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 چکیده
پیچیدگی ساختاری  مدرن همزمان با افزایش جمعیت، پیچیدگی ساختاری به وجود آمده است ٔ  جامعهدر 

جدید جهت پاسخگویی به هر یک از  یهانظامو به وجود آمدن خرده  کارکردهاتفکیک میان  ٔ  دربردارنده

امروز ، بسیاری از دیگر  ٔ  جامعه. خانه در کردیمرا برآورده  هاآننهادهای سنتی تام  قبالًکارکردهایی است که 

خانوادگی،  هاییمهماناست. خانه از نگاه کنشگران محل مناسبی برای برگزاری  دادهازدستکارکردها را 

تخصصی مانند مراکز تفریحی،  هاییطمحاین امور را در  دهندیمورزش و تفریح  نیست. افراد ترجیح 

، خانه تنها محلی برای خواب و استراحت خواهد بود. وجودینباام دهند . انجا هاسالنو  هارستوران، ورزشی

آپارتمان خود بی اطالع بوده و هیچ گونه ساکنان یک آپارتمان از ساکنان واحدهای همدر چنین شرایطی 

دیگران اهمیت بودن حال و روز بیفقدان تعامل در زندگی آپارتمان نشینی امروزی و ندارند.  هاآنارتباطی با 

در همکاری و  مشکالتی تواندیماین امر  بنابراین عادت یا حتی پرستیژ درآمده است. برای مردم به شکل یک

شده است تا با استفاده  سعیمقاله  ایناز اینرو  در  تولید خیر جمعی در مجتمع مسکونی به همراه داشته باشد.

روابط آنان از  ذهنیدر شهر مشهد، فهم  الله از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با ساکنین مجتمع مسکونی

مصاحبه در مورد خانوار صورت گرفت. بر پایه تحلیل یافته ها و  53بر این اساس روشن شوند.  اجتماعی

حضور بلند کند.ی زمینه فاصله تعاملی را ایجاد میارتباط ساختاری، موانع موانعکدگذاری مشخص گردید 

مالی و  هایگذاریافراد سرمایه  شودمیمدت یا وجود چشم اندازسکونت بلند مدت در یک مکان موجب 

ضعیف،  مرکزی ساکنین، کنترل طلبی آمیز، منفعت قهر اعتماد، روابط عدم .اجتماعی بیشتری انجام دهند.

طی است که ممکن است منجر فاصله تعاملی گردد. همکاری شکننده و بسیار منفی نیز از جمله شرای ذهنیت

 امری در مجتمع مسکونی خواهد بود که هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد.ابتدایی از پیامدهای چنین 

 

 همکاری، مجتمع مسکونیفاصله تعاملی گریزناپذیر،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1

تفکیک اجتماعی مفهومی با سایقه در جامعه شناسی است که عمدتا در نظریه های تغییر اجتماعی به 

اجتماعی به  هایفعالیتکه از طریق آن مجموعه ای از  کندمی. این مفهوم اشاره به فرایندی رودمیکار 

. تفکیک ، کندمید  و بین نهادهای اجتماعی متفاوت شکاف ایجا شودمیوسیله یک نهاد اجتماعی انجام 

گرچه تفکیک موجب . دهدمیجامعه نا همگونی در آن را نمایش  هایبخشتخصصی شدن فزایندع 

اما در این پژوهش با توجه به شواهد  شودیمتخصصی شدن و بهبود کیفیت خدمات و نیز رشد فن آوری 

 کههمچنانبه عقیده مرتن ارایه شده تفیکیک های روزافزون و تکه تکه شدن حیات کژکارکردهایی هم دارد. 

ها برای آن توانندیمدیگر نظام اجتماعی کمک کنند،  یهابخشبه حفظ  توانندیمساختارها یا نهادها 

ه عنوان مثال هنگامی که کارکردهای فراوان و سنتی خانواده در جامعه .  بپیامدهای منفی نیز داشته باشند

رسمی متفاوتی گذارده شده است و خانواده تنها برخی کارکردهای خاص را  یهاسازمانمدرن بر عهده 

 هم از بین رفته است.  دادیمبخش اعظم آن چه در خانواده سنتی روی  دهدیمانجام 

در شهرهای امروزی ان چنان حیات اجتماعی تکه تکه شده است که انسجام اجتماعی را به خطر 

انداخته است. هنگامی که افراد تنها بر اساس درآمد و سود و زیان مالی و پرستیژمحالت دست به انتخاب 

