شده است.ادامه  پرسش شوندگان به تفکیك در

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20- 30 31- 40 41- 50 51- 60
باالی 
60

فراوانی 26 147 108 53 31

درصد 7.1 40.3 29.6 14.5 8.5

0
20
40
60
80

100
120
140
160

وضعیت سنی-1نمودار 

مرد

78%

زن

22%

وضعیت جنسیت-2نمودار 

آزاد کارمند معلم کارگر نظامی پزشک

فراوانی 107 172 26 43 2 5

درصد 30.1 48.5 7.3 12.1 0.6 1.4

0

50

100

150

200

وضعیت اشتغال-3نمودار 

زیر دیپلم دیپلم مفوق دیپل کارشناسی
کارشناسی 

ارشد
دکترا

فراوانی 48 77 44 139 65 7

درصد 12.6 20.3 11.6 36.6 17.1 1.8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

وضعیت تحصیلی-4نمودار 

مالك

69%

مستاجر

31%

وضعیت مالکیت-5نمودار 

درصد

ویالیی

50.3

درصد

آپارتمانی

49.7

وضعیت نوع مسکن-6نمودار 
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 فرهنگی  –بررسی وضعیت متغیر اجتماعی

 
 فرهنگی در انتخاب مسکن در شهر بندرانزلی –سنجش وضعیت بعد اجتماعی -۰ جدول

 

 میانگین هاشاخص 
انحراف 

 معیار

میانگین 

 انحراف

 معیار

آمار 

 Tآزمون 

سطح 

 معناداری

میانگین 

تفاوت 

 ها

 %95تفاوت در سطح 

 فاصله اطمینان

 باالترین ترینیینپا

ی
اع

تم
اج

د 
بع

- 
ی

نگ
ره

ف
 

1 4.58 .646 .034 47.172 .000 1.584 1.52 1.65 

2 4.23 .812 .043 28.617 .000 1.234 1.15 1.32 

3 4.03 1.006 .052 19.988 .000 1.032 .93 1.13 

4 3.93 1.034 .053 17.516 .000 .929 .82 1.03 

5 3.75 1.048 .054 13.919 .000 .749 .64 .86 

6 3.49 1.170 .060 8.242 .000 .495 .38 .61 

7 4.31 .855 .044 29.863 .000 1.311 1.22 1.40 

8 3.44 1.243 .065 6.769 .000 .440 .31 .57 

9 3.85 .933 .048 17.819 .000 .853 .76 .95 

10 3.11 1.141 .059 1.888 .060 .111 .00 .23 

11 3.79 1.045 .054 14.680 .000 .787 .68 .89 

12 4.23 .866 .044 27.590 .000 1.226 1.14 1.31 

13 4.06 1.090 .101 10.479 .000 1.060 .86 1.26 

یک 
خواب

دو 
خواب

سه 
خواب

چهار 
خواب

فراوانی 25 258 59 22

درصد 6.9 70.9 6.2 6

0
50

100
150
200
250
300

وضعیت تعداد اتاق خواب-8نمودار 

زیر 
60

61-

100

101-

150

151-

200
باالی 
200

فراوانی 28 221 73 37 17

درصد 7.4 58.8 19.4 9.8 4.5

0
50

100
150
200
250

وضعیت متراژ مسکن-7نمودار 
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اشد و تمام گویه می ب ۳0/۳سطح معنی داری کمتر از این مؤلفه می توان گفت در تمام سواالت  ۰جدول با توجه به نتایج 

باالترین میانگین و کمترین میانگین  ۱انزلی در انتخاب مسکن تأثیرگذارند. ناحیه بندرفرهنگی در شهر  -های بعد اجتماعی

 (.2-کسب کرده است )نمودار 2 ناحیهرا 

 

 
 گانه بندرانزلی 9فرهنگی در نواحی  -میانگین بعد اجتماعیوضعیت  -9نمودار 

 

 بررسی وضعیت بعد اقتصادی

 سنجش وضعیت بعد اقتصادی در انتخاب مسکن در شهر بندرانزلی -4 جدول

 
گویه ها باالتر از حد  ۱۱ می باشد و همچنین میانگین۳0/۳این است که سطح معناداری گویه ها کمتر از  4نتایج جدول 

نظر شهروندان ت می باشد یعنی شاخص های اقتصادی (۰متوسط ) انزلی و بندرثیر باالیی در انتخاب مسکن در شهر أاز 

