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 Purpose: In this article, while studying the concepts of lifestyle 

and housing and the influential components of lifestyle on 

housing, finding out how lifestyle changes affect housing design 

in Shiraz was pursued. 

Materials and Methods: The nature and method of this research 

is a descriptive-analytical correlation with the purpose of 

discovering the relationships between economic, social, 

personal, technological and cultural-religious variables of 

lifestyle with functional, physical and conceptual characteristics 

in housing design. The study population was selected by cluster 

sampling from residents of apartments built in districts 1, 2 and 

7 of Shiraz. The sample size of the research is 390 people which 

was done by multi-stage cluster sampling method. A researcher-

made questionnaire with Cronbach's alpha of 0.88 was used to 

collect data. Data were analyzed using descriptive statistics and 

multivariate regression using SPSS 25 software. 

Findings: The results showed that there is a relationship 

between people's lifestyle in the contemporary era and 

residential architecture design. Impact determination coefficient 

also showed that 0.82 functional characteristics, 0.68 physical 

characteristics and 0.64 conceptual characteristics in residential 

design are determined by lifestyle components. 

Conclusion: The impact of lifestyle on residential design is an 

issue that has been neglected by social scientists and designers. 

Finding the impacts of lifestyle changes on design can be a 

positive step in providing a suitable model for contemporary 

housing. 
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 رازیش
 
 ،1انینام سایپر

 راز،یواحد ش ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معمار ،یدکتر یدانشجو
 .رانیا راز،یش
 

 *2پروا محمد
 راز،یش راز،یواحد ش ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معمار ار،یاستاد

 .مسئول ( سندهی) نو رانیا
 

 3یریکشم یهاد
 راز،یش راز،یواحد ش ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معمار ار،یدانش

 .رانیا
 

  دهیچک
و مسکن و  یسبک زندگ میمقاله ضمن مطالعه مفاه نی: در اهدف
 راتییتغ ریتاث یچگونگ افتنیسبک بر مسکن،  رگذاریتاث یهامولفه

 .مدنظراست رازیمسکن در شهر ش یبر طراح یسبک زندگ
از نوع  یلیتحل یفیپژوهش توص نیو روش ا تی: ماهها روشمواد و 
 ،یاعاجتم ،یاقتصاد یرهایمتغ نیبا هدف کشف روابط ب یهمبستگ

 یهایژگیبا و یسبک زندگ یمذهب یو فرهنگ یتکنولوژ ،یفرد
مورد  یمسکن است. جامعه یدر طراح یو مفهوم یکالبد ،یعملکرد

ساخته شده در   یهاماناز ساکنان آپارت یابه روش خوشه یبررس
پژوهش  یانتخاب شدند. حجم نمونه رازیشهر ش 7و  2، 1مناطق
 یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه یوهینفر است که با ش  390

ساخت  نامه محققها از پرسشداده یآورانجام شد. به منظور جمع
 یهاها با استفاده از آمار. دادهدیاستفاده گرد 88/0کرونباخ  یبا آلفا

 Spss  با استفاده از نرم افزار یریچند متغ ونیو رگرس یفیتوص
 .قرارگرفتند لیو تحل هیمورد تجز 25

ر مردم در دوران معاص یسبک زندگ نینشان داد که ب جی: نتاها افتهی
 زین ریتاث نییتع بیمسکن ارتباط وجود دارد. ضر یمعمار یو طراح

 یکالبد یهایژگیو 68/0 ،یعملکرد یهایژگیو 82/0مشخص کرد 
 یهامسکن توسط مولفه یدر طراح یمفهوم یهایژگیو 64/0و 

  .شوندیم نییتع یسبک زندگ
 یعمسکن موضو یبر طراح یسبک زندگ ریتاث زانیم :یریگجهینت

و طراحان کمتر  یپژوهشگران حوزه علوم اجتماع دیاست که از د
 یزندگ سبک راتییتغ راتیتاث افتنیمورد توجه قرار گرفته است. 