طوالنی در یک  انتظار داشت که مدت توانینمندارد  هاانو تعلق خاطر چندان نقشی در انتخاب  زنندیم

بزرگ و گوچک و مجاورت و تراکم فیزیکی باال  یهامجتمعمحله مسکونی بمانند. گرچه شهروندان در 

اما چون خانه دیگر کارکردهای قدیم خود را ندارد به همبن نسبت روابط اجتماعی هم از  کنندیمزندگی 

 آورده سازد. بسیاری از زیادی شهروندان را بر تواندینمهم گسیخته و در نتیجه 

. شوندیممسکونی ساکنان تنها برای خواب و استراحت در خانه حاضر  یهامجتمعدر بسیاری از 

 یهاساعتافراط در استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیک موجب شده است حتی در داخل خانه ها در 

یافته است و به به زیر  زیادی وجود نداشته باشد. بعد خانوارهای امروزی هم کاهش یهاتعاملاستراحت 

که ساکنان مجتمع آپارتمانی در یک هماهنگی منفی  شودیمموجب  هایناچهار نفر رسیده است. همه 

 «. کاری به کار هم نداشته باشند»تصمیم بگیرند که 

یعنی در ساعات زیادی هیچ کودکی در ساختمان  شودیممراقبت  هامهدکودکوقتی که از کودکان در 

. وقتی که زوجین هر دو شاغل هستند یعنی در ساعات زیادی از روز خانه خالی است. وجود ندارد

دیگر کمتر خانواده ای حتی   شودیمو تاالرها برگزار  هارستورانجمعی فامیلی هم حتی در  یهامراسم

که  شودیم. در واقع اگر تمام این شواهد را کنار هم بگذاریم روشن کندیمخود را خانه برگزار  یهاجشن

دهند فاصله تعاملی در چنین فضایی افراد ترجیح میو  استراحت است.  محل سکونت تنها برای خواب

اهمیت بودن حال فقدان تعامل در زندگی آپارتمان نشینی امروزی و بی خویش را با همسایگان رعایت کنند
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 تواندیمنابراین این امر و روز دیگران برای مردم به شکل یک عادت یا حتی پرستیژ درآمده است. ب

مشکالتی در همکاری و تولید خیر جمعی در مجتمع مسکونی به همراه داشته باشد چرا که زندگی در 

ها نیازمند تعامل و همکاری با دیگر همسایگان در حل مشکالت مجتمع ساختمانی، اعتماد به آپارتمان

های فردی یکدیگر احترام متقابل به آزادی ها به لحاظ نزدیکی فضایی، رعایت حقوق همسایگان وهمسایه

چرا که بخش مهمی از حیات اجتماعی مربوط  اندازدیمشکل گیری کاالی جمعی را به خطر است.بنابراین 

جمعی است. در چنین  هاآنبه تولید و نگهداری از منافع و کاالهایی است که مالکیت و بهره برداری از 

در یک مجتمع « به کار هم کار نداشتن»داشت که همکاری فراتر از  انتظار توانیمشرایطی به دشواری 

 مسکونی انجام شود.

 

 پیشینه تحقیق .2

بررسی میزان و تأثیر سرمایه اجتماعی بر روابط »در مقاله خود با عنوان ( 1531عطایی ) و انصاری

کنند تا به می تالش «ی مسکونی )مطالعه موردی دو منطقه از شهر اصفهان(هامجتمعاجتماعی ساکنان 

آنان معتقدند با افزایش  های مسکونی بپردازند.گیری روابط در مجتمعبررسی تأثیر این عامل در شکل

آرامش بیشتری بر  طبعاًسرمایه اجتماعی، اعتماد، مشارکت و مسئولیت اجتماعی نیز باالتر خواهد رفت و 

کس، کلمن، بوردیو و فوکویاما جهت تحلیل های دورکیم، مارگردد. آنان از نظریهفضای مسکونی حاکم می

دو منطقه ملک شهر و سپاهان شهر را انتخاب کرده و از بین  کنند.سرمایه اجتماعی استفاده می

های تحقیق صورت در دسترس انتخاب کردند. یافتهنفر را به 132از آن مناطق  هرکدامی هانینشآپارتمان

ی مسکونی در هر دو منطقه بر روابط آنان تأثیر دارد. هامجتمعن دهد سرمایه اجتماعی ساکنیآنان نشان می

شهر رد و  ها بوددر منطقه ملکفرض دوم آنان نیز که تأثیر آگاهی بین شخصی ساکنان مجتمع بر روابط آن

 دییتأگردید. فرضیه سوم که بیانگر رابطه اعتماد و روابط اجتماعی بود نیز  دییتأشهر  در منطقه سپاهان

شهروندان به یکدیگر اعتماد  کهیدرصورتکننده روابط است بنابراین اعتماد دارای خاصیت تقویت گردید.

