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Abstract: Appropriate planning for choosing the location of residential units by urban managers, housing construction
companies, and urban and rural property organizations involves understanding the preferences of the homeowner's
households in this area. The purpose of this paper is to investigate the factors affecting the choice of house quality and
residential location and the extent of the impact of each of these factors on the probability of choice. Choice Experiment
Method (CEM) was used to determine the factors influencing housing choice and valuation of housing features. To this end,
the desired values were used based on Random Utility Theory (RUT) of a discrete Multinomial Logit Model (MNL) and
randomly selected from 300 households in Isfahan city. The data were collected using questionnaires of empirical and faceto-face interviews and analyzed using EXCEL and STATA software. The results showed that the final effect of the variable
of increasing the facilities and facilities outside the interior of the home has the greatest impact on the choice of housing, and
then the size variable in the choice of housing is very influential. Based on the findings of this study, it was found that the
preferences of different households, mainly by prioritizing residential location indicators, could be very important in urban
planning.
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انتخاب مسكن براساس رابطۀ جايگزيني بين ويژگيهاي مكان (موقعيت) مسكوني و کيفيت مسكن با استفاده از
روش انتخاب تجربي از ديدگاه خانوار مالكنشين در شهر اصفهان
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چكيده
 شرکتهای ساختوساز مسکن و سازمانهای مربوط به امالک و اراضی شهری بررای انتخرا مکران احردا واحردهای مسرکونی،برنامهریزی مناسب مدیران شهری
 هدف˚ بررسی عوامل مؤثر بر انتخا کیفیت مسکن و مکان مسرکونی و میرزان، در این پژوهش.مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک نشین در این حوزه است
) استفاده شرد و بررای ارزش هرای مردنظر برر پایرCEM(  بدین منظور از روش ارزشگذاری انتخا تجربی.اثرگذاری هر کدام از این عوامل بر احتمال انتخا است
 نمونرهگیرری، خرانوار در شرهر اصرفهان300  استفاده و بهصورت تصرادفی از،)MNL( )از مدل انتخا گسست الجیت چندجملهایRUT( نظری مطلوبیت تصادفی
 نترای. تجزیرهوتحلیرل شردندSTATA  وEXCEL  جمعآوری و با اسرتفاده از نررمافرزار، دادهها با استفاده از پرسشنامههای انتخا تجربی و مصاحبه رودررو.شد
 متغیرر، بیشترین تأثیر را در احتمرال انتخرا مسرکن دارد و بعرد از آن،نشان دادند اثر نهایی متغیر افزایش امکانات و تسهیالت محیطی و خارج از فضای داخلی مسکن
 عمدتاً با اولویت دادن به شاخص هرای، مشخص شد رفتار و ترجیحات خانوارهای مختلف، براساس یافته های این تحقیق.اندازه در انتخا مسکن بسیار تأثیرگذار است
.مکان (موقعیت) مسکونی در مقابل کیفیت مسکن بود که در برنامهریزیهای شهری بسیار حائز اهمیت است
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ازقبیل گسترش بیروی افقری ،قیمرت براالی زمرین و مسرکن ،برورس

مقدمه
در دسرتیابی بره اهرداف کرالن از پریش تعیرین شرد یرک شرهر،

بازی ،احتکرار زمرین و برخوردارنبرودن بسریاری از منراطق شرهری از

شاخصهایی وجود دارد که «شاخص رفاه شهری» 1نامیده میشود .در

خدمات شهری )نبود دسترسیهای مناسرب( ،رعایرتنکرردن عردالت

ایررن میرران ،یکرری از مهرر ترررین شرراخصهررای شررایان توجرره،

اجتماعی ) دسترسینداشتن طبقات پایین و متوسر جامعر شرهری بره

شاخصهایکیفی موقعیت مسکونی است که دسترسی به این اهرداف

مسکن مناسب( و تبعیتنکردن توسع شهری از طرحهای توسعه خود

را تضمین میکند (بونایتو 2و همکاران.)59 : 2015 ،

شود (خراکوور .)8 : 1393 ،ایرن ویژگریهرا وقتری در مقابرل تقاضرای
و

روزافزون جمعیت شهری قرار میگیرد ،انتخا مسکن متناسب با نیاز،

منحصربهفردی است که خاطرات ،داستانهای زندگی و پیشینهمان را با

توان اقتصادی ،سلیقه و فرهنگ اجتمراعی را بررای مصررفکننردگان

آن میسازی ؛ بنابراین ،جابجایی و وابستگی مکانی ،بیشتر در مقابل ه

مسکن شهری ،مشکل میسازد (زنگنه.)22 :1388 ،

مکررران (موقعیرررت مسرررکونی) دارای ویژگررریهرررای خرررا

قرار دارند .در نظر گرفتن گذر عمر روزانره و منرابع محردود درآمردی

تردوین یرک برنامر جرامع مسرکن نیازمنرد شناسرایی کامرل و

خانواده ها ،رابطر برین مکران و مرردم را بره یرک رابطر دوگانره بسریار

تجزیهوتحلیل عمیق ابعاد گسترد مسکن و عوامل مؤثر بر برنام جرامع

مطلو یا متقابالً نامطلو بردل مریکنرد و بحرد دربرار جابجرایی و

مسکن است .شاخصهای کمی و کیفی اجزای مسرکن کلیردیتررین

انتخا مسکن را مشکل میسازد (چوی.)11 : 2014 ،3

ابزار برنامهریزی و شالود اصلی آن و حساسترین مرحل برنامهریزی

موقعیررت سررکونتی خانوارهررا یکرری از عوامررل پرریشبرنررد پویررایی

است .تحقیقات الزم در زمین شناخت و تجزیه و شاخصهای مختلف

شهری است که بر اشتغال ،ساختار اجتماعی اقتصادی ،تفکیک فضایی

مسکن میزان کارایی برنامههای مسکن را تا حد چشر گیرری افرزایش

و سیست حملونقل اثر میگذارد .درک و مردلکرردن رفترار انتخرا

میدهد (عزیزی.)32 :1383 ،

مکرران مسررکونی 4یکرری از مقرردمترررین عالیررق برنامررهریررزان شررهری،

موفقیت اجرای سیاستهای تولید مسکن و برنامرهریرزی شرهری،

سیاستگذاران و محققان است .پیشین مطالعرات «انتخرا مسرکن» بره

مستلزم شناسایی معیارهای مرؤثر در انتخرا یرا ارزشرگذاری مسرکن

دانشمند نامدار ،ونتونن )1826( 5در مدلکردن «کاربری زمین» برر مری

است که بر تصمی گیری خانوار برای انتخا مسکن اثرر مریگرذارد؛

گردد؛ او اینچنین توضیح میدهد که هزینههای حملونقرل برر محرل

بنابراین ،شناخت معیارهای مؤثر در انتخا یا ارزشرگذاری مسرکن و

فعالیت و زمین ،اثر میگذارد (اسکیریمر.)15 :2014 ،6

شناخت دقیق ترجیحات مصرفکنندگان و تمایالت آنهرا ،نسربت بره

طیررف گسررتردهای از فرضرریههررا و ویژگرریهررا در انرروام مرردلهررای

ویژگیهای خا

مسکن از درجه اهمیت خاصی برخوردار است .هر

«انتخا مکان مسکونی» سنجش شده است که اهمیت ویژهای دارنرد.

یک از این ویژگیها ،در بردارند معیارهای مؤثری در انتخا مسکن

بررسی ترجیحات مکران مسرکونی در میران مطالعرات مختلرف ،نشران

است که دو جنب کمی و کیفی را نیز شامل میشود و برنامرهریرزان و

میدهد نتای حاصلشده بسیار پیچیده و متفاوت است.

تصمی گیران بر سنجش تأکید کردهاند (عزیرزی40 : 1383 ،؛ خلیلری

مطالعه دربار انتخا مسکن و مکران مسرکونی توجره بسریاری از

عراقری .)114 :1390 ،برهمنظرور سرنجش و ارزیرابی ایرن معیارهرا،

محققرران در رشررتههررای مختلررف را جلررب کرررده اسررت .اقتصرراددانان،

شراخصهرای مسرکن در ابعراد کمری و کیفری و سرو

جغرافرریدانرران ،جامعررهشناسرران ،برنامررهریررزان ،روانشناسرران سرشررناس،

)متغیرهای( اندازهگیریشد متناسب با هر یک از آنها مطرح میشوند.

نظریه ای دربار مسکن و انتخا مکان مسکونی ،مطرح و در جنبههای

مطالعات انجامشده در پژوهشهای داخل و خارج کشور نیز مانند

مختلف آن تحقیق کرده انرد کره کمرک شرایانی بره گسرترش و رشرد

شرربت اوغلری1388 ،؛ محمردزاده ،1394 ،اسرتانداردهای برینالمللری

ادبیات این موضوم کرده است.

