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 چکیده

جوان  کارکنانمختلف مسکن بر اساس سبک زندگی و انتظارات و نیازهای  هایبخش بندیاولویت باهدفاین پژوهش  

 -توصیفی نوع از ماهیت ازنظر .گیردمیقرار  ایتوسعهکاربردی و  هایپژوهش ٔ  شاخههدف در  ازنظرنیروهای مسلح، 

نفر  324معادل  آمدهدستبهحجم نمونه و  باشندمیجوان نیروهای مسلح  کارکناناست. جامعه آماری این تحقیق،  تحلیلی
 Excelو  SPSS افزارهاینرمو تحلیل عاملی به کمک  ایخوشهاز تحلیل  هاداده وتحلیلتجزیهاز  منظوربهاست. همچنین 

مختلف مسکن بر اساس انتظارات و  هایبخش هایاولویت "اصلی پژوهش یعنی سؤالپاسخ به  منظوربه است. شدهاستفاده
با استفاده  ،پس از مروری بر مبانی نظری مرتبط با سبک زندگی و مسکن "جوان نیروهای مسلح کدامند؟ کارکناننیازهای 

ی، و خانوادگ یفرد هایویژگیی و بط اجتماعروا تیوضعی، اقتصاد تیوضعو بر اساس  ایخوشهاز روش تحلیل 

 هایبخش بندیاولویتشدند. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی  بندیدستهجوان نیروهای مسلح به سه گروه  کارکنان
که  دهدمیصورت گرفت. نتایج نشان  گانهسه هایگروهمختلف مسکن بر اساس سبک زندگی، انتظارات و نیازهای 

جز سه اولویت اولِ گروه اول هستند که با توجه به روابط اجتماعی قوی این گروه  آشپزخانهیی و رایپذ، نیالدو خواباتاق
 هایاولویتدر اولویت باالتری نسبت به سایر فضاها قرار دارد. در  نیخواب والدقابل توجیه است. برای گروه دوم نیز 

سوم نیز با توجه به وضعیت اقتصادی قوی، روابط اجتماعی ضعیف  قرار دارند. برای گروه آشپزخانهو  منینشبعدی فضای 

والدین نسبت به  خواباتاقو  آشپزخانه، فضای فرزندان خواباتاقفردی و خانوادگی قوی، اولویت داشتنِ  هایویژگیو 
 است. قبولقابلسایر فضاها 
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 نیروهای مسلح.جوان  کارکنانسبک زندگی، مسکن، انتظارات و نیازها، : های کلیدیواژه

 مقدمه

نددیم آن سکنی در انسان که دارد. فضایی فرد مسکن با تنگاتنگ یارابطه زندگی سبک  گزی

 نمایاندیم را خویش هویت از بخشی آن در که شودیم مکانی نمایدیم اطالق مسکن به را آن و

نددگ کندیم چیدمان ،دهدیم شکل را آن و مدره یوز جدام بده آن در را خدود ٔ  روز سداندیم ان  .ر

نددگی سیاق و سبک آن هاییلپتانس و درونی هاییتظرف به توجه با مسکن انسان قدم را او ز  ر

حدت را زندگی وجودی دارد و ظرف عمیق یارابطه فرد سبک زندگی با . مسکنزندیم  تدثییر ت

طده 141: 1396)ملکی و همکاران،  دهدیم قرار یدر راب یدل تیی بده دل (. در طراحی مسکن امروز، 

یدن  یرپذامکانان معمار و ساکنین، دیگر شناخت سبک زندگی و نیازهای ساکنین، می سدت و ا نی

جداد  در امر سکونت گشته است و متعاقباً اییدهعدعدم شناخت سبب ایجاد مشکالت  باعث ای

یدر  شودیمتیییرات فراوانی از سوی ساکنین در ساختار خانه  بده تیی بدور  سداکنین مج و گاه نیز 

 لحاظ به که ممکن است پیامدهای منفی در پی داشته باشد. امروزه گردندیمد بک زندگی خوس

شدایندی یهدااتفاق شاهد زندگی سبک و مسکن مهم ٔ  مقوله دو کیفیت به توجهییب  چده ناخو

یدن اصلیث منش هستیم که خانواده سطح در چه و جامعه سطح در ضدات و هدااختالف ا بده  تعار

 (.1: 1395ریان و همکاران، )خض گرددیبرم افراد زیستن محل

نددگی در  یهاسدبک تفاوتبه علت  ندان یهداخانوادهز سدلح، در  کارک هدای م جدوان نیرو

سدتفاده  مثالعنوانبهفضاهای زندگی نیاز به وجود امکان اتفاق رفتارهای متفاوت ناگزیر است.  ا

یدردیماز آشپزخانه و رفتارهایی که در آن صورت  لدف، ز یهاسدبکدر  گ فداوت نددگی مخت مت

پدذیرایی از  یوآمدهارفتبه علت  هاخانوادهاست، یا بعضی  ضدای  زیاد خویشاوندی، نیاز به ف

شدیمن  یتربزرگمهمان  ندد،  یتدربزرگدارند اما برخی دیگر نیاز به آشپزخانه یا ن  رویدنازادار

سداکنا نددگی  نددییتاولون، در توجه به نیازها و سبک ز سدیار  یهدابخش ب سدکن ب لدف م مخت

حدان کندیمپیدا  اهمیت نددینم. برای شناخت سبک زندگی ساکنان تنها نظر معماران و طرا  توا

نددگی،  کارکنانراهگشا باشد بلکه باید نظر خود  سدبک ز مدورد  سدلح را در  هدای م جدوان نیرو
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، فضایی ساخته خواهد شد که مسئلهجویا شد. در صورت تحقق این  هاآنانتظارات و نیازهای 

. در شدوندینمی خود مجبور به تیییر سبک زندگ هاآنبرطرف خواهد شد و  نیاز کاربران در آن

 از: اندعبارتدارند  هاآنکه محققان در این پژوهش سعی در پاسخ به تی سؤاالهمین راستا 

 ؟اندکدمجوان نیروهای مسلح  کارکنانابعاد مختلف سبک زندگی  •

سدلح  کارکناندر بخش مسکن برای  هایییازمندینچه مسائل و  • جوان نیروهای م

 وجود دارد؟

هدای  یهابخش هاییتاولو • ظدارات و نیاز سداس انت بدر ا ندانمختلف مسکن   کارک

 ؟نددامکجوان نیروهای مسلح 
 

 ادبیات و مبانی نظری پژوهش
 سبک زندگی

 هاآن فرد که تعبیر کرد عملکردها از جامع یشوبکم یامجموعه به توانیم را زندگی سبک

 یو کده هدم را خاصی روایت بلکه ،کنندیم تثمین را او ینیازها فقطنهچون  ؛گیردیم به کار را