فرض چهارم آنان نیز که میزان  توانند از روی میل و همکاری روابط بهتری شکل دهند.ها بیشتر میکنند، آن

شد. تعهد اجتماعی بین ساکنان  دییتأفرضیه آخر آنان نیز گردید و  دییتأنیز  دیسنجیممشارکت بر روابط را 

  مجتمع بر روابط اقتصادی آنان تأثیر دارد.

ی در شهرهای اسالمی و نینشآپارتمان»( در مقاله خود با عنوان 1533) زادهمیابراههدف اصلی 

ی در شهر زاهدان نینشآپارتماندرک روند رشد  «مشکالت فرهنگی ناشی از آن، مطالعه موردی: شهر زاهدان

و مشکالن اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن است. جامعه آماری او بخشی از خانوارهای ساکن  مسائلو 

واحد  0444دهند. از مجموع تشکیل می سازیشخصچهار دسته آپارتمان استیجاری، مشارکتی، تعاونی و 
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نشینی تماندرصد به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید. درمجموع مشکالت آپار 14ی حدود آپارتمان

شود و ی مسکونی دیده میهامجتمعدر شهر زاهدان عبارت است از تنوع فرهنگی بسیاری در بین ساکنین 

این تضاد فرهنگی با توجه  گردد.های متفاوت حاصل میفرهنگرو تضاد فرهنگی به جهت وجود خردهازاین

شده است تا روابط صحیح اجتماعی در همین عوامل باعث  کند.بیشتر جلوه می هامجتمعبه نزدیک بودن در 

 .دیده شود هامجتمعواحدهای مسکونی شکل نگیرد. و ناسازگاری و تنش در این 

نشینی و عوامل میزان مشکالت آپارتمان» خود با عنوان مطالعه( در 1534محسنی تبریزی و همکاران)

با توجه به مبانی نظری مشکالت به بررسی مسایل آپارتمان نشینی پرداختند.  «تأثیرگذار بر آن در کرج

ی، ساخت نظمیبعنوان متغیر وابسته تحقیق مطرح کردند که شامل چند بعد شامل شلوغی، اجتماعی به

شده است. جامعه آماری آنان فیزیکی آپارتمان، عدم مشارکت است. در این مطالعه از روش پیمایش استفاده

نشینی دهد میزان مشکالت آپارتمانهای تحقیق آنان نشان میی مسکونی آپارتمانی هستند. یافتهواحدهاکلیه 

، قدمت آپارتمان، آپارتمان یواحدهانشینی با متغیرهای تعداد باالست. مشکالت آپارتمان بالنسبهدر کرج 

نوع تملک آپارتمان، میزان تغییر ساکنین، روابط همسایگی، تراکم جمعیت، کیفیت ساخت فیزیکی، کارآمدی 

داری دارد که از آن میان با تغییر ساکنین، نشینی و میزان تردد در آپارتمان همبستگی معنیتمانقوانین آپار

شود اما نشینی و میزان تردد در آپارتمان رابطه مستقیم مشاهده میتراکم جمعیت، کارآمدی قوانین آپارتمان

نشینی معکوس است. مانرابطه میزان روابط همسایگی و کیفیت ساخت فیزیکی با میزان مشکالت آپارت

نشینی، سطح تحصیالت، تعداد اعضای ، میزان امکانات، آگاهی به قوانین آپارتمانواحدهامتغیرهای مساحت 

 .نشینی نیستنشینی با میزان مشکالت آپارتمانخانوار، قومیت، نوع مسکن قبلی، جنس، سن مدت آپارتمان

نشینی در شهر مطالعه کیفی فرهنگ آپارتمان» ( در مقاله خود با عنوان1532محمد پور و همکاران)

 اند از:تحقیق آنان عبارت سؤاالتنشینی پرداختند. ، به بررسی مشکالت آپارتمان«همدان

 نشینی در همدان چه هستند؟های عام فرهنگ آپارتمانمشخصه

 نشینی دارند؟نشینان چه درک و تفسیر از زندگی آپارتمانآپارتمان

 نشینی در همدان چه هستند؟اجتماعی آپارتمان -فرهنگیمسائل و مشکالت 

و نیز مشاهده  نینشآپارتمانها از طریق مصاحبه با ساکنان نگاری بوده و دادهروش تحقیق آنان مردم