 (.۱۳-بدست آمد )نمودار 7کمترین میانگین در ناحیه  و ۲باالترین میانگین مربوط به ناحیه  گانه آن دارند و 2 نواحی

 

۲.۸

۳.۰

۳.۲

۳.۴

۳.۶

۳.۸

۴.۰

۴.۲

1ناحیه  2ناحیه  3ناحیه  4ناحیه  5ناحیه  6ناحیه  7ناحیه  8ناحیه  9ناحیه 

4.۱۱00

۰.7۱70
۰.۸27۰

۰.7۱۱۱۲

۰.222۸ 4.۳۳72

۰.7۱۸2

4.۳۸44

۰.2۳۸

فرهنگی-اجتماعی

 میانگین هاشاخص 
انحراف 

 معیار

میانگین 

انحراف 

 معیار

آمار 

آزمون 
T 

سطح 

 معناداری

میانگین 

تفاوت 

 ها

 %95تفاوت در سطح 

 فاصله اطمینان

 باالترین ترینیینپا
ی

اد
ص

قت
د 

بع
 

1 3.88 .646 .034 47.172 .000 1.584 1.52 1.65 

2 4.36 .812 .043 28.617 .000 1.234 1.15 1.32 

3 4.40 1.006 .052 19.988 .000 1.032 .93 1.13 

4 3.24 1.034 .053 17.516 .000 .929 .82 1.03 

5 2.77 1.048 .054 13.919 .000 .749 .64 .86 

6 2.94 1.170 .060 8.242 .000 .495 .38 .61 

7 3.55 .855 .044 29.863 .000 1.311 1.22 1.40 

8 2.53 1.243 .065 6.769 .000 .440 .31 .57 

9 3.09 .933 .048 17.819 .000 .853 .76 .95 
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 گانه شهر بندرانزلی 9وضعیت بعد اقتصادی در نواحی  -10 نمودار

 

 بررسی وضعیت بعد كالبدی 

 

 سنجش وضعیت بعد كالبدی در انتخاب مسکن در شهر بندرانزلی -5 جدول

۲.۸

۳.۰

۳.۲

۳.۴

۳.۶

۳.۸

۴.۰

1ناحیه 2ناحیه 3ناحیه 4ناحیه 5ناحیه 6ناحیه 7ناحیه 8ناحیه 9ناحیه

۰.۱072 ۰.۱۸۸0
۰.۰۲۱۸

۰.۱۸0۸

۰.۰4۱۲

۰.۳۱24

۰.4۲24
۰.۰442 ۰.۰4۰2

اقتصادی
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ناحیه شهری میانگین  2دی در نواحی شهر باال می باشد و در ـبـالـتأثیر بعد ک ،نظر شهروندان از 0جدول  بر اساس نتایج

شهر بندرانزلی  0و کمترین میانگین در ناحیه  ۸باالترین میانگین در ناحیه  به معنی تاثیرگذاری باال می باشد. ۰باالتر از 

 (.۱۱-بدست آمده است )نمودار

 
 گانه شهر بندرانزلی 9وضعیت بعد كالبدی در نواحی  -11 نمودار

  )دسترسی( وضعیت بعد محیطی بررسی

 