 (.81: 1995، 1)گیدنز سازندیم مجسم دیگران در برابر است برگزیده خود شخصی هویت یبرا

نددگ یقاتخود از تحق یبندجمعدر  ی،فرانسو شناسجامعهسگالن،  ینمارت سدبک ز  یدر مورد 

ئده  سه ییدر محدوده مسائل زناشو نددیممحور را ارا ضداک سدکن )ف لد ی: اول، م نده و  یداخ خا

سدد ضدداها بندییمتق صدد یف ضدداها یخصو مددوم یو ف حددیو تفر یع لدد ی خددارج یداخ (؛ دوم، یو 

حدواد  و  یشاوندیمعاشرت و شبکه روابط خو ندوع  یدنا تدثییرو اتکا در امور و  بدر  بدط  روا

شدتیال  مدورد ا سدو  ندانزگذران اوقات فراغت؛ سوم، نوع نگاه و رفتار در  نددگ کاریمتق  یدر ز

عداد  198۰، از اواسط دهه کنندیمنقل  همکارانو  یهندر(. 13۷۰ ن،سگال) ییزناشو عدد، اب به ب

فدت موردتوجه یسبک زندگ یهامؤلفهاز  یکی منزلهبهسالمت و بهداشت  نددر. قرار گر و  ی)ه

کدز، گروه متم یشرفتهپ یقیتحق یهاروشفرن، در بحث از (. 231: 1381 همکاران، سدبک  بدهر

 
1 Giddens 
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 هایمندعالقه(، یحاتو تفر ی)مانند کار، سرگرم هایتفعالآن را  یهامؤلفهو  کردهاشاره یزندگ

صداد یاسیس ی،)مانند موضوعات اجتماع یدو عقا ()مانند خانواده و رسانه  شدمردیبرم( یو اقت

 (.2۰۰1، 1)فرن

عد یرتعاب یآلفرد آدلر، در مورد سبک زندگ ی،روانشناس آلمان قدان  یددمت بدر محق کده  دارد 

نددگ گویدیمگذاشته است. او  یادیز تثییرپس از خود  یعلوم اجتماع ندی ی،سبک ز  یدتکل یع

لدر آن قرار دارند یلذ ی،زندگ یعموم یندهایفرآ همهکه  یزندگ یو فرد همتایب  (.1956، 2)آد

مدر یسترفتار و منش ن یسبک زندگ هدا و تجرب یبلکه ا مده رفتار کده ه سدت  سدان یداتا را  یان

 (.1981، 3)وولمن گیردیمشکل  یفرد شو من یخو واسطهبهو خود  کندیم یتهدا

ناملموس(  یفرهنگ یرا )م یرانیانا یدر مقاله خود با عنوان »سبک زندگ( 1392 )کاشانی، 

سد ،«یخارج یسانو سفرنامه نو یاحاناز منظر س بده ب 5۰ یبا برر نددگ یدانسدفرنامه،   یسدبک ز

ندگ  یک یرونکه از ب ی؛ به گفته او کسانپردازدیم ی،خارج یاحانس ظرازن درگذشته یرانیانا فره

 هاسدفرنامهموارد را مالحظه کنند و  ینا توانندیمو بهتر  یشتر، بکنندیممردم توجه  یبه رفتارها

جدود  طوربهباشد  درگذشته یرانیانا یمنابع شناخت سبک زندگ یناز بهتر یکی توانندیم مثال و

بده  یاددرت زو ق یمردساالر مردان، حضور کمرنگ زنان و دختران در اجتماع و اجازه نداشتن 

غدذا یدهامور خانه توسط زنان و ته یخارج از منزل، انجام تمام رکار د رب و  یدلاز قب ییمدواد 

یددهایدروزمره،  یکمتر بهداشت در زندگ یتدر منزل، رعا یاتلبن و  یخدانوادگ یدادز یدوبازد

گدر،موارد د یاریو بس یدوست یعت، طبورسومآداببه  یبندیپا یرانیان،ا ینوازمهمان تدا ی  یجاز ن

تدیتی یدرانمردم ا زندگیدر سبک  ی،اما به علل گوناگون ؛از مقاله مذکور است آمدهدستبه  ییرا

یدرتی، شکل مسکن ییرتی، یآورفنپیشرفت از:  اندعبارتاین دالیل  ینترمهمکه  یدگرد یجادا  ی

 یاسی.تحوالت سو  هاوادهخاندر شکل و اندازه 

 
1 Fern 
2 Adler 
3 Wolman 



 81                                   1400 زمستان ،دوازدهمشماره  ،چهارم سال ،یآماد و فناوری دفاع یعلم فصلنامه 

 ایرانی مسکنو  یسبک زندگ

لد یلبه دل یسبک زندگ یمفهوم کل هرچند شددیم یددآن مف یکاراکتر ک مدا ابا هدوم  یدن، ا مف

کد یستیز یهامجتمعخود بر شکل خانه و  تثییر یدرباره چگونگ نددینم یبه ما کم ندابرا ؛ک  ینب

راپاپورت، ) نمود یهتجز یدر معمار یترملموس یهاجنبهرا به  یضرورت دارد که سبک زندگ

سدکن،  ییر سبک زندگمؤ یهاجنبه یمعرف ی( برا1392 ئده  یدرمددل ز تدوانیمبر شکل م را ارا

 نمود:

 
 (1391، رامیار) در شکل مسکن یسبک زندگ مؤیر هایجنبه: 1شکل 

 خانواده یشکل و تعداد اعضا •

است که  یاجتماع یقو عال یالتشناخت تما ی،اصل در هر طرح مسکون ینترمهمو  یناول

نددگ ید. نوع ساختمان باگیردیمصورت  هاآن یو ساخت برا احیطر سدبک ز بدا  سدب  و  یمتنا

شدد.  یندهاز ساکنان آ یهرچند کل یشناخت یدساکن باشد. طراح با یهاگروه یازهاین آن داشته با

سدا تدثییرکه در شکل مسکن  یاز موارد یگرد . یکی(1391 یار،)رام حدول  خدانواده دارد، ت ختار 

سدت درگذر شدکل  زمان ا ضد یداندر م (.2) سدترده متقا عدداد گ خد یانت سدکن، بر هدان یم  یدا یاز

لد یگردعبارتبدهمشترک وجود دارد،  یهاخواسته هدارچوب ک هداین یچ کدیف یاز فدراد  یزی  یداا

ضدا یدازن هداخانواده یتمام مثالعنوانبهدارد،  یکدیگربه  ییهاشباهت هاخانواده  یبدرا ییبده ف