سرنجههرای

فرآیند ارزشگذاری مسکن ( 2013 ،7)IVSنشان مریدهنرد معیارهرای
شناسایی و بررسیشده در راستای ترجیحات خرانوار )ماننرد انگیرزه و

رشد سریع جمعیت و تحول در نظام سکونتی و به دنبال آن رشرد

دلیل خانوار از انتخا محل مسکونی( برای تصمی گیری ذینفعان در

سرسامآور شهرها باعد مریشرود شرهرها بیمارگونره گرفترار مسرائلی

انتخرا مسرکن ،عمردتا ًدر قالرب ویژگریهرای کالبردی ،اقتصرادی،
فرهنگری ،محیطری ،اجتمراعی و مروقعیتی مسرکن اسرت؛ امرا در
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پژوهشهای مذکور به هم این ابعاد و ویژگیها (کالبدی ،اقتصادی،
محیطی ،موقعیتی ،فرهنگری و اجتمراعی) و نیرز بره اثرر هر زمران ایرن
IVS: International Valuation Standards
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انتخا مسکن براساس رابط جایگزینی بین ویژگیهای مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با استفاده از روش انتخا تجربی از ....................

ویژگیها برای تصمی گیری ذینفعان در انتخا مسکن پرداخته نشده

پذیرفتنی ،مکان مناسب و دردسترس ازنظر کار و تسهیالت اولیه است

یا بهصورت ناقص انجام شده است که مسئل اصلی پژوهش حاضرر را

(نصیری.)11 :1385 ،
ضرورت مبحد انتخا مسرکن براسراس نیازهرا و اولویرتهرای

در بر میگیرد.

مصررفکننردگان )سراکنان( نرهتنهرا برر پایره ارزشهرای )اقتصرادی،
اجتماعی ،محیطی و فرهنگری( خانوارهرای مالرکنشرین اسرت ،بررای

اهميت و ضرورت تحقيق
انتخرا مسرکن ،مهر تررین تصرمی اقتصرادی اسرت کره بخرش

سرمایهگذاران غیرساکن ازنظر تأمین منرافع اقتصرادی و ایجراد ارزش

عمدهای از بودج خانوار را به شکل هزینههای مصررفی و سررمایهای،

افزوده ،اهمیت بسزایی دارد .با توجه به اینکره جلرب سررمایهگرذاران

مرریدهررد (مکلنرران1977,1؛ برره نقررل از ایررزدی و

مسکن) مالکان سراکن و غیرسراکن( موجرب ارتقرا و بهبرود وضرعیت

برره خررود اختصررا

اجتماعی محی مسکونی میشود ،تأکید بر انتخرا مسرکن براسراس

همکاران.)61:1392 ،
انتخا

محری مسرکونی از عملکررد پیچیردهای از ویژگریهرای

مسکن و محی مسکونی تأثیر میگیرد که هر یک از این ویژگریهرا

نیازها ،اولویتها ،ترجیحات و ارزشهرای سراکنان ،الزم و ضرروری
است.

همچنین کیفیت مسکن و بهطورکلی فضرای مسرکونی نرهتنهرا بره

بررای خانوارهرای مختلرف اهمیرت متفراوتی دارنرد .همچنرین محری
مسکونی مه ترین فضرای عمرومی در شرهر اسرت کره برا امکانرات و

حوز برآوردهسازی نیازهرای مرادی انسرانی توجره دارد ،بره ترأمین و

خدمات خود ،زمینههای رضایت یا نارضایتی ساکنان را فراه میکنرد

ارتقای ظرفیتهای اجتماعی و توسعهای اجتماعات نیز توجه دارد که

(مونتگررومری و کررورتی 2006 ،2؛ برره نقررل از ایررزدی و همکرراران،

بر الگوهای رفتار اجتماعی آنها نیز تأثیرگذار است؛ بنابراین ،بهبرود و

 )62:1392و بر شاخصهای مه برنامهریزی همچون کیفیت زندگی،

ارتقای انتخا مسکن (فضای مسکونی( ه ازنظر کمی و ه کیفری،

نرخ جابجایی ،پیشبینی تقاضای مسکن ترأثیر مریگرذارد (دجبرارنی و

به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران و برنامهریزان شهری تبدیل شده

العابد2000،3؛ به نقل از ایزدی و همکاران.)62:1392 ،

است و بر ضرورت شناخت عناصر و اجزا ،تعیین رویکردها ،روشهرا

در سال  ،1948سازمان ملل در بیانی جهانی حقوق بشر شررح داد
هر کسی برای دستیابی به یک سطح استاندارد مناسرب زنردگی بررای
سالمتی و بهزیستی خود و خرانوادهاش شرامل غرذا ،لبراس ،مسرکن و
مراقبررتهررای بهداشررتی و خرردمات اجتمرراعی الزم حقرری دارد
(چوگوییلی.)145 :2007 ،4

و مدلهای سنجش ،تصمی گیری و انتخا

مسکن تأکید دارد.

بنابراین ،سؤاالت در نظر گرفته شده بررای ایرن پرژوهش بره شررح
ذیلاند:
 مه ترین ویژگریهرای تأثیرگرذار برر انتخرا مسرکن و مکرانمسکونی از دیدگاه غالب خانوار مالکنشین کداماند؟

عالوه بر این ،در قانون اساسی ایران ،بر دسترسی به مسکن مناسب
برای هر ایرانی تأکید شده است؛ برای مثال ،در اصل  31و بند  1اصرل
 43قانون اساسی ذکر شده که داشتن مسکن متناسب با نیراز ،حرق هرر
فرد و خانوار ایرانی است .قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی نظیرر
مسکن برای تأمین اسرتقالل اقتصرادی و ریشرهکرنکرردن محرومیرت
درکشور تأکیدکرده است (رفیعی.)39 : 1383 ،
همچنین در دومین اجالس اسکان بشر در استانبول ،مسکن مناسب

 اولویتبندی ویژگیهرای تأثیرگرذار برا ارجحیرت ویرژه بررایزندگی از طرف خانوارها به چه ترتیب است؟
که برای رسیدن به اهداف زیر بود:
 شناسایی ویژگیهای مؤثر بر انتخا مکان مسکونی و مسرکن
از دیدگاه خانوار مالکنشین
 تعیین و اولویتبندی ترجیحات خانوار مالکنشین در انتخا
کیفیت مسکن و مکان مسکونی

چنین تعریف شده است :مسکن مناسب به معنرای دسترسری بره فضرا و
آسایش مناسب ،امنیت کافی ،تأمین مالکیت ،پایداری و دوام سازهای،

چارچوب نظري
بهطورکلی انتخا

سیست روشنایی تهویه و گرمایش مناسب ،زیرساختهای مناسب اع
از آبرسانی ،بهداشت وآموزش ،دفرع زبالره ،کیفیرت زیسرت محیطری

و ارزشگذاری هرر کراال یرا خردمات براسراس

ترجیحررات از دو رهیافررت کلرری انجررام مرریشررود :روش ترجیحررات
5

اظهارشده و روش ترجیحات آشکارشده (هلدت . )128 :2016 ،روش
1

Maclennan
Montgomery&Curtis
3
Djebuarni, R., & Al-Abed
5
Mohit
4
Choguill
2

ترجیحات آشکارشده ،به مشاهد ترجیحات برروز داده شرده از رفترار
حقیقرری اشرراره مرریکنررد .پرریشنیرراز بررهکررارگیری رویکرررد ترجیحررات
Heldet

5
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آشکارشده وجود منحنی تقاضای بازار برای کاالی مردنظر اسرت؛ امرا

که وجود خارجی ندارنرد؛ هرر سرناریو یرا آلترنراتیو از مجموعرهای از

در بسیاری از موارد،یا بازاری برای کاال وجرود نردارد یرا برازار نراقص

مؤلفهها و سطوح مختلفی از این مؤلفهها تشکیل شده است.

است؛ بنابراین ،ترجیحات آشکارشرده ،بره تحلیرل سراختار ترجیحرات

از دیگرر مزایرای اسرتفاده از روش انتخرا تجربری شناسرایی و

افراد برای یک کاالی مشخص ،مبتنری برر ترجیحرات افرراد نسربت بره

رتبهبندی ارزشها ،سنجش میزان تمایرل بره پرداخرت افرراد ،ارزیرابی

کاالی بسیار نزدیک (مکمل) موجود در بازار میپردازد؛ ازاینروسرت

سیاستها ،ارائ پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود است .بنیاد اولی

کرره برره ایررن روش ،ارزیررابی غیرمسررتقی ترجیحررات آشکارشررده گفترره

نظری انتخا تجربی ریشه در نظری لنکستر )1966( 4دربار انتخرا

می شود (هال و همکاران .1)28:2002 ،درواقع ،قیمرت کراالی برازاری

مصررفکننرده ،نظریر مطلوبیرت تصرادفی مانسرکی ( )230:1977و

به منزل شاخصی از ارزش کاالی غیربازاری استفاده میشرود .درمقابرل

مکفادن )107 : 1974( 7دارد و این نظریههرا برر سراختار نظرری روش

در روش ترجیحات اظهارشده ،از مصرفکننردگان خواسرته مریشرود
ترجیحات خود را برای یک کاال یرا سیاسرت مردنظر اظهرار کننرد کره
مرریتوانررد فرضرری باشررد و وجررود خررارجی نداشررته باشررد .در قیرراس بررا
روشهرررای ترجیحرررات اظهارشرررده کررره بررره در نظرررر گررررفتن ارزش

6

5

8

انتخا تجربی تأثیرگذار بودهانرد (موریسرون و همکراران،25:1998 ،
10

9

بالمی و همکاران ،273:2000 ،کولومبو و هانلی.)136:2008 ،
نظریات اثرگذار بر مبانی نظرری روش انتخرا تجربری در شرکل
( ،)1در قالب یک دیاگرام نشان داده شده است.