۲.۸

۳.۰

۳.۲

۳.۴

۳.۶

۳.۸

۴.۰

۴.۲
۰.۸۱2

۰.27۸4
۰.۸77۸

۰.7۲۲۰
۰.۸۲۱۰

۰.2۸2۸

۰.22۱7 ۰.2۸7۸
۰.۸۲۲4

(كالبدی)فیزیکی 

 میانگین هاشاخص 
انحراف 

 معیار

میانگین 

انحراف 

 معیار

آمار 

 Tآزمون 

سطح 

 معناداری

میانگین 

تفاوت 

 ها

 %95تفاوت در سطح 

 فاصله اطمینان

 باالترین ترینیینپا

ی
بد

كال
د 

بع
 

1 4.27 .832 .043 29.704 .000 1.268 1.18 1.35 

2 4.03 .990 .051 20.201 .000 1.026 .93 1.13 

3 4.09 .836 .043 25.400 .000 1.089 1.01 1.17 

4 3.97 .882 .045 21.356 .000 .966 .88 1.05 

5 4.08 .948 .049 22.245 .000 1.082 .99 1.18 

6 3.97 1.033 .053 18.222 .000 .966 .86 1.07 

7 3.91 1.005 .052 17.509 .000 .912 .81 1.01 

8 4.05 .922 .047 22.124 .000 1.047 .95 1.14 

9 3.96 .927 .066 14.521 .000 .964 .83 1.10 

10 4.01 1.629 .119 8.417 .000 1.005 .77 1.24 

11 4.18 1.105 .082 14.422 .000 1.181 1.02 1.34 

12 3.79 1.303 .096 8.297 .000 .795 .61 .98 

13 3.87 1.063 .055 16.028 .000 .874 .77 .98 

14 4.09 .958 .063 17.362 .000 1.090 .97 1.21 

15 4.17 1.001 .051 22.802 .000 1.171 1.07 1.27 

16 3.53 1.240 .073 7.238 .000 .530 .39 .67 

17 2.10 1.190 .081 
-

11.120 
.000 -.902 -1.06 -.74 
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 محیطی )دسترسی( در انتخاب مسکن در شهر بندرانزلی سنجش وضعیت بعد -6جدول
می باشد و معناداری آنها تأیید می شود. به طور کلی  ۳0/۳سطح معناداری تمام گویه ها کمتر از  فوقبا توجه به جدول 

انزلی تاثیر زیادی بندرفرهنگی، اقتصادی و کالبدی در انتخاب مسکن در شهر  –همانند ابعاد اجتماعی محیطیمی توان بعد 

ناحیه از شهر میانگین باالتر از  ۸انزلی بیانگر این است که در بندرگانه شهر  2در نواحی  محیطیبررسی وضعیت بعد  دارند.

 (.۱۲-)نمودار می باشد این میزانمیانگین پایین تر از  ۲می باشد و تنها در ناحیه  ۰

 
 گانه شهر بندرانزلی 9در نواحی  (دسترسیمحیطی )وضعیت بعد  -12 نمودار

۲.۸

۳.۰

۳.۲

۳.۴

۳.۶

۳.۸

۴.۰

۴.۲

۰.۰407

۲.2۸4۸

۰.7۲۰4

۰.47۰7
۰.2472

۰.7۸7۲

۰.۰0۸7

۰.2۱۸۰

۰.۱2۸4

(دسترسی)محیطی 

 میانگین هاشاخص 
انحراف 

 معیار

میانگین 

انحراف 

 معیار

آمار 

 Tآزمون 

سطح 

 معناداری

میانگین 

تفاوت 

 ها

 %95تفاوت در سطح 

 فاصله اطمینان

 باالترین ترینیینپا

ی(
س

تر
س

)د
ی 

یط
ح

 م
عد

ب
 

1 3.60 1.103 .057 10.554 .000 .597 .90 1.08 

2 3.99 .919 .047 20.993 .000 .989 .67 .87 

3 3.77 .943 .049 15.567 .000 .769 .54 .76 

4 3.65 1.055 .055 11.832 .000 .649 .52 .73 

5 3.62 1.025 .053 11.688 .000 .621 .34 .57 

6 3.45 1.079 .057 7.946 .000 .454 -.18 .06 

7 2.94 1.126 .060 -1.044 .000 -.063 -.22 .02 

8 2.90 1.152 .061 -1.695 .000 -.103 .14 .36 

9 3.25 1.074 .057 4.325 .000 .248 -.35 -.06 

10 2.80 1.399 .072 -2.808 .000 -.203 1.12 1.30 

11 4.21 .918 .047 25.715 .000 1.211 .23 .46 

12 3.34 1.095 .059 5.808 .000 .343 -.49 -.25 

13 2.63 1.085 .061 -6.120 .000 -.371 .42 .68 

14 3.55 1.276 .066 8.386 .000 .550 .64 .85 

15 3.74 1.051 .054 13.757 .000 .743 .56 .79 

16 3.68 1.140 .059 11.522 .000 .676 .91 1.09 

17 4.00 .901 .046 21.659 .000 1.003 .80 .98 

18 3.89 .918 .047 18.889 .000 .889 .80 .98 
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 انزلی از نظر عوامل مسکن گزینیبندرگانه شهر  9رتبه بندی نواحی 

تر تجزیه کردیم. پس از آن در این مرحله با مدل اِی. اِچ. پی، مسئله را تجزیه و تحلیل کرده و آن را به چند قسمت ساده

دسی مورد استفاده هندر این پژوهش، روش میانگین  که عوامل مشخص شدند، بین عوامل مقایسات زوجی انجام دادیم.