 یو خانوادگ یفرد هاییژگیوو  یدر سبک زندگ تنوع یلاستراحت دارند، اما به دل یا وپزتپخ

خدود، از یازها و از ن یبرخ سدکونت  بدهانتظارات افراد از محل  خدانواده  فردفرد بده  خدانواده  و 

 .متفاوت است
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 (گان: نگارندیمباز ترس -13۷9 ی،تحوالت بعد خانوار و اندازه مسکن )امکچ: 2شکل 

 یوابط اجتماعر •

مداع ییر سبک زندگؤم یهاجنبهاز  یگرد یکی بدط اجت سدکن، روا شدکل م کده  یدر  سدت  ا

قدرار درواقعکالن  یاسقرار نمود؛ مق یموردبررسخرد و کالن  یاسمق آن را در دو توانیم  یبر

شد تواندیمکه  هاستانسان یگرو د هایههمساارتباط با  نده  یدر پژوه سدجداگا قدرار  یموردبرر

 ییبسزا تثییرباز و بسته  یاعم از فضاها یجمع یفضاها یحصح یکالن، طراح یاسدر مق یرد،گ

شدرتارتباطات و  یدر برقرار مداع یهامعا سدا ینبد یاجت مدع  یدک ینسداکن یداو  هایههم مجت

خدانوادگ یاساما مق ؛دارد یمسکون بدط درون  سدت. در  یخرد، مربوط به روا ندها  یسدنت یهاخا

جدادکه با ا اندرارگرفتهق یاگونهبهفضاها  یرانیا مدد ی بدا ه فدراد  شدرت ا جدب معا بداط مو  یگرارت

 (.35و  22-21: 1391و همکاران،  نژاد یاآر. )شوندیم

 ورسومآداب •

 گدذاریتثییرو  یتاهم یزانم ازنظر هاآن یاست که تمام یشکل خانه متثیر از عوامل متعدد

سدومآدابو  یفرهنگ یهایژگیو، هاآن ینترمهماز  یکیسطح قرار ندارند.  یکدر  سدت  یور ا

نددهیهتوجکه در جوامع مختلف وجود دارد که  لدف  کن شدکال مخت ندوا هاسدکونتگاها بدا  حیدر 

در  ورسومآداب .(1392 همکاران،و  فر یزدان) مشابه است یاقتصاد یمی واقل ،یآورفن یطشرا

سدبهکه  ییرفتارهاعبارت است از: مجموعه  یکل یفیتعر فدراد یلهو جدام  ندگبافره یا خدا  ان

بد ینا یو همه ابعاد زندگ گردندیممنجر  یاز زندگ یرفتارها به سبک ینو ا شوندیم آن  هافراد 

سد یزندگ یوهش ییراتبا توجه به تی .شودیمفرهنگ خا  وابسته  مدل د یاریو ب گدرعوا  یدنا ی

 .شدن هستند ترکمرنگدر حال کم  هاآن تثییر یزانو م هاارزش
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 انسان یاساس یازهاین •

عدار هاساختمان یطراح یمعماران برا مدار یفیبا توجه به ت ئده  یکده از مع نددیمارا در  نمای

گدام  یازهاین ینتثم یراستا نددیبرمانسان  حدان ا دار هددف طرا جدادو  کده  هدایییطمح ی سدت  ا

 شدوندیموارد عمل  یازهان یارضا یرفتارها برا یگر،د ییاز سو ید؛را مرتفع نما یانسان یازهاین

طدیطراحان مح یانسان برا یازهایشناخت ن روینازاو  سدت  اییدژهو یدتاز اهم ی خدوردار ا بر

سدت یددبا ینهر سطح مع یازهای(، ن3 )شکل هرم مازلو . در(138۰ ی،)مطلب حددود کمد  یتدا 

ندددرآ کنندهیینتععوامل  صورتبهبتواند  یسطوح بعد یازهایارضا شوند تا ن بددی  یدب،ترت ین. 

 یدبا ینجاانسان است. البته در ا یتجهت رشد شخص یضرور یامر ها،یازن یسلسله مراتب ینمثت

نددگ یعنوان نمود هرم مازلو برا سدبک ز ندگ،  هدایو ن یفره ندیا یاز شددهیفتعر یرا سدت و  ن ا

حددود یرانیخانواده ا یازهاین مراتبسلسله سدلهبدا  یتا  مدازلو  شددهیفتعر مراتبسل سدط  تو

 متفاوت است.

 
 (112: 1389 ی،ضرغام) مازلو یدگاهاز د ازهاین مراتبسلسله : هرم3شکل 

 خانواده یاقتصاد یتوضع •

صداد یهامؤلفه یت،گذار بر رضاتثییرعوامل  ینترمهماز  یکیبتوان ادعا کرد که  یدشا  یاقت

سدت )رامتثییرآنان  یمعنو یو حت یاز امور ماد یاریاست. سطح درآمد مردم در بس  یدار،گذار ا

ندوع  یدت،ن درآمد، رفاه، مالکیزاکه نشانگر م یاست از عواملعبارت  یاقتصاد یتوضع .(1391
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فدراد  یدر شکل مسکن آت یممستق طوربهعامل  ینکه ا باشدیماز آن  یترضا یزانشیل و م  یداا

 تثییرگذار است. هاخانواده

 پیشینه پژوهش

کدی  عنوانبدهطراحی مسکن بر اساس سبک زندگی و در نظر گرفته این مفهوم  ٔ  ینهدرزم ی

سدت. در  ییهاپژوهشیر بر طراحی مسکن، ؤعوامل ماز  تده ا اندکی به زبان فارسی صورت گرف

جدوان  کارکنانخا  در مورد مسکن متناسب با سبک زندگی  صورتبههمین راستا پژوهشی 

نددیمکده  یهداپژوهشدر زیر  حالینباانیروهای مسلح صورت نگرفته است.  سدتای  توا در را

یاری دهند آمده است. الزم است در این بخش اشاره شود که به  پربار نمودن پژوهش محقق را

مدردم  هاملتدلیل ماهیت مفهوم سبک زندگی، این مفهوم در بین کشورها، جوامع،  تدی  یدا ح و 

سدت و  مدورد  یهداپژوهششهرها و ساکنین مناطق مختلف متفاوت ا یدن  شدورها در ا سدایر ک