اقتصررادیکررل قادرنررد ،روش ترجیحرراتآشکارشررده بررهنرردرت ارزش

نظریه انتخاب

غیراستفادهای را در بر میگیرند (کیجار2005 ،؛ بره نقرل از سربحانیان،

احتمالی

.2)15:1393
انداز رفاه بین رویکردهرای ترجیحرات آشکارشرده و ترجیحرات

مطلوبیت

تصمیم گیری

اظهارشده ،متفاوت اسرت .برهعرالوه درحرالیکره رویکررد ترجیحرات

تصادفی

تصادفی

آشکارشده مبتنی بر منحنی تقاضرای برازار اسرت ،دادههرای برآمرده از

نظریه
ترستون

نظریه
لنکستر

نظریه
ماتسکی

نظریه
تورسکی

رفاه در مطالعات ترجیحات آشکارشرده ،مرازاد مصررفکننرده اسرت؛

()1927

()1966

()1977

()1979

ترجیحات اظهارشده بر منحنی تقاضای جبرانی درآمد استوارند .معیرار
درحالیکه مطالعات ترجیحات اظهارشده ،معیارهای واقعی رفراه یعنری

نظریه لوس
()1959

مبانی نظری روش انتخاب تجربی

تغییرات جبرانی و تغییرات معادل را تخمین میزند (کیجار 2005 ،؛ بره

شكل  -1نظريههاي اثرگذار بر مباني نظري روش انتخاب تجربي

نقل از سبحانیان .)16:1393 ،روشهرای ترجیحرات اظهرارشرده ،روش

مأخذ( :کيجار 2005 ،11به نقل از ايزدي و همكاران.)1392:64 ،

ارزشگذاری مشروط و آزمایش انتخا گسسته را در برر مریگیرنرد.

نظریر مطلوبیرت تصرادفی ،ازطریرق مردلهرای لوجیرت ازجملره

روشهای ترجیحات اظهارشده ،تنها روشهاییاند کره انتخرا نهرایی

لوجیت تودرتو

12

عمل میکند.

(ارزش اقتصررادی کررل) را بررا ترکیررب ارزش غیراسررتفادهای و ارزش

این مردل تصرمیمات انتخرا مکران مسرکونی خرانوار را فرآینرد

انتخررا  ،انرردازهگیررری مرریکننررد و بنررابراین ،ارزشررگذاری کاالهررا و

انتخرا احتمرالی در میران جرایگزینهرای گسسرته و مجرزا در نظرر

مداخالت فرضی را امکانپذیر سازند (به نقل از سربحانیان.)17:1393 ،

میگیرد.

این ویژگی دارای پتانسیل گسترده ای است؛ برهطروریکره ترجیحرات

مدل لوجیت تودرتو ،خصیصهها و ویژگیهای گوناگون مرتب با

اظهارشرده در ارزشرگذاری کاالهرا و مرداخالت آتری برالقوه بره کرار

مسکن و محری اجتمراعی پیرامرون را شرامل مریشرود و ایرن متغیرهرا

می رود و درنتیجه ،بهعنوان ابزاری بررای هردایت تحقیرق و توسرعه در

توضریحی بررای گزینرههرای ترجیحری و رابطر جرایگزینی)13سربک

جهتی سودمند برای جامعه استفاده میشود.

وسنگین کردن( محتمل بین ویژگیهای مکان و کیفیت مسکناند .بر

بنرابراین ،براسراس اسرتداللهرا ،ایرن پرژوهش برر پایره رویکررد
ترجیحات اظهاری( 3رفتار فرضی) شکل گرفت که با توجه به ماهیرت
ویژگیمحورآن ،از مصرفکنندگان خواسته شرد ترجیحرات خرود را
برای یک کاال یا سیاست ،سناریوها یا آلترناتیوهای فرضی اظهار کنند
1

Hall and et al
Kjaer
3
Stated Preferences
2

4

Lancaster
5
Random Utility Theory
6
Manski
7
McFadden
8
Morrison
9
Blamey
10
Colombo
11
Kjær
12
nested logit
13
tradeoff
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پای مدل لوجیت تودرتو ،فرآیند تصمی گیری انتخا  ،سلسلهمراتبری

همچنین ،صابریفرر و جنگری ( ،)153:1396در پرژوهش خرود بره

خواهد بود :هر خانوار در ابتدا یک محی اجتماعی برای مسکن خود

بررسی شاخصهای الگوی مسکن مناسب از منظر ساکنین پرداخته انرد

یک مسکن را گزینش میکنرد کره بیشرترین

و متغیرهایی نظیر نحو تملک ،تحصیالت ،سال خرید واحد مسرکونی

فایده و کارآمردی را بررایش داشرته باشرد .در ایرن چرارچو نظرری

و سررن را ازجملرره عوامررل مررؤثر بررر نرروم الگرروی مسررکن مررورد تمایررل

سلسلهمراتبی ،یک محری اجتمراعی پیرامرونی براسراس ویژگریهرای

خانوارها دانستند.

انتخا میکند و سو

اجتماعی ازقبیل کیفیرت مردارس ،نررخ امرالک و دیگرر فاکتورهرای
اقتصادی  -اجتماعی 1انتخا میشرود .سرو
مسکونی مشخصشده ،انتخا

مسرکن در یرک محری

5

هلدت و همکارانش ( ،)132:2016در مطالعهای بر ترأثیر سراختار
خانوارها در انتخا مسکن ،دریافتند خانوادههایی دارای یک کودک

میشود .ویژگیهای جمعیتشرناختی

و چند نفر بالغ ،دسترسی عمرومی و دسترسری بره نزدیرکتررین سروپر

خانوارها در مدل لوجیت تودرتو بهعنوان تررمهرای دارای اثرر متقابرل،

مارکتِ مناسب برایشان مه است که در سرایر خانوارهرا ایرن اولویرت

لحاظ میشود و این کرار باعرد مریشرود نراهمگنی و غیریکنرواختی

دیده نشد .به نظر آنها خوشهبندی به بهترشدن تعریرف انروام خرانواده،

تصمیمات انتخرا مسرکن خانوارهرا براسراس ویژگریهرای مختلرف

کمک و همبستگی بین خصوصیات خانوار و انتخا مسرکن را تبیرین

خانوارها توضیحپذیر باشد (کی .)26:2010،2

میکند.
مطالعات مختلف نشان میدهد قیمت ،دارای اثر متقابل و متأثر برا
درآمررد خررانوار اسررت (حبیررب و میلررر ،97:2009 ،6ذوالفقرراری و

پيشينۀ پژوهش
مرور ادبیات تحقیق نشان میدهد تصمی گیری محل خانوار ،وقتی
خانواده ،محلی را برای زندگی انتخا میکنند ،نهتنها به دسترسی بره
محل کار و خدمات محلی ،به طیف وسیعی از عوامرل دیگرر بسرتگی

7

همکاران .)89:2012 ،
پینجراری و همکرارانش ( )2011 ،2009گرزارش کردنرد ترراک
امکانرات تفریحری و ورزشری بررای انتخرا

مکرانهرای مسرکونی

متغیرهراییانرد و نیرز دریافتنرد تعرداد مراکرز تفریحری طبیعری برهطرور

دارد.
3

مرررررولینر و القرنررررراس ( )161:2018در مقالرررررهای ترجیحرررررات
مصرفکننده را برای ویژگیهای مسکن در عربستان سرعودی بررسری
کردند و درمقابرل ،ایرن ترجیحرات را برا دیردگاه متخصصران امرالک
مقایسه کردند .نتای حاصل از تحقیق ،اهمیت خصوصیات مسکونی را

چشمگیری مطلوبیت مکان مسکونی را باال میبرد.
8

بورگل ( ،)2006منطقهای تجاری و مرکزی را در شرهر زوریرخ،
نقطر مرجرع فضرایی تعریرف کردنرد و تمایرل همره خانوارهرا بره
فاصلهگرفتن از این نقط

فضایی گزارش کردند.

9

نشان میداد و شباهتها و تفراوتهرا در نظررات را برجسرته مریکررد.