ابتدا هر ستون نرمالیز شده )تقسیم هر عدد بر سر جمع آن ها( شده و سپس میانگین سطری  (7-قرار گرفته است )جدول

 (.۸-)جدول عناصر محاسبه می شوند تا بردار وزن به دست آید

 

 میانگین هندسی نظرات  -7 جدول
 یفرهنگ -یاجتماع یاقتصاد یكالبد یطیمح

 یفرهنگ -یاجتماع 1 1.957434 3.556893 3

 یاقتصاد 0.404124 1 3.556893 3

 یكالبد 0.236333 0.279267 1 0.279267

 یطیمح 0.33 0.33 3.556893 1

7.279266789 11.67067991 3.56670061 1.970457152  

 

 نرمالیزه كردن نظرات و محاسبه میانگین سطری -8 جدول
 یفرهنگ -یاجتماع یاقتصاد یكالبد یطیمح نیانگیم

 یفرهنگ -یاجتماع ۳90۳7422 0.548808 0.304772 0.412129 0.443301

 یاقتصاد 0.205091 0.280371 0.304772 0.412129 0.300591

 یكالبد 0.119938 0.078298 0.085685 0.038365 0.080572

 یطیمح 0.167474 0.092522 0.304772 0.137376 0.175536

 

 
 اوزان ابعاد موثر بر مسکن گزینی -13 نمودار

  تشکیل ماتریس تصمیم -۱

نزلی است و ابندرماتریس تصمیم متشکل از گزینه ها )سطرها( و معیارها )ستون ها( می باشد. گزینه ها نواحی شهر 
 .(2-)جدول بعدی هستند 4معیارها، 

00.10.20.30.40.5

كالبدی

محیطی

اقتصادی

فرهنگی-اجتماعی 

0.080571521

0.175536128

0.300590952

0.443301398

كالبدی محیطی اقتصادی فرهنگی-اجتماعی 
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 بندرانزلیگانه شهر  9میانگین ابعاد موثر مسکن گزینی در نواحی  -9 جدول

 محیطی یكالبد یاقتصاد یاجتماع 

 ۰9۰407 ۰9۸۱2 ۰9۱072 49۱۱00 1 هیناح

 ۲92۸4۸ ۰927۸4 ۰9۱۸۸0 ۰97۱70 2 هیناح

 ۰97۲۰4 ۰9۸77۸ ۰9۰۲۱۸ ۰9۸27۰ 3 هیناح

 ۰947۰7 ۰97۲۲۰ ۰9۱۸0۸ ۰97۱۱۱۲ 4 هیناح

 ۰924۸2 ۰9۸۲۱۰ ۰9۰4۱۲ ۰9222۸ 5 هیناح

 ۰97۸7۲ ۰92۸2۸ ۰9۳۱24 49۳۳72 6 هیناح

 ۰9۰0۸7 ۰922۱7 ۰94۲24 ۰97۱۸2 7 هیناح

 ۰92۱۸۰ ۰92۸7۸ ۰9۰442 49۳۸44 8 هیناح

 ۰9۱224 ۰9۸۲۲4 ۰9۰4۰2 ۰92۳۸ 9 هیناح

 31.1101 34.0805 29.3295 34.85742 میانگین

 
مدل ویکور  گیری به خصوصهای تصمیم: اولین مرحله در اجرای مدلهانرمال كردن داده -۲

سازی مقیاسباشد. ابتدا با استفاده از روش بیها میسازی به منظور همگن کردن دادهمقیاسبی

 .(۱۳-ها نرمال شدند )جدولاقلیدوسی داده
 

 
 
 
 
 

 

 ماتریس نرمال شده -10 جدول

1 0.12 0.11 0.11 0.11 

2 0.11 0.11 0.11 0.10 

3 0.11 0.11 0.11 0.12 

4 0.11 0.11 0.11 0.11 

5 0.11 0.11 0.11 0.12 

6 0.11 0.10 0.12 0.12 

7 0.11 0.12 0.11 0.11 

8 0.12 0.11 0.11 0.12 

9 0.10 0.11 0.11 0.10 

 
*تعیین باالترین ارزش 

if ارزش  و پایین ترین-
if  توابع معیار 

 گام سوم محاسبه -11 جدول

𝑨𝒊𝒋 =
𝒂𝒊𝒋 

Ʃ𝒂𝒊𝒋
 

* max ; mini ij i ij
jj

f f f f 



 

14 
 

0.12 0.12 0.12 f+ 

0.10 0.10 0.11 f- 

0.01 0.01 0.01 f+-f_ 

 

 شوند:که بصورت زیر تعریف می هاتمام گزینه برایjRتأسف و jSهای سودمندیشاخصمحاسبه  -3
 

 
 