کن مس یمناسب برا ییمثبت در ارائه الگو یگام تواندیم یبر طراح
  .معاصر باشد

 
 .رازیش ،یمسکن معاصر، طراح ،ی: سبک زندگدواژگانیکل
 

 01/03/1400تاریخ دریافت: 
 19/04/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولuni.parva@yahoo.com 
 

 مقدمه
. باشدها، عقاید فرهنگی و اجتماعی جامعه میمسکن نمایانگر ارزش

تواند نیازها و انتظارات خانواده را از همین رو مکانی است که می
برآورد سازد. به منظور برآوردن این نیازهای همه جانبه و کیفیت 

 باشیم. سبکبه مسکن نیازمند شناخت رفتار ساکنین می بخشی
زندگی یکی از مهمترین و مفیدترین ابزار سنجش برای درک رفتار 

[. فهم 1باشد ]ساکنان و به تبع آن شکل کالبدهای مسکونی می
های ساخته شده درست و عمیق این تغییرات و تاثیر آن بر محیط

یک ضرورت اجتناب ناپذیر ترین نیاز انسان مسکونی بعنوان اصلی
 [.2رسد ]بنظر می

توان موارد زیر را مطرح کرد؛ سبک در بیان مفهوم سبک زندگی می
ای از الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی زندگی به عنوان مجموعه

باشد که یک فرهنگ در یک برآمده از نظام معنایی متمایز می
یچکدام از جوامع آورد و بدلیل اینکه هجامعه انسانی به وجود می

 توان گفتتوان بدون فرهنگ تصور نمود، میدر طول تاریخ را نمی
تمام اجتماعات انسانی، از ابتدای تاریخ تا کنون دارای سبک زندگی 

های خاص خود بوده و از الگوهای رفتاری متناسب با شاخص
گیری و تغییر در یند شکلآفر[. 3اند ]مند بودهفرهنگی خود بهره

 یک آمدن پدید . عوامل بسیاری موجبپیچیده است دگیسبک زن
. گردندیم در زندگی و اجتماع آنگیری یا نزول سبک و سپس اوج

شدت  و بههستند ها کنترل دولت این عوامل تا حدودی خارج از
ها، ت در انگیزشغییرافرهنگی و اجتماعی و ت تأثیرپذیر از تحوالت

. سبک زندگی باشندمیمعه ها و الگوهای رفتاری افراد جارجحان
های هویت های فردی و متکی برامری مبتنی بر انتخاب هر چند ابتدا

شدن نمی در مرحله عمومی خصوص آن را به ولی، است شخصی
 اجتماعی و فرهنگی مورد تجزیه و تحلیل قرار توجه به بافتتوان بی

زیستی و روانی فرد،  شخصیت و خصوصیات ،داد. در سطح خرد
زندگی روزمره و سبک بر خانواده، دوستان و مدرسه و دانشگاه 

هر فضای زندگی در ش ،. در سطح کالنتأثیرگذار هستندزندگی فرد 
پرتحرک اجتماعی و سیاسی و جو  ها، فضایو جهان پیرامون، رسانه

شود. می آن مؤثر واقع حوالتفرهنگی جامعه بر سبک زندگی و ت
گیری و نفوذ سبک زندگی این چنین است که از یک شکل روند

ورزند تا گزینند و بر آن اصرار میجامعه سبکی را برمی سو، افراد
به محض اینکه سبکی  از سوی دیگر،تبدیل به یک هنجار شود و 

جامعه را با خود همراه  ،به هنجار تبدیل شد و قدرت گرفت با فشار
ردی و اجتماعی، سبکی دیگر به تحوالت ف سازد. تا اینکه در اثرمی

خاموشی و مرگ سبک دیگر و یا  باعثگیرد و می تدریج قدرت
 یمعنا بهکه نیز  انیایران یسبک زندگ [.4گردد ]جایگزین آن می

و  یآنان به صورت فرد یزندگ وهیو ش اتیجریان ح یچگونگ
شده  یراتییها دستخوش تغحوزه یامروزه در برخ باشد،یم یگروه
 [.5]است 

مسکن به در تعریف مسکن توجه به موارد زیر حائز اهمیت است؛ 
ها، محل گاهسکونته دهندترین عنصر تشکیلعنوان کوچک