 جوان نیروهای مسلح کمک نماید. کارکنانبه شناخت صحیح از سبک زندگی  تواندینم

 : پیشینه پژوهش1جدول 

 نتایج ، مقیاس وروش نویسنده سال عنوان

طراحی مسکن 

بر پایه سبک 

 زندگی

1392 
و. ونتلینگ، 

 جیمز

را بر اساس روابط و رفتارها به پنج بخش عمده  خانهیک یفضاها سندهینو

رده و مالحظات ک میتقس یبانیو پشت یرامونیپ ،یخصوص ،یجمع ،یفاتیتشر

روابط  ٔ  پایهبر  هالکه نیا بیبه ترک نی. همچندهدمیرا شرح  یطراح

، چگونگی ترکیب هالکه، معرفی و تحلیل پژوهشدر این  .پردازدمی ینینابیب

بخش  1۰بازار هدف در قالب  هایگرایشو  هاسلیقهو گوناگونی  هاآن

طراحی  ٔ  شیوهاست که  شدهحاصلاست. در پایان نیز این نتیجه  شدهتدوین

با  تواندمیکه  کندمیخانه فراهم  ریزیطرح، چهارچوبی را برای هالکهبا 

به  تعمیمقابلزندگی متفاوت، منطبق شود. این فرایند همچنین  هایشیوه

برای  اتکاقابلنقطه آغازی  عنوانبهو  هاستارزشاز  تریگسترده ٔ  بازه

 .کندمیدستیابی به نتایج کلی عمل 
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 یبندتیاولو

 یهاشاخص

 با مرتبط

 ترجیحات

 افراد مسکونی

1395 
حیدری و 

 همکاران

و در  است گرفتهانجام جامتربتشابور و یدر سه شهر مشهد، ناین پژوهش 

در انتخاب شدند.  یجامعه آمار عنوانبهن ینفر از مستاجر 35۰هر شهر 

ل یاز آزمون تحل اهدادهل یدر تحل مصاحبه وو از پرسشنامه  هاداده یگردآور

 .است شدهاستفاده AHP یل سلسله مراتبیز تحلیو ن F انسیوار

و  یمرتبط با انتخاب واحد مسکون یارهایکه مع دهدمیج پژوهش نشان ینتا

است.  داریمعنی هایتفاوت یدارا موردبررسین سه شهر یساکن یمحله برا

سپس به انتخاب  خود ابتدا به انتخاب محله و یافراد در انتخاب محل زندگ

توجه نشان  یساختمان مسکون هایویژگیبه  درنهایتو  یواحد مسکون

 ترکوچک یاس شهری، هرچه مقین در انتخاب واحد مسکونی. همچندهندمی

 هایاتاقز تعداد یو ن تربزرگ ییل به انتخاب خانه با ابعاد فضای، تماشودمی

بزرگ، توجه به  یشهرهاز در ی. در انتخاب محله نیابدمیش یشتر، افزایب

در  یبه خدمات شهر یز دسترسیو ن یعموم ونقلحملبه شبکه  یدسترس

، ترکوچک ین شهرهایساکن یبرا کهدرحالی، قرار دارد هااولویتن یباالتر

باالتر قرار  هایاولویتن آن در یز شناخت ساکنیمحله و ن یبافت اجتماع

 .دارد

 شناسیآسیب

 زندگی سبک

 ینشینآپارتمان

 تهران در

 صابری، امیر 1392

با سبک زندگی  نشینیآپارتماندر این پژوهش، ابتدا مقایسه سبک زندگی 

است و  شدهارائه نشینیآپارتمانسبک زندگی  هایآسیباسالمی و شناسایی 

سازی سنتی در گوشه و کنار نده کردن ساختماناز قبیل ز پیشنهادانیدر انتها 

طرح متناسب  ازلحاظ سازی،برای بهبود ساختمانکشور و اتخاذ تدابیر الزم 

پیمانکاران را ملزم کرد که در طراحی و ساخت این  اسالمی،-بومی بافرهنگ

از نظرات صاحبان واحدهای  های اسالمی را لحاظ کرده وها، فرهنگمجتمع

 .کارگیرندبهرا  هاآنشده استفاده کرده و  خریدپیش

 الگوسازی

 پایه بر مسکن

 گیزند سبک

 اسالمی

1393 

، زاده الهی

محمدحسن 

و سیروسی، 

 راضیه

 رویگردانی از اصلی ( عامل1از:  اندعبارتنتایج حاصل از این پژوهش 

 د کورکورانهیتقل مسکن، هیاز تهین برافزایش عالوه ایرانی، -اسالمی معماری

 ایرانی معماری اصلی هایویژگی( 2است.  بوده غرب هویتبی معماری از

 ،گراییدرون گرفت، قرار شتریید بیمورد تثک ایران، به اسالم ودور با که
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 الهی هایارزش تیاهم ( بازیابی3است.  بوده آن وسعت و عتیطب با ارتباط

توجه  معمار، نیمهندس و عالمان دینی طریق همکاری از هاآن کردن و عملی

ظ حف راهکارهای ترینمهمبه فرهنگ بومی هر منطقه در معماری مسکن از 

 است معماری اسالمی

سبک زندگی، 

عنصر میفول 

 معماری اسالمی

1396 

، فاضلیان

سید 

و  الدینمحی

اقبالی، سید 

 رحمان

 سبک زندگی دادن با دخالت توانمیکه  اندرسیدهمحققان به این نتیجه 

 و مقتضی شدن کاربردی پویایی، اسالمی، معماری هایتعریف در اسالمی

 بازگرداند. آن به را اسالمی بودن معماری زمان

 پژوهش یشناسروش

 ازنظر. گیردیمقرار  یاتوسعهکاربردی و  یهاپژوهش ٔ  شاخههدف در  ازنظراین پژوهش 

مدی  یهاروشبود. روش انجام آن ترکیبی از  خواهد تحلیلی -توصیفی نوع از ماهیت کیفی و ک

سدائل  باشندیمجوان نیروهای مسلح  کارکنان. جامعه آماری این تحقیق، می باشد یدل م که به دل

 کارکنانامنیتی، اطالعات دقیقی از حجم جامعه آماری در دسترس نیست. برای تعیین بازه سنی 

سدت.  عدالی  مثالعنوانبدهجوان به منابع مختلف رجوع شده ا شدورای  صدوبات  عده م در مجمو

سدت  25تا  12آمده است که محدوده سنی نوجوانان و جوانان بین  1393جوانان در سال  سال ا

سدالگی را  3۰های خود تا سن و برنامه هاگذارییاستسهای اشتیال و ازدواج در که کمیسیون

سدال  3۰تا  12یعنی به عبارتی محدوده  ؛مدنظر قرار دهند شدت  ، 139۷سال. همچنین در اردیبه

ا تد 18 ٔ  بازهمعاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خواستار تیییر تعریف سن جوانی به 

سدن  هاییهاطالعشده است. با توجه به اینکه استخدام در  35  18نیروهای مسلح شرط حداقل 