لی و وادل ( )591:2010،b، aنتیجه گرفتند ویژگریهرای متقابرل

نتای  ،تفاوت های چشمگیر بین نظرات مصرف کنندگان و متخصصران

خانوار با ویژگیهای واحد مسکونی ،برهطرور مثرال ،سرایز خرانوار در

امالک را دربار باور مصرفکنندگان نشان میداد .با توجه به این نبود

ارتباط با سایز آپارتمان ،تعامل دارد .همچنین نشان دادنرد خرانوادههرا

هماهنگی در یافتههای بهدستآمده ،ارائهدهندگان مسکن را بره درک

دوست دارند نزدیک خانوارهای دارای فرزند باشند .آنها از درصدی

بهتر از ترجیحات مصرفکننده ملزم دانستند.

از خانوارهای همسان در محدوده  600متر برهعنروان متغیرر مسرتقل در

ژونگواگو 4و همکارانش ( )219:2018چگونگی رضایت محیطری

مدل انتخا مکان خود استفاده کردند.

مسکونی را بررسی و محدود محی مسکونی ،برهویرژه جنبر فیزیکری

الیاسون )162:2010( 10روشری شربیه بره رگرسریون دو مرحلرهای

مسکن ،جنبههای تأثیرگذار مکان و حری خصوصی بیشتر آسیبپرذیر

برای اندازهگیری تعداد اتراق بررای فضرای هرر طبقره ارائره کررد .ایرن

را مطالعه کردند.آنها دریافتند گروههای ک درآمد ،بیشتر برای شرای

فرمول اجازه میدهد متغیرها به کار برده شوند و نیز از ه خطری برین

فیزیکری محرل سرکونت شرامل دسترسری بره امکانرات و حفر حرری

متغیرهرای مسرتقل در فضرای طبقره و تعرداد اتراق خروا جلروگیری

خصوصی (برای زندگی شخصری) اولویرت دارنرد؛ درحرالیکره بررای

میکند .برآوردهای مدل آنها نشان داد خانوارهای تکنفره تعداد اتاق

افراد با درآمد متوس و باال ،توجره بره کیفیرت معمراری مسرکن خرود

کمتر با فضای بیشتر را برای هر اتراق تررجیح مریدهنرد؛ درحرالیکره

شامل تهوی طبیعی و نور روز و فرم مطلو و زیبایی ،بیشتر بود.
5

Heldt
Habib and Miller
7
Zolfaghari et al
8
Bürgle
9
Lee and Waddell
10
Eliasson
6

1

Socio-economic
Kim
3
Mulliner and Algrnas
4
Zhonghua Gou
2
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ازنظر خانوارهای پرجمعیتتر ،در یک خان مطلو  ،داشتن اتاقهرای
بیشتر درمقابل فضای بزرگتر خانه دارای ارجحیت بیشتر است.

دارنرد ،خانوارهرای سفیدپوسرت برهشردت از ایرن همسرایگی دوری

پینجاری 1و همکارانش ( )2009متغیرهای سراختمانی را براسراس
شکل ساختمان و فرم شهری و نیز طول شبکهها و تعداد بلروکهرا در
هر مایرل مربرع معرفری کردنرد .همره خانوارهرا اختصرا

درحالیکه خانوارهای اقلیت تمایل زیاد به همسایگی در کنار ه
میکنند.
زونداگ و پیترس )68:2005( 6دریافتند تراک خردمات در یرک

یرک خر

ناحیه ،مطلوبیت سکونتی را برای همه نوم خانوار افزایش میدهد .تنها

دوچرخهسواری را ترجیح میدهند .همچنین آنها اشاره کردند ترراک

خانوارهای غیرتک نفره و شاغل ،این موضوم برایشان تفاوتی نردارد؛

مکرانهرای آموزشری در یرک منطقره ،عامرل مثبرت تلقری مریشرود.

با این حال این گروه نسبت به دسترسی برای همه طرق سرفر واکرنش

گرزارشهرا حراکی از عکر العمرل منفری نسربت بره فواصرل دورترر

نشان میدهند که تا حدی همبستگی بین آنها فرض میشود.
7

دیوالما و همکارانش ( )78:2005گزارشکردند مجاورت با مترو

مکانهای آموزشی است.

حبیب و میلر ( )97:2009دریافتند فضاهای سبز درصدی از محلره

دارای ارزش است؛ درحالیکه خانوارهرا مجراورت برا

در شهر پاری

اندازهگیری میشود و برای خانوارهای ساکن در تورنترو نقرش مثبتری

ایسررتگاههای راهآهررن را نررامطلو

دارد و نیز اثر مثبرت اتراقهرای بیشرتر را در مردلهرای خرود مشراهده

سروصردای محیطری و خرردمات خرردهفروشری اطرراف ایسررتگاههای
راهآهن مرتب

کردند.
2

مرریپندارنررد کرره ایررن مسرئله بررا

است.
8

چن و همکارانش ( )77:2008نیز نتای مشابهی در سیاتل و برای

آکسهازن و همکارانش ( )227:2004مشراهده کردنرد خانوارهرا

فضای باز اندازهگیریشده بهعنوان متغیر مستقل در میان یک ناحیه بره

نوعی از خانه را ترجیح میدهند که شبیه به خانههای قبلیشان اسرت و
پیشنهاد انوام مکانهای مسکونی قبلی ،متغیر در نظر گرفته میشود.

دست آوردند.
3

زو و کوکلمن ( )110:2008مکان مربوط بره مالکران خانرههرای
ویالیی تکخانواری را با چندین مکان و چندین اندازه مردل کردنرد.

روش تحقيق

همچنین نسبت آنها را به انداز خانوار متغیر مستقل توضریحی در نظرر

قلمرو تحقيق

گرفتند.

الف .قلمررو مکرانی تحقیرق :قلمررو مکرانی ایرن پرژوهش ،منطقر

دیوالما و همکارانش ( )2007 ،2005نشان دادند بیشتر خرانوادههرا
در پاری

شهری اصفهان بوده است.

تمایل به جستجو در مناطق نزدیک به خانوارهای ه اندازه

 .قلمررو زمرانی پرژوهش :قلمررو زمرانی جمرعآوری دادههرای

خود دارند .تنها خانوارهای دونفره اگرچه با درج اهمیرت کر  ،ایرن

پژوهش از مردادماه تا دیماه  1396بوده و پرسشرنامههرا برهتردری در

تمایل را ندارند.

این فاصله زمانی تکمیل شده است.

آندره و مین )417:2006( 4دریافتند ارتباط بین چرخههای زندگی
در مطالعاتشان در شهر لندن وجود دارد و نشان دادنرد خانوارهرا وقتری
جوانترند ،تمایل به جابجایی به سمت هستههای شهری دارند و بعد از
آن ،از هستههای شهری فاصله میگیرند.

در مطالعات مرورشده ،گائو وبات )43:2006( 5تنها نویسرندگانی
بودند که سه خانههای مالکنشین را برای مردلهرای انتخرا مکران
مسکونی در نظر گرفتند و دریافتند ایرن متغیرر بررای مطلوبیرت مکرانی
مالکان تأثیر مثبت دارد.
وادل ( )2003دریافت اثرات مشرابهی بررای خانوارهرای اقلیرت و
خانوارهای سفیدپوست وجود ندارد.

جامعۀ آماري
جامع آماری پژوهش حاضر متقاضیانی اسرت کره مصررفکننرد
نهایی مسکن بودند و در مراجعره بره مشراوران امرالک در سرطح شرهر
اصفهان ،دلیل خود را برای خرید مسرکن ،سرکونت در آن و نره بررای
مقاصد دیگر ازقبیل سرمایهگذاری و غیره ذکر کردند که ممکن است
در حال حاضر ،ساکن اصفهان باشند یا قصد مهاجرت به اصفهان را در
آیند نزدیک پ

از تهی مسکن داشته باشند.

حجم نمونه و روش محاسبۀ آن
معموال در مطالعات مربوط به انتخا تجربی ،حج مطلو نمونه
ً
1

Pinjari et all
Chen et all
3
Zhou and Kockelman
4
Andrew and Meen
5
Guo & Bhat
2

6

Zondag and Pieters
de Palma et all
8
Axhausen et all
7

انتخا مسکن براساس رابط جایگزینی بین ویژگیهای مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با استفاده از روش انتخا تجربی از ....................

از رابط زیر به دست میآید( :میشل و کارسون)1989 ،1
ZV 2
) (=N
δ

رابطه 1
 =Nانداز نمونه الزم

=درصد اختالف برین تمایرل بره پرداخرت صرحیح و واقعری در
جامعه با تمایل به پرداخت تخمین زده شده
 =zمقادیر بحرانی آماره  tبرابر (برای  95درصرد  )1/96و ( بررای
 90درصد )1/69
همچنین مقادیر منطقری



بررین  0/05تررا  0/3قرررار دارنررد

(میشل و کارسون.)1989 ،
براساس جدول میشل و کارسون که از رابط باال به دست آمده و
باتوجه به اینکه در روش انتخا تجربی تعداد مشاهدات بهدستآمده
برای هر متغیر از هر پرسشنامه چندین برابر میشود ،حجر نمونره 300
در نظر گرفته شده است.