شده است. گیری هدفمند استفاده. با توجه به کیفی بودن پژوهش، از روش نمونهاست شدهیگردآورمستقیم 

ن مجتمع آپارتمانی و کسانی که در این مجتمع مشغول به کار بودند صورت گرفته مصاحبه با افراد ساک

های آنان نیز بر اساس معیار اشباع نظری تعیین . تعداد مصاحبهرهیمدئتیهها، است مانند: نگهبانان، خدماتی

اصله تعاملی، که ف رندیگیمو همکاران نتیجه  محمد پوراند. سکنه مصاحبه کرده 04شد، درمجموع آنان با 
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پرداخت  مسئلهفضای زندگی مشترک، ناآگاهی از قوانین آپارتمان،  وسعتنظافت، تنوع فرهنگی،  مسئله

 .استی در همدان نینشآپارتمانعناصر فرهنگ  ازجملهتردد  مسئلهشارژ و 

 

 چارچوب مفهومی .3

کمی که مبتنی بر یک چارچوب نظری جهت نظریه آزمایی  هایپژوهشتحقیقات کیفی برخالف 

.چهارچوب مفهومی مجموعه مفاهیم به هم مرتبطی را شامل کنندمیهستند از چارچوب مفهومی استفاده 

را در قالب یک نظام منسجم و مرتبط معنایی به  هاآنکه بر مفاهیم عمده مورد مطالعه تمرکز دارد و  شودمی

( به همین دلیل با توجه به کیفی 1531به نقل از محمدپور و ایمان،  2441)پاتن،  دهدمیهمدیگر پیوند 

 .گرددمیبودن روش پژوهش حاضر از چارچوب  مفهومی استفاده 

 

 کنش -1-3

ر دارای معنی باشد و به عبارت دیگر اگر رفتار معنی دار یا با بی معنی باشد عمل نامیده اگر رفتا

که : دال  اندگفتهشود. معنی عمل یعنی مدلول عمل، به عبارت دیگر همانطور که منطقیون درباره داللت می

 کند؛ این رفتار عمل خواهد بود. وضعی به طور قراردادی بر مدلول داللت می

 غیرکانونیکنش کانونی و  1-1-3

شویم. این اصطالح اجتماعی، ما با دیگران وارد کنش متقابل غیرکانونی می هایوضعیتدر بسیاری از 

که افراد اطالع دوجانبه از  دهدمیرا نخستین بار گافمن به کار برد. کنش متقابل غیر قانونی هنگامی رخ 

آید که شمار زیادی از مردم معموال هنگامی پیش میگذارند. این وضعیت حضور یکدیگر را به نمایش می

یا تئاتر یا مهمانی، وقتی مردم در انتظار دیگران اند، حتی اگر اند، مثل خیابان شلوغ، یک جا جمع شده

شان حرف نزنند، به طور مداوم مشغول ارتباطات غیرکالمی از طریق ادها و حاالت چهره هاآنمستقیما با 

 دهندمیگویند یا انجام دهد که افراد مستقیما به آنچه دیگران میکانونی هنگامی رخ میهستند. کنش متقابل 

های متقابل توجه داشته باشند. جز در مواقعی که کسی تنها ایستاده باشد، مثال در یک مهمانی همه کنش

نونی را یک مراوده های کانونی و نیز غیرکانونی است گافمن هر موردی از کنش متقابل کادربرگیرنده مبادله

که  هاییمراودهشود، با سایر مردم تشکیل می هاییمراودهما از  ٔ  روزمره، و بخش بزرگی از زندگی نامدمی

در اغلب موارد در پس زمینه ای از کنش متقابل غیرکانونی با افراد دیگری که در صحنه حضور دارند، رخ 

 هاییمثالهای معمولی رو در رو همگی و تماس هابازیسمیناری،  هایبحثدهد. گفت و گوهای کوتاه، می

 .شوندمیاز مراوده محسوب 
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است که حاکی از کنار گذاشتن بی اعتنایی مدنی است. وقتی غریبه « نقطه آغاز»مراوده همیشه نیازمند 

ره لحظه توقف بی اعتنایی مدنی هموا -مثال در یک مهمانی -کنندبا هم مالقات و شروع به صحبت میها 