یدن  سال برای استخدام وجود دارد و همچنین با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، در ا

هدل ثسدال و مت 35تا  18با بازه سنی  کارکنانجوان نیروهای مسلح،  کارکنانپژوهش منظور از 

فدر  384معادل  آمدهدستبهبه روش کوکران، حجم نمونه  نمونه حجم نییتع یر راستاداست.  ن

فدزودن  یهدادادهاطمینان بیشتر به  منظوربهاست.  بدا ا شدنامه،  صدل از پرس شدنامه ) 2۰حا  5پرس
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سدتفادهنفر از  4۰4 تعداد یتدرنهادرصد( دیگر به حجم نمونه،  سدخی بدرا کنندگانا بده  یدهپا

به دلیل  دهندگانپاسخپرشده توسط  یهاپرسشنامهعدد از  8۰. نظر گرفته شدند ها درپرسشنامه

سدت و  شدهگذاشتهآماری و... کنار  یهاآزمونناقص بودن، خطای  شدنامه  324 یدتدرنهاا پرس

بدا ییهاواژهپرسشنامه که  1قابلیت اعتماد است. قرارگرفتهپرشده، مورد استناد  یدایی، ی  تمانند پا

پرسشنامه است که  یریگاندازهابزار  هاییژگیو، یکی از شودیم کاربردهبهرای آن و اعتبار نیز ب

سدت  یریگاندازهابزار  دهدیمنشان  هددیمدر شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به د  .د

یدد  ۰.8۷5در این پژوهش پایایی نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ با مقدار  تدهمورد تثی  قرارگرف

سدت.  شدهارائه 2در جدول  هاپرسشنامهجهت توزیع  هاآنز نظامی مراجعه شده به مراکاست.  ا

یدل  هداداده وتحلیلیدهتجزاز  منظوربدههمچنین  شدهاز تحل عداملی ایخو یدل  مدک  و تحل بده ک

ت سدؤاالاست. الزم به ذکر است برای تحلیل  شدهاستفاده 3و اکسل 2اساسیپاس یافزارهانرم

 است. شدهاستفاده( 5تا  1کرت )پرسشنامه از طیف لی

 : مراکز نظامی نمونه آماری2جدول 

 مرکز نظامی نهاد

 سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران
 ) ( اهللرسولستاد سپاه محمد 

 دانشگاه امام حسین )ع(

 ارتش جمهوری اسالمی ایران

 تکاور 23لشگر 

نزا رتی مرکز آموزش، بهداشت، امداد و درمان شهید سرلشگر هج

 جا

 نزا جامرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی 

 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 معرفی متغیرهای پژوهش

یدق،  مبانی نظری پژوهش و تحلیل محققان، یبندجمعپس از  ظدری تحق بدانی ن خدش م در ب

سدکن،با تثکید بر انتظارات و بازبینی سیستماتیک منابع  نددگی و م سدبک ز  نیازها، ترجیحات و 

 
1 Reliability 
2 SPSS 
3 Excel 
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سدکن، تا شودمی سعی آن در صورت گرفته است و نددگی و م سدبک ز سدی   ینتدرمهم بدا برر

ظدارات بر اساس سبک زندگی و  مسکنمختلف  یهابخش بندییتاولوعوامل تثییرگذار بر  انت

پدژوهش در ا کار گرفتهجوان نیروهای مسلح ارائه شود. روش به  کارکنان یازهایو ن ین گام از 

جددولی  باشدیمقیاسی و از کل به جزء  صورتبه لدب  که در انتهای این بخش محصولی در قا

سدبک در قالب دو بعد  3جدول  است. شدهارائهو معیارها در ابعاد گوناگون  هامؤلفهاز  عناصر 

است که  شدهارائهالگوی اجزای مسکن متناسب با سبک زندگی و یر بر شکل مسکن ؤزندگی م

 است. شدهتعیینو معیارهایی  هامؤلفه هرکدامبرای 

 یازهایانتظارات و نبر اساس سبک زندگی و  مسکنمختلف  هایبخش بندیاولویتگذار بر تثییر: متییرهای 3جدول 

 جوان نیروهای مسلح کارکنان

 معیار لفهؤم بعد

یر بر شکل ؤعناصر سبک زندگی م

 مسکن

فردی و  هایویژگی

 یخانوادگ

 سن

 تحصیالت

 تعداد افراد خانوار

 درجه نظامی

 روابط اجتماعی

 معاشرت و شبکه روابط خویشاوندی

 میزان پذیرایی از مهمان

 حضور مهمان به مدت طوالنی

 روابط همسایگی با همسایگان

 مالی و اقتصادی

 متراژ خانه فعلی

 تعداد وسیله نقلیه

 میزان درآمد

 ان سرمایهمیز

 توان پرداخت اقساط

الگوی اجزای مسکن متناسب با 

 سبک زندگی

 فضای خصوصی

 والدین خواباتاق

 فرزندان خواباتاق

 اتاق مهمان

 حمام سرویس بهداشتی

 ورودی فضای جمعی
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 نشیمن

 غذاخوری

 پذیرایی

 آشپزخانه

 فضای پشتیبان

 بالکن

 پارکینگ

 انباری

 فضای پیرامونی

 حیاط

 نما

 البی مجتمع مسکونی

 هایافتهتحلیل 
 K-meansو الگوریتم  یاخوشههمگن با استفاده از تحلیل  یهاگروهشناسایی 

قدع. است ایخوشه تحلیل موضوع گروهی، هایهمگونی یافتن برای جستجو یدل دروا  تحل

عدات دادن نسدازما دنبال به که است چندمتییره تحلیل یک ایخوشه بدوط اطال هدا بده مر  متییر

گدن هایخوشه یا متجانس یهاگروه به را هاآن تا است هدد شدکل هم جدزاء آن در کده د  هدر ا

سدت غیرمشابه دیگر ٔ  خوشه با خوشه هر اعضاء و هستند شبیه هم به خوشه  ،یگردعبارتبده ؛ا

شده یک در دارند موردنظر معیارهای ازنظر را همانندی بیشترین که افرادی یاخوشه تحلیل  خو

نددیم قدرار هاییگروه در افراد روش این در که یاگونهبه کند،می یبنددسته خدتالف کده گیر  ا

سدت، و پدور یحداج) باشد بیشترین شانیگروه ینب اختالف و کمترین شانیگروهدرون  زبرد

شده (.11-1۰: 1384 یدل خو سدتفاده از تحل بدا ا تددا  ظدور، اب بدیبدین من سدله مرات عدداد  1ای سل ت

-Kبندی با استفاده از الگوریتم بندی تخمین زده و سپس خوشهبرای دسته موردنظرهای خوشه

means شود.انجام می 

 