(پرسشنامههاي انتخاب تجربي)
مهر ترررین اخررتالف طراحرری پرسشررنام انتخررا تجربرری بررا سررایر
روشها ،در نوم سؤاالت ارزش گذاری اسرت؛ بره گونره ای کره روش
انتخررا تجربرری شررامل تعرردادی مجموعررههررای انتخررا اسررت کرره
پاسخدهنده باید در هر مجموعه انتخا  ،گزینهای را انتخا کنرد؛ امرا
روشهای دیگر شامل سؤاالت مستقی از افرراد دربرار ارجحیرتشران
تجربری ،بسریار دشروار و در عرین

حال مه است .مجموعههای انتخا طراحیشده ،تعیین میکننرد چره
اطالعاتی و به چه میزان از تحلیل پاسخ ها در مراحرل بعردی بره دسرت
میآید.
اصرطالح طراحری بره علر برنامرهریرزی اشراره دارد کره از پریش
مشخص میکند کردامیرک از مشراهدات بایرد در آزمرایش انتخرا
گنجانده شوند تا امکان بهترین استنتاج ممکن از دادههرا وجرود داشرته
باشد (لوویر و همکاران.)2000 ،2
جداسازی فرایند طراحی به مراحل مختلف ،کاری متداول بوده و

روش نمونهبرداري
در مطالع حاضر ،از روش نمونهبرداری تصادفی استفاده شرد و برا
مصاحب حضوری با  300نفرر از شرهروندانی کره بره مشراوران امرالک
سطح شهر اصفهان برای خرید مسکن مراجعه کرده بودند ،پرسشنامره
توضیح داده میشد و سرو

فرآيند طراحي مجموعههاي انتخاب

است .طراحی پرسشنامه های انتخا

 =Vضریب تغییرات جامع مورد مطالعه
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در صرورت آمرادگی پرسرششرونده ،در

همرران لحظرره بررهوسرریل دسررتگاه الکترونیررک برررخ (تبلررت متصررل برره
اینترنت) ،پرسشنامه تکمیل میشد؛ در غیر اینصورت ،لینک مجازی
آن برای فرد ،ارسال میشد تا هر موقع برای او مقدور اسرت ،پاسرخ را

هست .این جداسازی ،مدیریت فرآینرد طراحری را سرادهترر مریکنرد.

محققان متعددی از رشتههای مختلف ،مردلهرای طراحری را توسرعه و
انتشار دادهاند (رایان.)1996 ،3
یکی از مناسبترین مدلهای ارائهشده در ایرن رابطره ،متعلرق بره
رایان است که شایان توجه قرار گرفته است.

با توجه به شکل ( ،)2این طراحی به پن مرحله تقسی میشود.

• تشخیص ویژگیها

ارسال کند .نتای به طور پیوسته در قالب یک فایرل اکسرل ،در سرامان
مربوطه بارگذاری میشد .درمجموم 1200 ،مشاهده جمرعآوری شرده

• تشخیص سطوح

بیش از یک انتخا انجام میدهد( ،در مطالع حاضر هر پاسخدهنده 4

• طراحی تجربی

است .با توجه به اینکه در مطالعات انتخرا تجربری ،هرر پاسرخدهنرده
انتخرا انجرام داده اسرت) تعرداد مشرراهدات حاصرل برهمراترب بیشررتر
خواهد بود.

• جمعآوری داده ها

مرحله 1
مرحله2
مرحله 3
مرحله 4

ابزار گردآوري دادهها
در مطالع حاضر ،برای جمعآوری دادهها از روش مراجعه به اسناد

• تحلیل دادهها

مرحله 5

و مدارک ،استفاده از داده هرای موجرود در اسرناد پرژوهشهرای قبلری
شامل آمارهای رسمی و مدارک و اسناد سرازمانی و نیرز از مصراحبه و

شكل -2فرآيند طراحي مجموعههاي انتخاب

پرسشنامههای محققساخته استفاده شده است.

Mitchell and Carson

1

Louviere and et al
Ryan

2
3

اقتصاد شهری ،دوره  ،4شماره  ،1توالی  ،6سال 1398
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ویالیی

مرحل اول و دوم ،انتخا ویژگیهایی از کاالی بررسیشده و در
3

نظر گرفتن سطوح ارزشی متفاوت برای آنهاست .ایرن کرار برا مطالعر

نوم مسکن

3

برج

متغیرهای مه و سطوح آنها در مطالعات قبلی صورت میگیرد .از این
طریق تعدادی متغیرهای مه انتخا مریشرود کره انتظرار مریرود برر

4

موضروم بررسریشرده اثرگرذار باشرند .همچنرین محقرق بایرد اطمینران

امکانات و تسهیالت محیطی و خارج از
فضای داخلی مسکن

ضعیف
3

ضعیف
5

وضعیت داخلی واحد مسکونی

3

ضعیف
6

محی اطراف مجموعه مسکونی

3

داشته باشد؛ بهطوریکه برای پاسخدهندگان درکپذیر باشد (برادلی،2

معمولی
عالی
ضعیف

 .)130:1988یکی از مسائل مه در رابطه با بهکارگیری مدل انتخرا
تجربی ،تعداد ویژگیهای به کار گرفته شرده در سراختن گزینرههرای

7

محی های اجتماعی  -اقتصادی

3

8

نقاط مورد عالقه

2

خواهد داشت .نیرز برا افرزایش تعرداد ویژگریهرای کراال یرا موضروم
بررسیشده ،کیفیت پاسخهای بهدستآمده و قابلیرت اعتبرار افرزایش

دستیابی و دسترسیپذیری

3

10

موقعیت مکانی مسکن مدنظر نسبت به
محلهای سکونت قبلی خود

2

تعدادی از متغیرهای مه و تأثیرگذار انتخا شوند .این کار با استفاده
از مرور ادبیات موضوم و تمرکز بر نظرات کارشناسران انجرام گرفتره

11

دور
نزدیک

امنیت و ایمنی

3

معمولی
عالی
فعلی

12

لم شدنی برای خانوارها انتخا شده است.

معمولی

ضعیف

است .بدین ترتیب کره برا بررسری و در نظرر گررفتن مروارد متعردد در
مطالعرات انجرامشرده ،طیرف تقریبراً کراملی از متغیرهرای کلیردی و

موجود

عالی

هدف این پژوهش ،تعیین و اولویتبندی مه ترین عوامل مؤثر بر
انتخا مسکن از دیدگاه خانوار مالکنشین است؛ درنتیجه ،باید ابتردا

نا موجود
ضعیف

9

دقیقتری حاصل میشود.

معمولی
عالی

مختلف است؛ بهطوریکه این مسئله تأثیر زیادی بر کیفیرت پاسرخهرا

مییابد و نتای

معمولی
عالی

سطوحشان اعمرال شرود (الیترون و برراون .)2:1998 ،1سرطوح در نظرر
گرفته شده برای متغیرها باید با شرای واقعی و موجود جامعه مطابقت

معمولی
عالی

حاصل کند ویژگیها و سطوح انتخا شد آنها را به روشری منطقری
ترکیب کند؛ ازاینرو گاهی الزم است محدودیتهایی برای متغیرها و

آپارتمان

قیمت

3

10درصد بیشتر
30درصد بیشتر

منبع :یافتههای پژوهش.

معرفي متغيرهاي مدل

خالص آنچه دربار سطوح متغیرها برای متغیرهای مردل نظرری -
مفهومی بیان شد ،در جدول ( )1آورده شده است.

جدول  -1متغيرهاي تعريفشده در سناريوهاي پرسش و سطوح

برررای درک بهتررر و جررامعتررر مطالررب بیررانشررده ،همر ویژگرریهررا

آن
تعداد

مشخصات

سطوح

سطوح

ردیف

متغیرها (ویژگیها)

1

هزینهها

3

2

انداز واحد مسکونی و تسهیالت آن

3

(متغیرها) همراه با سنجههای آنهرا در یرک مردل تجربری ترسری شرده
است که در شکل ( )3مالحظه میشود.

ک
متوس

کارتهاي انتخاب

زیاد

با توجه به تعداد ویژگیها (متغیرها) و سطوح آنهرا (ارائرهشرده در

کوچک
معمولی

جدول  ،)1مطرابق گرام سروم فراینرد طراحری یرک آزمرایش انتخرا

بزرگ

گسسته (شکل  )2بایرد تعرداد سرناریوهای محتمرل از ترکیرب ایرن 12
متغیر را برآورد کرد که با استفاده از روش فاکتوریل کامل بسیار زیراد

Layton and Brown
Bradley

1
2

خواهررد بررود ( )310*22 236196؛ بنررابراین ،بررهمنظررور کرراهش تعررداد

انتخا مسکن براساس رابط جایگزینی بین ویژگیهای مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با استفاده از روش انتخا تجربی از ....................