مخاطره آمیز است، چون به راحتی ممکن است درباره ماهیت مراورده ای که آغاز شده، سوتفاهم هایی پیش 

( از این رو برقراری یک تماس چشمی ممکن است در ابتدا حالتی مبهم و آزمایشی 1311بیاید)گافمن، 

کند که انگار هیچ منظوری تواند طوری عمل داشته باشد. سپس اگر این پیش  درآمد پذیرفته نشود، فرد می

نداشته و اقدام مستقیمی برای شروع مراوده صورت نداده است. در کنش متقابل کانونی همه همانقدر که با 

هره و اداها نیز استفاده ، از حالت چکنندمیبا هم ارتباط برقرار  کنندمیکلماتی که رد و بدل 

 .(151،  1531)گیدنز،کنندمی

 

 صحنه ناحیه جلو و پشت -2-3

توان به ناحیه پشت و ناحیه جلو تقسیم کرد. نواحی جلو آن دسته بخش اعظم زندگی اجتماعی را می

گذارند؛ نواحی جلو یا های رسمی را به اجرا میها هستند که افراد نقشهای اجتماعی یا مراودهقعیتاز مو

اجراهایی در ناحیه جلو هستند. هستند. کارهای گروهی غالبا مستلزم آفریدن « اجراهای روی صحنه»همان 

بندی و خود را مهیای کنش جا ادوات صحنه و نمایش را سرهمنواحی پشت جاهایی است که مردم در آن

های پشت صحنه کنند. نواحی پشت شبیه پشت صحنه یک تئاتر و فعالیت تررسمیهای متقابل در محیط

توانند استراحت کنند و احساسات نه باشند، مییک فیلمبرداری است. وقتی مردم با خیالی آسوده پشت صح

 .(153، 1531)گیدنر،کردند آزاد بگذارندنه کنترل میو رفتارهایی که روی صح

 

 فضای شخصی  -3-3

های فرهنگی زیادی وجود دارد. در فرهنگ غربی وقتی مردم وارد در تعریف فضای شخصی تفاوت

؛ اما اگردر کنار هم پهلو کنندمیفاصله ای به اندازه دست کم یک متر را حفظ   شوندمیکنش متقابل کانونی 

زاترین شوند. درکنش های متقابل عادی حساس ترین و تنش ترنزدیکبه پهلو بایستند، ممکن است به هم 

 مناطق عبارتند از فاصله صمیمانه و فاصله شخصی. اگر این حدو مرزها زیر پا گذاشته شوند مردم سعی

کنند فضای مختص به خویش را دوباره به تصرف درآورند. شاید ما به کسانی که وارد این حریم شخصی می

را کنار بزنیم. وقتی  هاآنیا با آرنج « برو کنار»گوییم شوندچنان زل بزنیم که انگار میو صمیمانه مان می

یرند ممکن است نوعی حد و مرز گاز حد مطلوبشان در کنار یکدیگر قرار می ترنزدیکمردم به ناچار 

فیزیکی برای خود ایجاد کنند، کسی که در یک کتابخانه شلوغ نشسته و مشغول مطالعه است ممکن است با 
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به نقل از  1311، 1333های روی لبه میز حریم خصوصی خود را مشخص کند ) هال، چیدن کتاب

  .(102،  1531گیدنز،

 

 کنش جمعی -4-3

کنشی دانست که در آن جمعی )بیش از یک نفر( برای رسیدن به نفعی جمعی  توانمیکنش جمعی را 

. بنابراین در این تعریف دو عنصر مهم و اساسی وجود دارد که شاکله کنش جمعی کنندمیبا هم همکاری 

عی)؛مارول، اولیور و پرال، ( و نفع جم2443؛ باندیرا، بارانکای و رسول، 1330هستند: همکاری )اکسلراد، 

1333). 

 

 همکاری   -5-3

در راستای منافع مشترک )واعظی( به عبارت  هاسیاستهمکاری عبارت است از انطباق و هماهنگی 

. این ادای سهم هزینه دارد. در مقابل کندمیدیگر هر عضو جمع سهم خود را در تولید نفع مشترک ادا 

اما سهم خود را  شوندمیبرخوردار  کسانی هم هستند که از مواهب خیر جمعی کنندمیکسانی که همکاری 

. اگر کنشگر را دارای عقالنیت ابزاری فرض نامیممی 5این افراد را قاصر کنندنمیدر تولید خیر جمعی ادا 

کنیم آنگاه این امکان وجود دارد که هنگامی که افراد مطمئن هستند از خیر جمعی مانند دیگران بهره مند 