 

 
1 Hierarchical Cluster 
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 ای سلسله مراتبیتحلیل خوشه •

مددار، و کدداوی درداده شدده آ سددله یبندخو نددین) مراتبیسل یددل نددام بدده همچ شدده تحل  خو

شده روش یک( مراتبیسلسله شددمی بندیخو سدله یدک سداخت آن هددف کده با  از مراتبسل

سدته یک مراتبسلسله از سطح هر .باشدمی هاخوشه مدایش را هداداده از بندید هددمی ن  کده د

کددام. کدرد نگاه درخت یک شکل به آن به توانمی خدت هدایبرگ از هر شدان در  یدک دهندهن

شده یک نتایج. است مشاهدات تمام ٔ  مجموعه درخت ریشه و باشندمی اولیه مشاهده  ندیبخو

شدهبرای انجام تحلیل  .شوندمی داده نمایش دندروگرام یک شکل به عموماً مراتبیسلسله  یاخو

سدت.  شددهاستفاده ن«یر بر شکل مسکناصر سبک زندگی مؤعدِ »عاز معیارهای بُ یمراتبسلسله ا

سدت.  1وارد، روش مورداستفادهتکنیک  است که بیشترین تکرار را در بین ادبیات جهانی داشته ا

 ترکیبی است. هایخوشه واریانس سازیینهکم و هدف تابع بر اساس محاسبات این تکنیک

بدی سلسله بندیخوشه نتیجه مدودار» صدورتبه مرات تدواره ن شدان «2درخ سدت  شددهداده ن ا

سدیم عمودی خطی توانمی فاصله از سطح هر به توجه با نمودار این در .(1)نمودار   و کدرد تر

عدد،  ۷و  6، 4، 3، 2از  عبارت استهای ممکن گزینه .ساخت را هاخوشه لده ب شده. در مرح خو

 شود.بندی با استفاده از آن انجام میبهترین گزینه انتخاب و خوشه

 
 سلسه مراتبی ایخوشهتحلیل  درختواره: نمودار 1نمودار 

 K-meansبندی با استفاده از الگوریتم خوشه •

 
1 Ward 
2 Dendrogram 
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کدالگوریتم از یکی K-means الگوریتم شده اربرد درهای پر یدک هداداده بندیخو  روش و 

سدیاری برای پایه شده هدایروش از ب گدر یبندخو سدوب می دی یدن بدرای. شدودمح گدوریتم ا  ال

عددادی برای که هستند تکراری روالی دارای هاآن همه ولی. است شدهیانبمختلفی  هایشکل  ت

شده مراکز عنوانبه در تخمین نقاطی سعی هاخوشه از یابت نددراداها خو یدن .ر قداط ا قدع ن  دروا

 خوشه یک به داده نمونه هر دادن نسبت هدف، .خوشه هستند هر به متعلق نقاط میانگین همان

 .دارا باشد را خوشه آن مرکز تا فاصله کمترین داده آن که

سدلهای آمده از تحلیل خوشهدستبندی در این بخش برای تمام حاالت بهخوشه  یمراتبسل

بدودن ( انج۷و  6، 4، 3، 2) کداربردی  شدتن  ظدر دا بدا در ن هدا و  بدا متییر ام شد. بیشترین انطباق 

 ل شد.خوشه حاص 3ها( در تبدیل به بندی )مشابه بودن تعداد افراد تخصیصی به خوشهخوشه

شده در نفر 124اول،  )گروه( ٔ  خوشه در نفر 1۰8است که  شدهمشخص 4در جدول   ٔ  خو

 .اندگرفته جای )گروه( سوم ٔ  خوشهنفر در  92دوم و  )گروه(
 : تعداد افراد در هر خوشه4جدول 

 خوشه

1 1۰8 

2 124 

3 92 

Valid 324 

Missing ۰ 

خدانوار  هاییژگیوپس از بررسی میانگین متییرهای فوق،  یتدرنها اقتصادی، اجتماعی و 

 است. 5به شرح جدول  گانهسه یهاگروهو فردی 
 ن نیروهای مسلح بر اساس عوامل ایرگذار بر سبک زندگیجوا کارکنانسبک زندگی  بندیگروه: 5جدول 

 فردی و خانوادگی هاییژگیو وضعیت روابط اجتماعی وضعیت اقتصادی هاگروه

 ▼ ▲ ▼ اول

 ▲  █ █ دوم

 ▲  ▼ ▲ سوم

 ▲زیاد █متوسط ▼کم راهنما: 
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ناادگی و  مسکنمختلف  یهابخش بندییتاولو ساابک ز ساااس  ظااارات و نبر ا هااایانت  یاز

 از روش تحلیل عاملی گانهسه یهاگروه

بدرای  شودیمتفصیلی بیان  صورتبهمراحل تحلیل عاملی برای گروه اول در این بخش  و 

 است. شدهارائهدو گروه دیگر، فقط نتایج نهایی 

ندوع از  هداداده، ابتدا باید از تعداد و تناسب یعامل لیتحل دستور یاز اجرا قبل یدن  بدرای ا

سدب  یبراد. تحلیل اطمینان حاصل شو عددد ،یعدامل لیدتحل یبدرا هدادادهکنترل تنا قددار  ی م

ندا  شدهمحاسبه 2و آزمون بارتلت 1اوامیک یدد و دارای مع عداملی، مف مددل  است. برای آنکه یک 

سدته  باشد، الزم است متییرها همبسته باشند. آزمون بارتلت هنگامی معنادار است که احتمال واب

مدداد  یعدامل لیدروش تحل زپژوهش، استفاده ا نیدر الذا باشد.  ۰.۰5به آن کمتر از  سدب قل منا

ند %99 ناناطمیآن در سطح  آماره بارتلتِ رایز شودیم سدت ) داریمع شداخص sig= 0.000ا  .)