سناریوها از روش فاکتوریل جزئری اورتوگونرال دیرزاین1در نررمافرزار
 SPSSاستفاده شد و بدین ترتیب  24سناریو به دست آمد.
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ارجحتر است.
احتمالی که مشرخص کنرد خرانوار iام چره انتخرابی ( )j, kخواهرد

با استفاده از این سناریوها در  3مجموعه انتخا  ،کارتها طراحی
شرردند کرره در هررر کررارت 2 ،سررناریوی «الررف» و « » و خانررههررای
پیشنهادی و یرک گزینره «ج» «هری کردام» قررار داده شرد .ایرن گزینره

داشت ،با رابط زیر به دست میآید:
که 𝐾𝐽𝑃 ترابع احتمرال انتخرا

بررای آلترناتیوهرایمختلرف )𝑘 (𝑗 ,

است.

(هی کدام) از اجبار پاسخدهنده به انتخا گزینهها جلوگیری میکنرد

در مؤلفههای معادله ،مطلوبیت تصادفی برای هر متغیر فرض شرده

و احتمال برآورد اغراقشرده از ترجیحرات افرراد را کراهش مریدهرد.

است که نوم توزیع از نوم توزیرع همسران و مسرتقل مطرابق برا توزیرع

بدین ترتیب با این کارتها یا مجموعرههرای انتخرا  ،پرسشرنامههرای

ارزش نهایی است (توزیرع )Weibull؛ برا ایرن توضریح ،مردل انتخرا

پرژوهش در  3نسررخه تهیرره شررد و در هرر نسررخه ،هررر پرسررششررونده 3

احتمالی بهصورت زیر نوشته میشود:

انتخررا انجررام داد .برررای درک بهتررر از ویژگرریه رای موجررود در هررر
سناریو ،دیاگرام کاملی از همه ویژگیها (متغیرهرا) ضرمیم پرسشرنامه
شده است (شکل .)3

])

رابطه 4
𝜋
)
𝜎√

𝜎

𝜇𝑋(𝑈𝜆[ 𝑒

𝐾
]) 𝜇𝑋(𝑈𝜆[
∑𝐽𝐽=1
𝑒 ́
́ ∑𝐾=1
(

= 𝐾𝐽P

=  σ ،λانحررراف معیررار اسررتاندارد توزیررع هررر آلترنرراتیو اسررت

(آناس251 :1982 ،؛ مکفادن.)81 :1978 ،

روشهرای مختلفری در تخمرین مردلهرای دارای متغیرر وابسرت
موهومی به کار مریرونرد .مهر تررین روشهرای اشرارهشرده بره آنهرا
عبارتاند از :مدل احتمالی خطی ،(LPM)2مدل الجیت ،مدل پروبیت

رابطرره ( )4سرراختار فرمررولی لوجیررت شرررطی را نمررایش مرریدهررد.
پارامتر  ، λیک ضریب تبدیل برای مطلوبیت سیستماتیک  UJKاست و

3و مدل توبیت .4بنابر سوابق علمی ،توابع توزیع تجمعری)CDF( 5هرایی

در تعریف این مطلوبیت ،جذ مریشرود .پارامترهرا برا روش حرداکثر

که عموماً برای ارائ مدلهای دارای متغیر وابست دو مقداری اسرتفاده

درستنمایی تخمین زده میشوند .مدل لوجیرت شررطی بررای کشرف

میشوند ،عبارتاند از :لجسرتیک و نرمرال کره اولری مردل الجیرت و

تأثیر سطح خدمات عمومی محلی در انتخا های بافتهرای اجتمراعی
7

مجزا به کار برده میشود (بایون و همکاران .)114:2006 ،

دومی مدل پروبیت یا توبیت را فراه میکند.
در تررابع مطلوبیررت غیرمسررتقی چنررین فرررض مرریشررود جررزو
انرردازهگیررریشررد آن ) 𝐾𝐽𝑋( و جررزو تصررادفی آن ( 𝐾𝐽𝜀) جررداکردنی

یکی از ضرورتهای مه تصریح الگویالجیت شررطی در روش
انتخا تجربی این است که انتخا ها از درون یک مجموعره انتخرا
8

باید از ویژگی استقالل گزینههای نامرتب تبعیت کنند .برر اسراس ایرن

است و رابطه ( )2بهصورت زیر نوشته میشود:

ویژگی ،حضور یا غیبت یک گزینه بر نسربت احتمرال مررتب برا سرایر

رابطه3

] ́́P𝐽𝐾 = Prob [UJK > UJK
) 𝑘 for all (𝑗́, 𝑘́ ) ≠ (𝑗 ,

گزینههای مجموعه انتخا تأثیر نمیگذارد (لوویر و همکاران:2000 ،

رابطه 2

𝐾𝐽𝜀 U𝐽𝐾 = U(𝑋𝐽𝐾 ) +

 .)37چنانچه فرضیه  IIAپذیرفته نشود ،الگوهرای آمراری پیچیردهترری

تابع مطلوبیت تصرادفی 𝐾𝐽 ،Uمیرزان وابسرتگی مطلوبیرت صرریح و
آشکار را در ویژگیهای بازار جزئی و ویژگیهای مسکن میسنجد.

6

در مدل مطلوبیت تصادفی استاندارد ،خرانوار iام مسرکن kام را در
بازار جزئی jام انتخا میکند؛ بهطروریکره مطلوبیرت انتخرابی ()j, k
باشد ،درحقیقت یعنی 𝐾𝐽 Uاز همره آلترناتیوهرای دیگرر در مطلوبیرت،

مورد نیاز است تا این فرض را برآورده کنند؛ این الگوها شامل الگروی
پروبیررت چندجملررهای ،الگرروی الجیررت متررداخل ،الگرروی الجیررت بررا
پارامترهای تصادفی و الگوی الجیت با ارزش نامحدود و نراهمگنانرد.
آزمون های آماری مختلفی برای آزمون این فرضیه وجود دارد .از ایرن
میران بره آزمرون هاسرمن و مکفرادن ()Hausman-Mc Fadden's test
( )1984و آزمون ضریب الگرانژ اشاره میشود.

1

Orthogonal Design
Linear Probability Model
3
Probit Model
4
Tobit Model
5
Cumulative distribution function
 .6مؤلف غیرتصادفی تابع مطلوبیت ،مطلوبیت صریح و آشکار نامیده میشود که بهعنوان
2

جزو سنجشپذیر و سیستماتیک و شناساییشده یا مطلوبیت عادی استفاده میشود (،1982
.)Anas

7

Bayoh et al
8
)independence of irrelevant alternatives (IIA
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شكل  -3مدل مفهومي تجربي
منبع:يافتههاي پژوهش

يافتههاي تحقيق

چندجملهای نامیده میشود که ما با انتخرا برین چنردین گزینره

آزمون تشخيصي هاسمن  -مكفادن

روبهرو هستی .

پرریش از اسررتفاده از مرردلهررای الجیررت ،برررای اطمینرران از

مردل الجیرت چندجملرهای ،یکری از مردلهرای انتخرا

نقضنشدن فرض  ، IIAآزمون هاسمن  -مکفادن انجرام شرد کره

غیرپیوسته است که برهطرور وسریعی در آنرالیز تقاضرای مسرکن،

کدام»که با اسرتفاده از نررمافرزار STATA14

استفاده شده است .مه ترین ویژگی مردل الجیرت چندجملرهای

شد ،در جدول ()2خالصره شرده اسرت .نتیجر آزمرون حراکی از

این است که مفروضات مربوط به توزیع احتمرال جمرالت خطرا،

معنررادارنبودن آمرراره  X2محاسررباتی در سررطح  1درصررد اسررت و

فرضی استقالل گزینههای نامرتب را مطرح میکند؛ به این معنری

فرضرری صررفر مبنرری بررر نبررود اخررتالف سیسررتماتیک بررین ضرررایب

که در مدل الجیت چندجملهای ،احتمال نسبی انتخا دوگزینه،

پذیرفته است و نیازی به استفاده از مدلهای الجیت پیچیدهتر مثل

فق به مطلوبیت حاصل از آنها (شامل مؤلف قابل اندازهگیرری و

آشیانهای نیست.

غیرقابل اندازهگیری) بستگی دارد .زمان همبستگی زیاد جمرالت

با حذف گزینه «هی

پسماند ،فرضمیشود معرفی گزین جدید که با دیگرر گزینرههرا

جدول  -2نتايج آزمون هاسمن
گزین حذفشده

آماره  X2محاسباتی

احتمال

گزین هی کدام

3/05

0/99

نتايج برآورد مدل انتخاب گسسته

همبستگی باال دارد ،تأثیرکمتری بر احتمالهرای انتخرا

تمرامی

گزینههای دیگر داشته باشد.
يافتههاي بهدستآمده از برآورد مدل

اقتصاددانان و نیز سیاستگذاران حوز شهری ،بیشتر به دنبال

براساس اطالعات جمعآوریشده از بریش از  300خرانوار در

صورتگرفته و عوامل مؤثر در فرآیند

شهر اصفهان به روش تصادفی در سال  ،1396معادلر مربروط بره

چندگزینره یرا

عوامل مرؤثر برر انتخرا مسرکن براسراس رابطر جرایگزینی برین

چرایی انتخا های خا

تصمی گیریاند .این وضعیت در اصطالح انتخا

انتخا مسکن براساس رابط جایگزینی بین ویژگیهای مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با استفاده از روش انتخا تجربی از ....................