جایگاه امنیت و آرامش بوده و همین عوامل، و  آسایش  استراحت
 استکرده  ترین نیازهای بشری تبدیلمسکن را به یکی از اساسی

انسان عالوه بر نیاز به استقرار در خانه، به محلی برای تسکین،  [.6]
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 و همکاران   پریسا نامیان 132

 1400 مستانز، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

رها شدن از برخی قیود اجتماعی، استراحت، ارتباط با محرمان خود، 
خلوت کردن با خویش و راز و نیاز با خدا احتیاج دارد. اگر خانه 

 [.7کننده این نیازها نباشد، مسکن به معنای فوق نخواهد بود ]تأمین
سکونت آدمی کالبدی است که نشانی از خود فردی مسکن و محل 

امر در مورد همه جوامع، از جمله  سازد. اینو جمعی را منعکس می
کن مس ایران صادق است. وقتی از نسبت میان سبک زندگی و شکل

های گوناگونی را دخیل تردید عناصر و مؤلفهگوییم، بیسخن می
ای رشتهد پژوهشی میاننیازمن هانایم که مطالعه و بررسی آکرده
جوامع انسانی مدام در حال تغییر و باید توجه داشت که  [.8] است

 ماریمعیابد و حول میدر نتیجه نیازها و تمایالت نیز ت هستند،تحول 
گویی به در راستای پاسخ انسان تنیز مانند دیگر مصنوعا خانه

عنوان  همعماری خانه ب ،این میان درکند. جدید تغییر مینیازهای 
؛ در تعامل شودحوالتی میخوش تترین مأمن انسان نیز دستبنیادی

در نحوه عملکرد خانه به  حوالتتوان با مطالعه تای میدوسویه
ای نیازه نیازهای انسانی و در مقابل نیز با مطالعه غییرچگونگی ت
سبک زندگی بر  [.9] معماری خانه دست یافت حوالتانسانی به ت

تاثیرگذار است اما در معماری معاصر ایران معماری مسکن 
پیوستگی محکم و منطقی بین معماری و تغییرات اجتماعی و 
فرهنگی ایجاد نشده است. هنوز با وجود اینکه معماری ایرانی از 

های های خانهمعماری سنتی خود فاصله گرفته است، ولی ویژگی
ی سنتی هاتر مورد پسند است. اگرچه اشخاص در خانهسنتی بیش

کنند که خود را با معماری مدرن وفق کنند و کوشش میزندگی نمی
دهند، ولی در اذهان خویش، همچنان یک خانه مطلوب، خانه سنتی 

باشند باشد. آرامش، امنیت، محرمیت و خلوت از جمله اصولی میمی
های سنتی رعایت گردیده است. شاید بتوان گفت که که در خانه

تر تر مشابه خوابگاه است. اشخاص در بیشیشهای امروزی بخانه
ها و حتی برند و همه فعالیتساعات روز، بیرون از خانه به سر می

برند و ساعات ها و دور هم جمع شدن را به بیرون از خانه میمهمانی
آیند. خانه باید برای ساکنین خود، خلوت و پایانی روز، به خانه می

باید از دیده شدن و شنیده شدن در  آرامش را هدیه آورد. اهل خانه
های امروزی به ندرت اتفاق امان باشند؛ امری که در آپارتمان

افتد. خلوت و محرمیت  با وجودی که در سبک زندگی اسالمی می
حائز  اهمیت است اما در معماری امروزی ایران دارای جایگاه 

 [.10رنگی است ]کم
ر دههکه د یفرهنگی و اعاجتم ی،اقتصادباید پذیرفت که تغییرات 

 جادیا جامعه در رفتار یترگستردهاتفاق افتاده است، تنوع  ریاخ یها
کنند که یاز محققان استدالل م ی، برخلیدل نیبه هم ،کرده است

 ینیبشیپ یبرا گرید ییبه تنها یتیجمعی و اجتماع یهایژگیو
 یسبک زندگی رهایبا متغ دیها با. آنستین یمسکن کاف یتقاضا
فتن بدون در نظر گر یسبک زندگبه  توجهحال،  نیشوند. با ا لیتکم