هدایمتی نیب ئیجز یاست که کوچک بودن همبستگ یریگنمونه تیاز کفا یشاخص زین اوامیک  ر

بدرا نیداصفر و یک است.  همراه بین اوامیک. مقدار کندیم یرا بررس قددار   نیدا یهداداده یم

بدراهانمونهو تعداد  هاداده نیبنابرا است، آمدهدستبه ۰.۷36پژوهش، برابر   یعدامل لیدتحل ی، 

 هستند. یمناسب و کاف اریبس
 3ی شاخص کفایتآزمون بارتلت و مقدار عدد: 6جدول 

 آزمون مقدار

0.736 KMO 
1486.195 Chi-Square 

Bartlett's Test of 

Sphericity 105 df 

0.000 Sig. 

 

بداافزارنرم یاجرا نیدر اول مدل،  سدتفاده از روش تجز ، بدون درخواست دوران عوا بده  هیدا

عدداد نیدیتع ی. برادیهستند، مشخص گرد استخراجقابل که ییهاعاملتعداد  ،یاصل یهامؤلفه  ت

 
1 KMO 
2 Bartlett 
3 KMO 
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عده  یبدرا دیکه با ییهاعامل سدتخراج لیدتحل نیددر ا هدادادهمجمو  سدریکا اریدمعاز  شدوند، ا

یدک شدتریب ای یک ٔ  یژهومقدار  یدارا یهاعامل تنها ار،یمع نی. بر اساس ااست شدهاستفاده  ،از 

یدر. جدول شوندیم رفتهیپذ هادادهدر  راتییتی ممکن منبع عنوانبه مدلز و  شددهاستخراج ، عوا

از  شدتریعامل ب 2 ژهیکه مقدار و دهدیم نشان جدول نی. ادهدیمرا نشان  هاآن راتییدرصد تی

 .کنندیم نییرا تب هاداده راتییتی درصدِ 6۰.2جمعاً  عوامل نیبوده و ا 1

 مختلف مسکن بر اساس انتظارات و نیازهای گروه اول و هایبخش بندیاولویتی برا شدهاستخراجعوامل : ۷جدول 

 هاآن راتییدرصد تی

 عامل

 ور بارهای استخراجیمجموع مجذ مقادیر ویژه آغازین
مجموع مجذور بارهای چرخش یافته 

 نهایی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
واریانس 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
واریانس 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
واریانس 
 تجمعی

1 5.756 38.375% 38.375% 5.756 38.375% 38.375% 4.880 32.532% 32.532% 

2 3.274 21.824% 60.200% 3.274 21.824% 60.200% 4.150 27.668% 60.200% 

3 0.978 10.566% 70.765%       

4 0.922 6.150% 76.915%       

5 0.828 5.520% 82.435%       

6 0.724 4.827% 87.262%       

7 0.492 3.278% 90.540%       

8 0.437 2.912% 93.452%       

9 0.321 2.137% 95.589%       

10 0.204 1.358% 96.948%       

11 0.193 1.285% 98.233%       

12 0.104 0.692% 98.925%       

13 0.090 0.598% 99.523%       

14 0.052 0.349% 99.873%       

15 0.019 0.127% 100.000%       

 

د از واریانس را درص 32.5 ییتنهابهکه در این تحلیل، اولین عامل  دهدیمنتایج فوق نشان 

 .دهدیمدرصد از واریانس را توضیح  2۷.۷، عامل دوم نیز دهدیمتوضیح 
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یدک از  یافتهدوران در مرحله بعد، ماتریس  هدر  و امتیاز عاملی مربوط به هر شاخص برای 

سدت در  شدهارائهعوامل  سدتهاست. در این ماتریس، هر شاخص ممکن ا لدف دارای  یهاد مخت

سدتهدرون  موردنظر، شاخص هادسته یگذارنامد، اما در مرحله امتیازات مختلفی باش قدرار  یاد

 امتیاز را در آن کسب نموده است. که بیشترین گیردیم

 
مختلف مسکن بر اساس انتظارات و نیازهای  هایبخش بندیاولویت برای هاآن عاملی بار و یافته دوران : عوامل8جدول 

 گروه اول

 معیار
 عامل

1 2 

  ۰.8۷1 والدینخواب 

  ۰.816 پذیرایی

  ۰.۷۷1 آشپزخانه

  ۰.۷64 خواب فرزندان

  ۰.۷31 حمام و سرویس بهداشتی

  ۰.658 پارکینگ

  ۰.65۰ ورودی

  ۰.5۰8 نشیمن

 ۰.86۷  حیاط

 ۰.831  انباری

 ۰.۷66  غذاخوری

 ۰.۷16  البی مجتمع مسکونی

 ۰.654  بالکن

 ۰.5۷4 ۰.5۷1 نما

436۰.  اتاق مهمان  
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سدتفاده عو یگذارنام. برای شویمیم هاعامل یگذارنامسپس وارد مرحله  امل از بار عاملی ا

سدت. در  دهندهنشانکه  شودیم هدای  یگدذارنامهمبستگی بین عوامل و متییرها مدل، امتیاز عوا

 (.139۰( )زبردست و شادزاویه، 9)جدول  گیرندیممالک عمل قرار  ۰.4باالی 

 مختلف مسکن بر اساس سبک زندگی و انتظارات و نیازهای گروه اول هایبخش بندیاولویت: 9جدول 

 بار عاملی معیار عنوان عامل رتبه

 اجزای مسکن دارای اولویت اول 1

 ۰.8۷1 خواب والدین

 ۰.816 پذیرایی

 ۰.۷۷1 آشپزخانه

 ۰.۷64 خواب فرزندان

 ۰.۷31 حمام و سرویس بهداشتی

8۰.65 پارکینگ  

 ۰.65۰ ورودی

 ۰.5۰8 نشیمن

 اجزای مسکن دارای اولویت دوم 2

 ۰.86۷ حیاط

 ۰.831 انباری

 ۰.۷66 غذاخوری

 ۰.۷16 البی مجتمع مسکونی

 ۰.654 بالکن

 ۰.5۷4 نما

 ۰.436 اتاق مهمان

 

 

رات و مختلف مسکن بر اساس سبک زندگی و انتظا یهابخش بندییتاولودر ادامه نتایج 

 است. شدهارائه 11و  1۰نیازهای گروه دوم و گروه سوم به ترتیب در قالب جداول 
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 انتظارات و نیازهای گروه دوم مختلف مسکن بر اساس سبک زندگی و هایبخش بندیاولویت: 1۰جدول 

 بار عاملی معیار عنوان عامل رتبه

 اجزای مسکن دارای اولویت اول 1

 ۰.91۷ خواب والدین

 ۰.8۷8 نشیمن

 ۰.۷98 آشپزخانه

 ۰.۷66 خواب فرزندان

 ۰.۷64 پذیرایی

 ۰.۷5۰ حمام و سرویس بهداشتی

 ۰.665 پارکینگ

 ۰.651 ورودی

 اجزای مسکن دارای اولویت دوم 2

 ۰.929 حیاط

 ۰.812 نما

 ۰.8۰۷ بالکن

 ۰.6۷4 انباری

 ۰.665 البی مجتمع مسکونی

 اجزای مسکن دارای اولویت سوم 3
 ۰.915 غذاخوری

 ۰.8۷6 اتاق مهمان
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 مختلف مسکن بر اساس سبک زندگی و انتظارات و نیازهای گروه سوم هایبخش بندیاولویت: 11جدول 