ویژگیهای مکان مسکونی و مسکن مسکونی ،برا روش الجیرت

65

در رگرسیون الجیت ،معیارهای مختلفی برای بررسی نکویی

چندجملهای ،مطابق رابطره ( ،)2تشرکیل و متغیرر وابسرته (انتخرا

برازش اسرتفاده مریشرود کره مهر تررین آنهرا نسربت درسرتنمایی

مسکن) با تابعی از  12متغیر اصلی (جردول  )1در آن جایگرذاری

( )likelihood- ratio()LRو  Log like lihoodاسرت کره در

شد و نتای

جدول ( )3نمایش داده شدهاند .آمار نسبت درسرتنمرایی ()LR

آن در جدول ( )3گزارش شدهاند.

جدول  -3عوامل مؤثر بر انتخابشدن و نشدن مسكن با
استفاده از مدل رگرسيوني الجيت چندگانه
متغیر

ضریب

انحراف
معیار

سطح
آمارهZ

معناداری

است که در این مدل ،عدد  -95بروده کره قابرل اعتمراد و معنرادار

)(P-Value
*0/004

هزینهها

-0/96928

0/33418

- 2/ 9

انداز واحد

1/07817

0/26805

2/89

1/165435

0/35532

3/28

*0/001

0/78715

0/31236

2/52

*0/012

0/58542

0/23797

2/46

*0/014

خارجی
وضعیت
داخلی واحد
محی
اطراف محله

0/004

ضریب

سطح

انحراف

آمارهZ

معیار

معناداری
)(P-Value

محی
0/4756

2/17

0/21917

**0/03

اقتصادی
نقاط مورد
عالقه

0/7433

2/52

0/29497

*0/012

همسایگی
دسترسی

0/43900

0/22284

1/97

**0/05

0/1573

0/07560

2/08

**0/04

مسکن
امنیت
قیمت
پیشنهادی

 stattisticدر رگرسیون های خطی بوده ،مقادیر براالی آن حراکی
از معنیداری کلی مدل و اتکاپذیر بودن تابع بهدستآمرده اسرت.
همچنین براساس جدول ( )3احتمال آماره  ،LRصفر است کره برر
آماره PseudoR2نیز همان شاخص برازش (ضریب خوبی برازش)
مدل را نشان میدهد که معموالً مقدار آن در مدلهای رگرسیونی
لوجستیک بسیار ناچیز است.
با توجه به نتای

بهدستآمده در جدول ( )3و نیز آمارههای Z

(1/96>Zو  Z >-1/96پررذیرفتنی اسررت) برررای متغیرهررا ،از بررین
متغیرهای اصلی دوازدهگانه در نظر گرفته شده ،بهجرز متغیرر نروم
مسکن که به علرت ایجراد هر خطری )10>VIF( 1براسراس نترای
محاسب ماتری

ضررایب همبسرتگی و اسرتفاده از شراخص عامرل

تورم واریان

( ،)2VIFدر نررمافرزار  STATAحرذف شرد ،سرایر

متغیرها ،معنادار و مؤثر در انتخا شدن یرا نشردن مسرکنانرد .بره

موقعیت
مکانی

باتوجه به آماره

 LRدر مردلهرای لوجسرتیک کره همران F-

است؛ این آماره معادل آماره  R2مکفادن اسرت و قردرت بررازش
مسكن...

اجتماعی -

برای مدل است.

اسرراس آن معنرریداری کلرری رگرسرریون برره دسررت مرریآیررد.

ادامۀ جدول  -3عوامل مؤثر بر انتخابکردن و نكردن

متغیر

برای ارزیابی Log like lihood ،است .مقدار این آماره هر منفری
است و هرچقدر به صفر نزدیکتر باشد ،نشان مناسببرودن مردل

*

فضای

نشاندهند معنیداری کل رگرسیون است .معیار دیگر بهکاررفته

عبارت دیگر ،تغییرات ویژگیهای اصلی مسکن و مکان مسکونی
در انتخررا افررراد تأثیرگررذار برروده و دارای اهمیررت اسررت .بیشررتر
متغیرها در سطح اطمینان  99درصد معنیدارند و این بردین معنری

0/18706

0/07094

2/64

*0/01

است که وجود این ویژگی ها در هر سناریویی بر احتمال انتخرا

-0/64806

0/28803

-2/25

*0/006

سناریوی مدنظر تأثیر دارد .سایر متغیرها نیز در سرطح اطمینران 95

Pseudo
R2

0/1727

LR chi2
)(prob

40/06

سناریوهای محتمل است .این نتای با استناد به مرور پیشین تحقیق
در کارهررایی مثررل اسررکریمر ( )2014در متغیرهررای مربرروط برره

0/00
Log likelihood

درصد معنیدارند که به معنی تأثیرگذاری زیاد در احتمال انتخا

-95/923

**معنیداری در سطح  5درصد * معنیداری در سطح  1درصد

«مکان» ،ذوالفقاری ( )2012در متغیر «قیمت» ،الیسرون ( )2010در
متغیررر «بُعررد و انرردازه» ،آکسررهازن ( )2004در متغیررر «محررل قبلرری

تعداد پاسخدهندگان = 300تعداد مشاهدات 3600

منبع:یافتههای پژوهش.

1

colinearity
2
VIF: variance inflation factor
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سکونت» ،حبیب و میلر ( )2009در متغیر «فضرای اطرراف خانره»،

نظریههای اقتصادی ،اثر جانشینی متغیرها باعد این مسئله میشود؛

زونررداگ ( )2005در متغیررر «دسترسرری» نیررز تأییررد مرریشررود.

چون معموالً افزایش قیمت مسرکن برا افرزایش کیفیرت متغیرهرای

توضیحات باال به سؤال اول این پژوهش «ویژگیهای تأثیرگرذار

اصلی مطرحشده در سناریوها همراه است؛ بنابراین ،بخشری از اثرر

بر انتخرا واحرد مسرکونی و مکران سرکونت از دیردگاه غالرب

منفی قیمت با تأثیر مثبت سایر متغیرها در نظر پرسششرونده حرین

خانوار مالکنشین» پاسخ داده است.

انتخا  ،تعدیل و درمجموم تأثیر افزایش قیمت بر کاهش احتمال

حررال برررای پاسررخگویی برره آخرررین سررؤال ایررن پررژوهش

انتخا مسرکن ،متعرادل مریشرود .درخرور ذکرر اسرت در برازار

«اولویتبنردی ویژگریهرای تأثیرگرذار برا ارجحیرت ویرژه بررای

کاالهای غیرهمگن مانند مسکن ،باالبودن قیمت میتواند بهعنوان

زندگی از طرف خانوارها به چه ترتیب است؟» با استفاده از رابطه

کیفیت کاال تفسیر شود .باالبودن قیمت مسکن در بازار واحدهای

( )3و رابطه ( )4با ساختار مدل لوجیرت شررطی ،بررای متغیرهرای

مسکونی ،نشاندهند کیفیت واحد مسرکونی ازجملره اسرتحکام،

تأییدشده در جدول ( )3که دارای  Zپذیرفتهشدهاند ،با اسرتفاده از

زیبایی ظراهری ،طراحری مناسرب ،چشر انرداز خرو و موقعیرت

نرمافرزار  ،STATAمیرزان احتمرال ترأثیر (آثرار نهرایی) متغیرهرای

مناسب مکانی است؛ بنابراین ،تاحدودی تمایل خانوارها به منازلی

مستقل بر انتخا مسکن برآورده شده است؛ نتای بهدسرتآمرده

با قیمت باال بیشرتر مریشرود (محمردزاده و همکراران.)94:1394 ،

در جدول ( )4با استفاده از دادههای سرتون دوم ( )dy/dxنشران از

همچنین در بین متغیرهای پن گانره نسربت داده شرده بره شراخص

میزان تأثیرگذاری هر یک از متغیرهرا برر انتخرا احتمرالی افرراد

واحد مسکونی در مدل مفهرومی (شرکل ،)3متغیرر «ویژگریهرای

دارد .با توجه به جدول ( ،)4اثرر نهرایی ( )dy/dxمتغیرر «هزینره» و

فضای خارجی مسکن» با  21درصرد افرزایش احتمرال انتخرا در

«قیمررت» برررخالف سررایر متغیرهررا دارای عالمررت منفرری برروده کرره

ازای یک سطح افزایش امکانات و تسهیالت محیطری و خرارج از

نتیجهای مشابه مطالعات پیشین و در تأییرد آن اسرت (ذوالفقراری،

فضای داخلی مسکن ،نشران از اهمیرت ویرژ ایرن متغیرر در موقرع

2012؛ کی  .)2010 ،برهعبرارتی ،برا افرزایش قیمرت و هزینرههرای

انتخا مسکن توس خانوارهای مالکنشرین دارد .ایرن نتیجره برا

مسکن ،احتمال انتخا مسکن کاهش مییابد؛ بدین نحرو کره در

نتیج دادههای توصیفی پرسششده در پرسشنام این پژوهش کره

متغیر هزینهها بهازای هر یک سطح افرزایش هزینرههرا 13 ،درصرد

در سؤالی توصیفی ،از افراد خواسته شده بود در بین  5متغیر ویرژ

متغیرر قیمرت

واحد مسکونی ،اولویت انتخا خود را با شرمارهگرذاری ترتیبری

بهازای هر یک سطح افزایش 8/5 ،درصد احتمال انتخا مسرکن

اعالم کنند و نیز مطالعرات قبلری (الیسرون2010 ،؛ حبیرب و میلرر،

کاهش مییابد .توضیح کمتربودن تأثیر قیمت در کاهش انتخرا

 )2009تطرابق دارد .نتررای تحلیرل توصرریفی متغیرهرای مسررکن در

مسکن در مقابل متغیر هزینهها به این صورت اسرت کره براسراس

شکل ( )4آورده شدهاند.