آل ایدهمسکن ی نیبشیپ یبراهای فرهنگی و اجتماعی ویژگی
مسکن به دلیلی نیاز به [. 11] است زیبرانگبحث اریبس یموضوع
جایگاهی دارای یی که با دیگر نیازهای انسان دارد، هاتفاوتعلت 
در هر  تحول است، زیرا فرهنگ جامعه و در اقتصاد، سیاست خاص
  [.12در جامعه تاثیرگذار باشد ]تواند میهای مسکن از ویژگی کدام

بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن توجه به سبک 
زندگی متفاوت ساکنان در مناطق شهر شیراز، ارتباط بین تاثیر 

های سبک زندگی بر طراحی مسکن مورد بررسی قرار گیرد. مولفه
 های زیر هدف پژوهش قرار گرفت.  در این راستا اثبات فرضیه

تاثیر  لکردی مسکن بیشترینتغییرات سبک زندگی بر ویژگی عم -1
 را دارد. 

های مولفه اقتصادی سبک زندگی بیشترین تاثیر را بر ویژگی -2
 گذارد. کالبدی، عملکردی و مفهومی مسکن می

های بدلیل تازه بودن مفهوم سبک زندگی در ایران، متاسفانه پژوهش
کمی در مورد تاثیر سبک زندگی بر مسکن انجام شده است که به 

در پژوهشی به  [13] شود. فرجی و همکارانها اشاره میز آنبرخی ا
های اقتصادی عملکردی بخش مسکن در مقیاس بررسی شاخص

های عملکردی مسکن ای پرداختند، نتایج نشان داد که شاخصمنطقه
از مهمترین ابزارهای شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف کمی 

بخشی از مطالعه خود در در [ 14]و کیفی هستند. مهری و همکاران 
تیجه ها به این نرابطه با تاثیر سبک زندگی بر روابط فضایی خانه

رسیدند که شغل و وضعیت اقتصادی مالکین تاثیر زیادی در کالبد 
های اجتماعی و اقتصادی دارای ها دارد و بیان کردند مولفهخانه

نیز [ 15]باشند. صباحی و شمتوب بیشترین تاثیر در طراحی مسکن می
در پژوهشی به بررسی تاثیر تغییرات فعالیت خانواده بر طراحی 

ها با تغییر معماری معاصر پرداختند و بیان کردند نیاز خانواده
هایی چون شیوه زندگی، سلیقه، کاهش تعداد افراد خانواده و مولفه

... تغییر یافته و نیازمند مسکنی پاسخگو به سبک زندگی جدید می 
در پژوهش سیر تحول سبک زندگی  [16]و همکارانباشند. هروی 

اسالمی به پررنگ شدن نقش وسایل ارتباط جمعی در تغییر شکل 
 کنند. و ساختار داخلی خانه معاصر اشاره می

در پژوهشی به بررسی سبک زندگی در عربستان [ 17] اشرف
پرداخت و رقابت، فردیت و طبقات اجتماعی را  از فاکتورهای 

در بررسی سبک  [18]زندگی معاصر دانست. بمیش ارزیابی شیوه
ها بیان کرد که روش زندگی توسط سن اعضای زندگی بر خانه

شود. او معتقد خانواده، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان مشخص می
است طبقه اجتماعی که بطور قراردادی توسط درآمد، شغل و 

 ذارد. گشود بر سبک زندگی خانواده تاثیر میتحصیالت تعیین می
 

 مواد و روش ها
و  یاز نوع همبستگ ،یلیتحل - یفیپژوهش توص نیو روش ا تیماه

 یگهمبست یهاربا استفاده از آما رهایمتغ نیبا هدف کشف روابط ب
 یطراح ل،مستق ریبه عنوان متغ یسبک زندگ ریباشد. متغ یم

 جهت. اندوابسته در نظر گرفته شده ریبعنوان متغ مسکن یمعمار
 یانتخاب مناطق با سبک زندگ یمکان پژوهش و در راستا نشیگز