 محاسبه گام چهارم -12 جدول

0.085704 0.370636 0.063989 0.072883 0.593212 0.370636 

0.591863 0.339275 0.097229 0.140762 1.169128 0.591863 

0.363201 0.202659 0.050087 0.001845 0.617793 0.363201 

0.599976 0.342042 0.08685 0.048809 1.077678 0.599976 

0.236661 0.182776 0.063445 0.015857 0.49874 0.236661 

0.222545 0.515656 0.023609 -0.01015 0.751656 0.515656 

0.590082 0.092382 0.101177 0.070438 0.85408 0.590082 

0.125256 0.178984 0.095006 0.021613 0.420859 0.178984 

0.73112 0.180317 0.063185 0.106042 1.080663 0.73112 

 

 

 
 
 

 
 
 

 محاسبه گام چهارم -13 جدول

1 0.00 0.01 0.01 0.01 

2 0.01 0.01 0.01 0.02 

3 0.01 0.01 0.01 0.00 

4 0.01 0.01 0.01 0.01 

5 0.01 0.01 0.01 0.00 

6 0.01 0.02 0.00 0.00 

7 0.01 0.00 0.01 0.01 

8 0.00 0.01 0.01 0.00 

9 0.02 0.01 0.01 0.02 

 

محاسبه گام   -14 جدول

 چهارم

* *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 


  
    

   


 محیطی یكالبد یاقتصاد یاجتماع 

 0.415205 0.794178 1.233025 0.193332 1 هیناح
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 محاسبه گام چهارم -15 جدول

 s r 

0.085704 0.370636 0.063989 0.072883 0.593212 0.370636 

0.591863 0.339275 0.097229 0.140762 1.169128 0.591863 

0.363201 0.202659 0.050087 0.001845 0.617793 0.363201 

0.599976 0.342042 0.08685 0.048809 1.077678 0.599976 

0.236661 0.182776 0.063445 0.015857 0.49874 0.236661 

0.222545 0.515656 0.023609 -0.01015 0.751656 0.515656 

0.590082 0.092382 0.101177 0.070438 0.85408 0.590082 

0.125256 0.178984 0.095006 0.021613 0.420859 0.178984 

0.73112 0.180317 0.063185 0.106042 1.080663 0.73112 

 

 :زیر فرمول طریقاز  هاتمام گزینه برای (iQشاخص ویکور ) مقدارمحاسبه 

 
 

 محاسبه گام نهایی -16 جدول

0.420859 s+ 

1.169128 s- 

0.178984 r+ 

0.73112 r- 

 

گردند. بدین شاخص ویکور محاسبه شده به ترتیب نزولی رتبه بندی میها بر اساس سرانجام در گام آخر تمامی گزینه

بیانگر  فوق ای که کمترین مقدار ویکور را به خود اختصاص دهد، دارای باالترین رتبه خواهد شد. جدولصورت هر گزینه
 .(۱7-)جدول باشد میدر این تحقیق ضریب نهایی ویکور بر اساس متغیرهای مورد بررسی 

 

 نتایج محاسبه گام نهایی -17 جدول

 Q  

 0.801896 1.206731 1.128693 1.335126 2 هیناح

 0.010513 0.621646 0.674202 0.81931 3 هیناح

 0.278058 1.077918 1.137899 1.353429 4 هیناح

 0.090337 0.78743 0.608057 0.533862 5 هیناح

 0.05785- 0.293012 1.715474 0.502018 6 هیناح

 0.401276 1.255733 0.307336 1.331109 7 هیناح

 0.123124 1.179149 0.595441 0.282552 8 هیناح

 0.604104 0.784202 0.599874 1.649263 9 هیناح
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 0.23034 0.34711 0.57745 0.29 1 هیناح

 1.00000 0.74779 1.74779 0.87 2 هیناح

 0.26319 0.33364 0.59683 0.30 3 هیناح

 0.87778 0.76248 1.64027 0.82 4 هیناح

 0.10408 0.10446 0.20854 0.10 5 هیناح

 0.44208 0.60976 1.05185 0.53 6 هیناح

 0.57896 0.74456 1.32352 0.66 7 هیناح

 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 8 هیناح

 0.88177 1.00000 1.88178 0.94 9 هیناح

 

در رتبه  ۸بدین ترتیب ناحیه بندی شدند ترین امتیاز رتبهبندی شاخص ویکور نواحی از کمترین امتیاز تا باالبراساس رتبه
 2و در آخر ناحیه  ۲، ناحیه 4، ناحیه 7 ، ناحیه2 ، ناحیه۰، ناحیه ۱، ناحیه 0آن نواحی ناحیه یك قرار گرفته است و بعد از 