احتمال انتخا مسکن کاهش مییابد .درخصرو

][VALUE
][VALUE
][VALUE
4
5

هزينه ها ،ريسک سرمايه:

مسکونی:

وضعيت داخلی واحد

مسکونی:

ا ن د ا ز ه و ت س ه ي ال ت و ا ح د

نوع مسکن:

خارجی مسکن)

د ا خ ل ی م س ک ن ( ت س ه ي ال ت

ا م ک ا ن ا ت و ت س ه ي ال ت

محيطی و خارج از فضاي

شكل  -4اولويت متغيرهاي مربوط به واحد مسكوني هنگام انتخاب مسكن
منبع :يافتههاي پژوهش.
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انتخا مسکن براساس رابط جایگزینی بین ویژگیهای مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با استفاده از روش انتخا تجربی از ....................
1
2
3
4
5
6

محل سکونت

ميزان امنيت و ايمنی موقعيت

موقعيتی محل سکونت:

ميزان دسترسی و دستيابی

همسايگی محل سکونت:

و ج و د ن ق ا ط م و ر د ع ال ق ه د ر

اقتصادي محل سکونت:

ويژگيهاي محيط اجتماعی-

( ا ع م ا ز و ي ال ي ی ي ا آ پ ا ر ت م ا ن ی ) :

محيط اطراف مجموعه مسکونی

شكل  -5اولويت متغيرهاي مربوط به ويژگيهاي مكان هنگام انتخاب مسكن
منبع:يافتههاي پژوهش.

در ادامه ،با بررسی ( )dy/dxمتغیرهرای شرشگانر مربروط بره

فضای خارجی

ویژگیهای مکان مطرابق مردل مفهرومی (شرکل )3مشرخص شرد

وضعیت داخلی

بیشترین تأثیر در احتمال انتخرا برهترتیرب در متغیرهرای «محری

واحد
محی اطراف

اطراف محله»« ،نقاط مورد عالقه در همسایگی»« ،محی اجتماعی

محله

 -اقتصررادی» بررا  9/2 ،9/5و  7درصررد مطررابق جرردول ( )4اسررت و

محی اجتماعی

کمترین تأثیر از متغیر «موقعیت مکران مسرکونی نسربت بره مکران

-اقتصادی

قبلی سکونت» با  6درصد است که با نتای تحلیل توصیفی (شکل

نقاط مورد

 )5سؤال « اولویت ترتیبی متغیرهای مکان هنگام انتخرا مسرکن»

عالقه

0/2186

0/0731

2/99

*0/003

0/1040

0/0452

2/ 3

*0/021

0/0956

0/03501

2/73

0/0699

0/0329

2/13

**0/03

0/0924

0/0399

2/31

*0/021

در پرسشنام پژوهش و نیرز نترای مطالعرات پیشرین (اسرکیریمر،
2014؛کرری  )2010 ،همووشررانی دارد .نتررای مربرروط برره اولویررت

موقعیت مکانی

متغیرهای ویژگیهای مکان در حین انتخرا مسرکن از دادههرای

مسکن

توصیفی در شکل ( )5آورده شدهاند.

امنیت

0/0657

قیمت پیشنهادی

-0/0859

پرسش مستقی با نتای حاصل شده از کارت های انتخا (جدول
 )4تطابق دارد که این نشان از کارآمردی «روش انتخرا تجربری»
در این پژوهش دارد.

0/006

همسایگی
دسترسی

با توجه به شکل ( ،)5تقریباً تمام اولویتهای بهدستآمرده از

*

0/0621

0/0437

1/42

**0/15

0/0612

0/0398

1/54

**0/12

0/0343

1/98

0/04

0/0326

-2/63

*0/008

با توجه به پرسش توصیفی دیگر لحاظشده در پرسشرنامه (برا
توجه به هم ویژگیهای کیفیتری مسرکن و مشخصرات مکرانی و
منطقررهای آن ،اولویررت اول و اصررلی شررما در خریررد خانرره کرردام

جدول  -4آثار نهایی متغیرهای مستقل بر انتخا
انحراف

متغیر

dy/dx

هزینهها

-0/1333

0/0540

انداز واحد

0/1714

0/0553

معیار

اسررت؟) ،نتررای تحلیررل توصرریفی آن ،مطررابق شررکل( )6اسررت.

مسکن
سطح
آمارهZ

معناداری

-2/47

)(P-Value
*0/014

3/10

*

0/002

بهطورکلی  77/5درصد پرسششوندگان ،مکان و ویژگیهای آن
را اولویت اول خود در انتخا مسکن اعالم کردهاند کره اهمیرت
ویژ نقش مکان را در انتخا نهایی مسکن توس خانوارهرا بیران
میدارد .از جمعبندی نتای ذکرشده ،سؤال دوم پژوهش با استناد
به یافتههای اشکال ( )6 ،5 ،4و جدول ( )4پاسخ داده میشود.
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یافت.
در راستای تکمیل این پژوهش پیشنهاد مریشرود ایرن تحقیرق
بهصرورت مجرزا روی منراطق پرانزدهگانر اصرفهان انجرام شرود و
بهطور دقیقتر برای هر منطقه این متغیرها همراه با سنجههرای آنهرا
سررنجیده شررود تررا برنامررهریررزی جزئررینگرتررری صررورت یابررد.
بهطورکلی ،با اولویتبندیهای انجامشده مکان مسکونی دلخرواه
برای خانوادهها بهتر شناخته میشود ترا متناسرب نیراز شرهروندان،
شكل  -6نمودار تحليل توصيفي اولويت بين مكان و کيفيت
مسكن

منبع :یافتههای پژوهش.

نتيجهگيري
پرسش های مطرحشده در این پژوهش ،در دو بخش ،تحلیرل
نظری با بهرهگیری از مبانی نظری و تئروریهرای مررتب و سرو
بخش تحلیل علّری برا اسرتفاده از روش آزمرون انتخرا تجربری و
برآورد مدل الجیرت برا تئروری مطلوبیرت تصرادفی و نیرز تحلیرل
توصیفی در قسمت «یافترههرا» برا اسرتفاده از یافترههرای حاصرل از
جداول و اشکال پاسخ داده شد .هدف پژوهش حاضر ،بررسری و
اولویت بندی ویژگیهرای تأثیرگرذار برر تصرمی گیرری خانوارهرا
برای انتخا محل سکونت در شرهر اصرفهان برود ترا برا شرناخت
ویژگیهای مؤثر در انتخا محل سکونت به شناخت جرامعی از
مکان مسکونی قابل قبول برای خانوادهها رسید ترا کیفیرت مکران
مسکونی و بهواسط آن ،کیفیت زندگی خانوادهها بیشرتر شرود و
درنهایت ،این امر

باعد افزایش کارایی برنامههرای مسرکن شرود.

تهی برنام جامع مسکن ،مستلزم شناخت بررسی هم ابعاد مسکن
و عوامل مؤثر بر آن و تحلیل چگونگی رتبهبندی عناصر مختلرف
یک واحد مسکونی توس مصرفکنندگان است که کلیدیترین
ابزار برنامهریرزی اسرت .در میران عوامرل زیرادی کره در انتخرا
مسکن نقش دارنرد ،چنرد عامرل مهر و کلیردی وجرود دارد کره
عبارتاند از :ویژگیهای کیفیتی مسکن و ویژگیهای مکران کره
در تحقیق حاضر ،عوامل تأثیرگذار یادشده در انتخا مسرکن در
شهر اصفهان بررسری شردهانرد .بردین منظرور از میران روشهرای
مختلف ،از روش انتخا تجربری اسرتفاده شرد و درجر اهمیرت
ویژگیها و خصوصیات تأثیرگرذار برر انتخرا مسرکن مشرخص
شرد .نترای حراکی از آن برود کره تقریبراً تمرامی ویژگریهرای
مطالعهشده در این پژوهش بر انتخا مسکن خانوارها تأثیرگرذار
بوده است؛ بهطوریکه با بهبود در این ویژگیها احتمرال انتخرا
مسرکن خانوارهرا و مطلوبیرت حاصرل از مسرکن افرزایشخواهرد

مسکن رضایتبخشی به آنها عرضه شود.
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