لسه س لیتحل یریگبا استفاده از روش نمونه رازیمتفاوت در شهر ش
 یارهایبا در نظر گرفتن مع ی، سه منطقه شهر (AHPی )مراتب
ارزش  نیانگیو م[ 20] ییشاخص شکوفا[، 19] یهمگن بیضر

بعنوان منطقه  1، منطقه دیانتخاب گرد [،21]امالک  یمعامالت
بعنوان منطقه با توسعه متوسط  2و پربرخوردار، منطقه  افتهیتوسعه

به برخوردار و کم یشهر فیبعنوان منطقه ضع 7و منطقه  یشهر
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پژوهش، ابتدا  یاجرا یبرا در نظر گرفته شد.لحاظ سبک زندگی 
مفاهیم سبک و مسکن پرداختیم، سپس با مشخص کردن به مطالعه 

زندگی، تاثیر آن را در معماری مسکن بررسی شد. های سبک مولفه
 فیط یریگاندازه اسینامه محقق ساخت با مقپرسشبدین منظور 

 گردید و برای تایید روایی پرسشنامه از میتنظ یانهیپنج گز کرتیل
 یپرسشنامه از روش آلفا ییایو به منظور سنجش پا اعتبار محتوایی

ی هجامع. بدست آمده است88/0که مقدار آن  .کرونباخ استفاده شد
های ساخته شده در حدفاصل اکنین آپارتمانسآماری در این پژوهش 

شهر شیراز است که  7و  2، 1در سه منطقه  1387-1397های  سال
تعیین نفر   390پژوهش ی هحجم نموناستفاده از فرمول کوکران،  با

ای از لهچندمرح یاخوشه یریگنمونه یهویش شد. جامعه آماری به
با استفاده از  ،شده یاطالعات جمع آور. میان ساکنان انتخاب شدند

 Spss 25افزار با نرم چند متغیری رگرسیون و یفیتوص یآمارها
در فرآیند پژوهش پس از بررسی قرار گرفتند.  لیو تحل هیمورد تجز

های تاثیرگذار سبک بر مسکن بر اساس مبانی مفاهیم اولیه، مولفه
دسته )اقتصادی، اجتماعی، فردی و خانوادگی، تکنولوژی  5نظری به 

یزان ها به مو فرهنگی مذهبی( تقسیم شد، که در بخش تحلیل یافته
های مسکن که خود به سه بخش ها بر ویژگیتاثیرات این مولفه

 پردازیم.شوند میکالبد، عملکرد و مفهومی تقسیم می
 

 هایافته
وط های مربهای توصیفی و یافتهههای پژوهش در دو بخش یافتیافته

های پژوهش شرح داده می شود. بررسی نمونه های آماری به فرضیه
نفر( مرد  155درصد )7/39نفر( زن و 235درصد) 3/60نشان داد که 

نفر( از آزمودنی ها دارای 97درصد ) 9/24بودند. در رابطه با شغل 
نفر( 50درصد ) 8/12نفر( پزشک، 41درصد ) 5/10شغل کارمند، 

 4/16نفر( دارای شغل فرهنگی، 55درصد ) 1/14مهندس، 
 نفر( خانه دار بودند. 83درصد ) 3/21نفر( آزاد و 64درصد)

 
 های مسکنو ویژگی زندگی های سبکماتریس همبستگی بین مولفه . 1جدول 

 متغیر ها

عی
تما

اج
بی 
ذه

ی م
نگ

ره
ف

 

دی
فر

دی 
صا

اقت
ژی 

ولو
کن

ت
 

دی
کالب

دی 
کر

عمل
 

وم
مفه

 

        1 اجتماعی

       1 746/0 ** فرهنگی مذهبی

      1 735/0 ** 500/0 ** فردی

     1 883/0 ** 533/0 ** 379/0 ** اقتصادی

 462/0 ** 454/0 ** 452/0 ** تکنولوژی
** 
413/0 1    

 725/0 ** 711/0 ** 636/0 ** کالبد
** 
644/0 

** 600/0 1   

 781/0 ** 776/0 ** 737/0 ** عملکرد
** 
709/0 

** 624/0 
** 
733/0 

1  

 697/0 ** 695/0 ** 637/0 ** مفهوم
** 
623/0 

** 560/0 
** 
672/0 

** 723/0 1 

  01/0** معنی داری در سطح خطای 
در جهت بررسی فرضیه اول تحلیل رگرسیون خطی انجام شد. طبق 