 (.۱4-ثر بر مسکن گزینی قرار گرفته اند )نموداراز نظر ابعاد مؤ

 
 گانه شهر بندرانزلی 9مقدار شاخص ویکور برای نواحی  -14 نمودار

 و پیشنهادات:  نتیجه گیری

 موردآنها  معناداری ،می باشد ۳0/۳کمتر از  سطح معناداری تمام گویه هاتوجه به اینکه  با انجام گرفته وآزمون  بااستفاه از
ناحیه از شهر  ۸انزلی بیانگر این است که در بندرگانه شهر  2. بررسی وضعیت بعد دسترسی در نواحی می گیرد قرار تایید

پس  .می گیرد قرارتأیید  موردمی باشد. بنابراین فرضیه اول  ۰پایین تر از میانگین  ۲و تنها در ناحیه  ۰میانگین باالتر از 

بر انتخاب واحدهای مسکونی شهروندان بندرانزلی و فیزیکی )کالبدی(  )دسترسی( ارزش های محیطی نمودمی توان عنوان 

 دارند ۳0/۳معنی داری کمتر از  تمام سواالت سطحآنجاییکه  و اقتصادی هم ازفرهنگی  -در بعد اجتماعی تأثیر زیادی دارد.
 و انزلی در انتخاب مسکن تأثیرگذارندبندردر شهر اقتصادی  و فرهنگی -بدین معنی که تمام گویه های بعد اجتماعی

گانه شهر بندرانزلی از نظر عوامل مسکن گزینی  2براساس رتبه بندی نواحی  و می گیرد قرارتأیید  موردفرضیه دوم نیز 

 -عوامل فرهنگیبراساس رتبه بندی بین عوامل درکل نواحی مورد بررسی  و .یك قرار گرفته است در رتبه ۸ناحیه 
  می گیرند.ر مراحل بعدی الویت بندی قرا رتبه نخست وعوامل اقتصادی، محیطی و کالبدی به ترتیب در دراجتماعی 

کالبدی و محیطی فضای ، فرهنگی -نشان می دهد که انتخاب مسکن از طرف مردم بدون توجه به ابعاد اجتماعی هابررسی

جهت  در شاخص های پایدارقق حتهمچنین  ودر برنامه ریزی شهر ضرورت دارد به این نیاز لذا  ،انجام نمی شود مسکونی

  توجه گردد.یك محیط مناسب زندگی 

۳.۳۳۳
۳.۱۳4

۳.۲۸2۳.۲2۸

۳.0۲2
۳.22۲

۳.۸۲۳۳.۸74۳.24۱
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تقویت آنها در ساخت و ساز واحدهای مسکونی متناسب با توانایی اقتصادی ساکنان و نظارت بر ایجاد تعاونیهای مسکن و 

ارائه تسهیالت خدماتی برای ساکنان فعلی و آینده و  ؛فعالیت آنها به منظور رعایت اصول فنی و استانداردهای ساختمانی

می توانند  و فضاهای عمومی از بعد کمی و کیفیافزایش فضای سبز، پارکها  ؛نظام عملکردی شهر ایجاد تعادل فضایی در
توسط سازندگان  و مقاوم جدید مصالح از استفاده داشته باشد.نقش مؤثری در افزایش مقبولیت شهروندان در مناطق 

باشد،  منطقه هر شرایط طبیعی و جغرافیایی با متناسب و شهری و منطقه ای مسکن الگوی رعایت بامسکن که بایستی 

زمینه سازی و تشویق بخشهای خصوصی و عمومی در عرضه مساکن مناسب طبق ضوابط صحیح شهرسازی و  گیرد. صورت
گانه شهری بندرانزلی از نظر وضعیت کیفی و کیفی مسکن جهت  رتبه بندی نواحی نه اعطای تسهیالت مربوطه به آنان.

آنجایی که  از می باشد.گان ت و راهکارهای نگارندجمله پیشنهادا از ،اولویت بندی برای برنامه ریزی مساکن شهروندان

به پژوهشهای بعدی در  نیاز این راستا در لذا هایی همراه می باشد، کاستی با اند آنچه ارائه نموده ندوافق ا گاننگارند

   .یمبرعهده محققان بعدی می گذار بعدی مراحل پژوهش را تکمیلبنابراین  احساس می گردد بحث خصوص موضوع مورد
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