 بار عاملی معیار عنوان عامل رتبه

 اجزای مسکن دارای اولویت اول 1

 ۰.9۰6 خواب فرزندان

 ۰.845 آشپزخانه

 ۰.832 خواب والدین

 ۰.۷61 ورودی

 ۰.666 نشیمن

 ۰.65۷ حمام و سرویس بهداشتی

 ۰.516 پذیرایی

 ۰.482 پارکینگ

 اجزای مسکن دارای اولویت دوم 2

 ۰.۷95 انباری

 ۰.۷۰8 نما

 ۰.681 حیاط

 ۰.5۷۰ بالکن

 اجزای مسکن دارای اولویت سوم 3

 ۰.862 غذاخوری

 ۰.843 هماناتاق م

 ۰.5۰۰ البی مجتمع مسکونی

 

 گیرییجهنت
 یجا «سکونت»و  «خانه»گذشته، مفهوم و مصداق  قرنیمندر  یبا عوض شدن سبک زندگ

مده  یباًتقر یسبک زندگ ییردادند. تی «اسکان»و  «یواحد مسکون»خود را به  بدهه ندی،آ یهاجن  یی

شداک یاقتصاد ی،اجتماع یاسی،س شد و بالطبع خوراک و پو شدامل  هدم  سدکونت را   دهو آداب 

خانه و  یاطرا در ح یادیز نسبتاً زمانمدتدور،  چنداننه یادرگذشته یرانیا یهاخانوادهاست. 

بدا طب عدتدر ارتباط  نددیم یسدپر ی بده دل کرد مدروزه  مدا ا خد یدلا جدود بر حددود یو و  هایتم

سد یعتنادرست ارتباط افراد با طب هاییطراح ندگ یارب شدته  ترکمر سدت.از گذ شدته ا  یبدرا گ

سدتی بلکه باشد راهگشا تواندینم و طراحان معماران نظر تنها ساکنین زندگی سبک شناخت  بای

یدا هداآن ینیازها و انتظارات زندگی، سبک مورد در را ساکنین خود نظر  صدورت در .شدد جو
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 اهدآن و شدد خواهد برطرف آن در کاربران نیاز که شد خواهد ساخته فضایی مسئله این تحقق

 .شوندینم خود سبک زندگی تیییر مجبور به

ظدارات و  یهابخش بندییتاولو منظوربه نددگی، انت سدبک ز سداس  بدر ا سدکن  لدف م مخت

نددگی و  کارکناننیازهای  جوان نیروهای مسلح، پس از مروری بر مبانی نظری مرتبط با سبک ز

سداس  یاخوشهمسکن با استفاده از روش تحلیل  ضدعو بر ا صداد تیو بدط  تیضدعوی، اقت روا

خدانوادگ یفدرد هاییژگیوی و اجتماع ندانی، و  گدروه  کارک سده  بده  سدلح  هدای م جدوان نیرو

عداملی  یبنددسته یدل  سدتفاده از روش تحل نددییتاولوشدند. سپس با ا لدف  یهدابخش ب مخت

سدت  گانهسده یهداگروهمسکن بر اساس سبک زندگی، انتظارات و نیازهای  تده ا صدورت گرف

 (.12)جدول 

 
 گانهسه هایگروهمختلف مسکن بر اساس سبک زندگی و انتظارات و نیازهای  هایبخش بندیاولویت :12جدول 

 گروه سوم گروه دوم گروه اول معیار مؤلفه

 فضای خصوصی

 3 1 1 والدین خواباتاق

 1 4 4 فرزندان خواباتاق

 14 15 15 اتاق مهمان

 6 6 5 حمام سرویس بهداشتی

 فضای جمعی

 4 8 ۷ ورودی

 5 2 8 نشیمن

 13 14 11 غذاخوری

 ۷ 5 2 پذیرایی

 2 3 3 آشپزخانه

 فضای پشتیبان

 12 11 13 بالکن

 8 ۷ 6 پارکینگ

 9 12 1۰ انباری

 فضای پیرامونی

 11 9 9 حیاط

 1۰ 1۰ 14 نما

 15 13 12 البی مجتمع مسکونی
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ضدعیف،  هاییتاولو صدادی  ضدعیت اقت قدوی و گروه اول با توجه به و مداعی  بدط اجت روا

یی و رایپدذ، نیوالد خواباتاقکه  دهدیممشخصات فردی و خانوادگی باالی این گروه، نشان 

گدروه  آشپزخانه یدن  جز سه اولویت اول این گروه هستند که با توجه به روابط اجتماعی قوی ا

خد یتازگبههستند که  ییهازوج عمدتاًاین گروه  قابل توجیه است. غداز زندگی مشترک  ود را آ

پدذیرایی از هاگروهو دارای فرزند نیستند و به نسبت دیگر  اندنموده بدط  هدامهمان، میزان  و روا

بداالیی  هاآناجتماعی باالتری دارند که از همین جهت فضای پذیرایی و آشپزخانه برای  اهمیت 

قرار دارد.  هااتاق در اولویت باالتری نسبت به سایر نیوالد خواباتاقبرای گروه دوم نیز  دارد.

بدودن  قرار دارند. آشپزخانهو  منینشبعدی فضای  هاییتاولودر  بداال  یدل  بده دل این گروه نیز 

مددتاًفردی و خانوادگی  هاییژگیو مداعی و  2-1دارای  ع بدط اجت سدطح روا سدتند و  ندد ه فرز

مدین  کنندیماز فضای نشمین استفاده  عمدتاًبرگزاری مهمانی در این گروه متوسط است و  به ه

جده  دلیل برای این گروه فضای نشیمن و آشپزخانه حائز اهمیت است. برای گروه سوم نیز با تو

ضدعیف و  قدوی،  هداییژگیوبه وضعیت اقتصادی قوی، روابط اجتماعی  خدانوادگی  فدردی و 

والدین نسبت به سایر فضاها  خواباتاقو  آشپزخانه، فضای فرزندان خواباتاقاولویت داشتنِ 

بداالتری است قبولقابل یدت  . برای این گروه فضاهای خصوصی خانه نسبت به سایر فضاها اهم

بدا  کارکنان ازنظر(. اینکه کدام بخش از فضای مسکونی 11)جدول  دارد. جوان نیروهای مسلح 

بدرای  سدت، در  هداآنتوجه به شرایط فردی و خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی  یدت ا حدائز اهم

سد سدیار زمان طراحی فضاهای م نددهکمککونی ب بدود  کن هدد  کدهخوا شدد  چرا هدد  عدث خوا با

 نشوند و یا بخواند در مکان دیگری ساکن شوند.خود  یسبک زندگ ییرمجبور به تی هاخانواده
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