داری خطای آزمون برای و با توجه به سطح معنی1-نتایج جدول
 رد مردم زندگی سبک ، می توان گفت که بین99/0سطح اطمینان 

برای  .دارد وجود ارتباط مسکن های طراحیویژگی با معاصر دوره
تعیین ضریب تاثیر هر یک از مولفه های سبک زندگی بر ویژگی 

 مسکن از رگسیون چندمتغیره استفاده می شود. معماری های طراحی
 

 های طراحی مسکنویژگی بر های سبک زندگیخالصه مدل رگرسیون تاثیر مولفه. 2 جدول
 سطح معنی داری F ضریب تعیین ضریب همبستگی رمتغی

 000/0 44/166 68/0 82/0 های کالبدیویژگی

 000/0 67/356 82/0 90/0 های عملکردیویژگی

 000/0 77/137 64/0 80/0 های مفهومیویژگی

 یزندگ سبک هایمولفه ، ضریب همبستگی بین2-طبق نتایج جدول
، ضریب همبستگی  82/0مسکن برابر  طراحی کالبدی هایویژگی بر

کن مس طراحی عملکردی هایویژگی بر زندگی سبک هایمولفه بین
 سبک هایمولفه و همچنین ضریب همبستگی بین 90/0برابر 
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است. به  80/0مسکن برابر  مفهومی طراحی هایویژگی بر زندگی
از تغییرات  68/0گفت که توان عبارتی  با توجه به ضریب تعیین می

از تغییرات مربوط به  82/0 کالبدی، هایمربوط به ویژگی
 هایاز تغییرات مربوط به ویژگی 64/0و  عملکردی هایویژگی

زندگی مشخص  سبک هایتوسط مولفه مسکن طراحی مفهومی
،  در اثبات فرضیه اول 2-شود. بنابراین با توجه به به جدول می

تغییرات سبک زندگی بر ویژگی عملکردی توان گفت پژوهش می
 مسکن بیشترین تاثیر را دارد. 

های طراحی مسکن های سبک زندگی بر ویژگیمیزان تاثیر مولفه
 .  3-طبق نتایج معادالت رگرسیون به شرح زیر است، جدول

 

 
 های کالبدی طراحی مسکنویژگی بر زندگی های سبکنتایج معادالت رگرسیون تاثیر مولفه .3 جدول

 متغیر پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T P 
B SE BETA 

 005/0 84/2  13/0 38/0 مقدار ثابت

 000/0 52/4 20/0 03/0 15/0 اجتماعی

 001/0 47/3 20/0 05/0 19/0 فردی و خانوادگی

 01/0 39/2 19/0 08/0 21/0 تکنولوژی

 007/0 71/2 17/0 05/0 14/0 فرهنگی مذهبی

 000/0 38/7 25/0 02/0 19/0 اقتصاد

 20/0توان گفت که و با توجه به ضرایب بتا می 3-طبق نتایج جدول
های فردی و اجتماعی های کالبدی مسکن توسط مولفهاز ویژگی

 25/0مولفه تکنولوژی و مربوط به  19/0گردد. سبک تعیین می
 باشد.مربوط به مولفه اقتصادی می

 
 ویژگی های عملکردی طراحی مسکن بر نتایج معادالت رگرسیون تاثیر مولفه های سبک زندگی . 4 جدول

 متغیر پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T P 
B SE BETA 

 04/0 97/1  09/0 19/0 مقدار ثابت

 000/0 80/9 32/0 02/0 24/0 اقتصاد

 000/0 19/4 18/0 04/0 17/0 فرهنگی مذهبی

 02/0 27/2 14/0 06/0 14/0 تکنولوژی

 000/0 49/5 27/0 03/0 21/0 فردی و خانوادگی

 000/0 45/8 21/0 02/0 16/0 اجتماعی

توان گفت که مولفه یبتا م بیو با توجه به ضرا 4-جدول جیطبق نتا
، 18/0 ی بامذهب ی، فرهنگ32/0 ی بااقتصادسبک در ابعاد 

ویژگی  21/0 ی باو اجتماع 27/0 ی با، فرد14/0ی با تکنولوژ
 کنند. عملکردی را در بخش مسکن کنترل می
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 ویژگی مفهومی در طراحی مسکن بر های سبک زندگیگرسیون تاثیر مولفهنتایج معادالت ر. 5 جدول

 متغیر پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T P 
B SE BETA 

 000/0 84/6  13/0 88/0 مقدار ثابت

 000/0 08/5 24/0 03/0 16/0 فردی و خانوادگی

 002/0 13/3 19/0 05/0 17/0 فرهنگی مذهبی

 01/0 81/2 18/0 08/0 15/0 تکنولوژی

 005/0 83/2 20/0 05/0 14/0 اقتصادی

 000/0 70/5 20/0 02/0 14/0 اجتماعی

توان گفت که و با توجه به ضرایب بتا می 5-طبق نتایج جدول
، 24/0فردی با  مفهومی طراحی مسکن به ترتیب از مولفه ویژگی
، مولفه فرهنگی مذهبی با 20/0های اجتماعی و اقتصادی با مولفه

 پذیرد. تاثیر می 18/0و  مولفه تکنولوژی با  19/0
مشخص  5و  4، 3اول در بررسی فرضیه دوم پژوهش با بررسی جد

 های کالبدی و عملکردی مسکنگردید بعد اقتصادی سبک در ویژگی
بیشترین تاثیر را دارد، اما در ویژگی مفهومی مسائل فردی و 

 خانوادگی دارای بیشترین اهمیت است. 
 

 نتیجه گیری
باید بپذیریم که سبک زندگی معرف کیفیت زندگی افراد یک  

ن تاثیر می گذارد. در این پژوهش جامعه است و بر معماری مسک
ضمن اثبات رابطه بین متغیرهای سبک زندگی بر مسکن در شهر 
شیراز دریافتیم سبک زندگی بیشترین تاثیر را بر ویژگی عملکردی 

 فضاهای مسکونی گذاشته است. 
شد در گوناگونی که در عملکرد خانه های قاجار و پهلوی دیده می

است، با توجه به همگانی شدن  این دوران کم و بی فروغ شده
الگوهای رفتاری در جامعه طبقات اجتماعی کمرنگ شده و اکنون 
در دوران انقالب دیجیتالی تمامی عوامل موثر بر حوزه مسکن 

ریزی برای مسکن آینده باید به متحول شده است. در برنامه
های اقتصادی، تکنولوژی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوجه ویژگی

های ساخت، در جامعه امروز مسائل اقتصادی، تراکم و روش نمود.
سازندگان را به سمت ساختن فضاهای مسکونی یکسان سوق داده 
است. در حالیکه شیوه زندگی دو خانواده با سطح فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی متفاوت در یک مسکن یکسان نیست، با وجودی که  هر 

؛ کنندی یکسان زندگی میهادو در یک فضا با عملکرد و مشخصه
 این مسکن دیگر برای تسکین نیست. 

همانطور که این پژوهش مشخص کرد مولفه اقتصادی سبک بیشترین 
های عملکردی و کالبدی مسکن گذاشته است. اما تاثیر را بر ویژگی

در مقابل در ویژگی مفهومی )نیازهای انسان( عامل فردی است که 
حالکیه امروزه معماران مسکن را  دارای بیشترین اهمیت است، در

بدون توجه به سبک زندگی ساکنان و بر اساس معیارهای کلی 
فت توان گسازند. در تبیین نتایج حاصل از این پژوهش میاجتماع می

تغییرات  سبک زندگی، عملکرد، کالبد و نیازهای انسان در مسکن 
تاثیر  دهد و باید در طراحی معماری مسکنرا تحت تاثیر قرار می

سبک بر جامعه امروز مورد توجه قرار گیرد. عدم توجه به سبک 
زندگی در هر بعد، سالمت روحی ساکنان و به دنبال جامعه را دچار 

 کند.   اختالل می
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