نند و ترجیح بدهند سهم خود را در هزینه های تولید نپردازند. )اولسون، خواهند شد دست به سواستفاده بز

 ( 1533به نقل از اصغرپور،1332؛ تومال،1313

 خیر جمعی  -6-3

که اشخاص از  شودمیخیر جمعی یا کاالی مشترک ، محصول کنش جمعی است. معموال فرض 

ا که برای برخورداری از چنین خیری به چیستی این خیر آگاه هستند و این خیر برای آنان مطلوب است چر

افراد برای پرداخت هزینه و همکاری است. در حالت کلی اشخاصی  ٔ  انگیزه. خیر جمعی اندپیوستهجمع 

تا  پیوندندمیبه تنهایی قادر به تولید آن نیستند به هم  دانندمیکه عالقه مند به برخورداری از نفعی هستند و 

 .(2441و گویال، )آگروال نفع را تولید کنند

 قیتحقروش  .4

 مطالعه موردی  -1-4

استراتژی مسکونی مناسب ترین استراتژی ،  هایمجتمعبا توجه به هدف دست یابی به ادراک ساکنان 

از آنجا که  قصد داریم  شکل گیری  باشدمینیز روش مطالعه موردی تحقیق کیفی و روش مورد استفاده 

                                                           
3defector 



 

8 
 

را بررسی کنیم ناگزیریم حوزه مطالعه خود را  به یک مورد  اجتمایروابط وبروز یک پدیده پیچیده مثل 

 . دهیممیمحدود کنیم. این مورد را حتی االمکان از تمام زوایا مورد بررسی قرار 

.نظریه زمینه ای یک نظریه مساله شده استتحلیل بر اساس نظریه زمینه ای  تحقیق حاضرتحلیل کیفی 

.  کندمیاست که به ایجاد ساختار نظری یک مساله کمک  هاییگاماحل و محور و مبتنی بر ارتباط دادن مر

در فرآیند ساخت نظریه زمینه ای ، داده های گردآوری شده به مفاهیم یا کد تبدیل و در یک پیوستار 

 .(1531به نقل از محمدپور و ایمان،  1311)گالسر و همکاران،شوندمیفرآیندی به هم متصل 

 مطالعهانتخاب مورد  -2-4

. مجتمع الله باشدمی، ساکنان مجتمع مسکونی الله واقع در بولوار شاهد شهر مشهد تحقیق مورد بررسی

واحد در این مجتمع وجود دارد  30 . در مجموعشودمیواحد  10 بلوک بوده که هر کدام شامل چهاردارای 

 تریناست. مناسب اری گرد آوری شدهداده ها از طریق تمام شم .باشدمیواحد از آن نیز خالی  10که تعداد 

تحقیق  مصاحبه نیمه  اینبا افراد است که در  عمیق ٔ  مصاحبهاطالعات در روش زمینه ای  گردآوری ٔ  شیوه

با مصاحبه با افراد به ادارک آنان از چیستی و  شودمی سعیساخت یافته در مورد خانوار صورت گرفت و 

مصاحبه در  53 0تحقیق هایمحدودیتبنابراین با توجه به .عوامل همکاری و خیر جمعی پی  برده شود 

 مورد خانوار صورت گرفت.

 تجزیه و تحلیل یافته هاروش  -3-4

که در پژوهش حاضر به عنوان روش تحلیل داده ها مورد استفاده قرار  -نظریه زمینه ای ٔ  ارائهبرای 

شروع تحقیق، تحلیلگر  ٔ  نقطه. از  گیردمیو طبقه بندی در کل جریان تحقیق انجام  3کدگذاری -گیردمی

آن مفاهیم با موضوعات تشخیص داده  ٔ  وسیله. کدگذاری فرآیندی است که به  کندمیداده ها را کدگذاری 

تا مقوله ها ساخته شود.از طریق  شوندمی. داده ها تغییر شکل داده و محدود تر  شودمیشده و نامگذاری 

(سرواینسون و برگنهامر سه روش برای کدگذاری 1533، اسپتسیاله) گیردمی ایجاد این مقوله ها نظریه شکل

 :گیردمیبر می شمارد که در این پژوهش نگارنده از این نوع کدگذاری بهره 

 رچسب زدن  و مقوله بندی داده ها.:بررسی ، ب1کدگذاری باز 

 این مرحله شامل تعیین الگوهای موجود در داه ها است.1کدگذاری محوری: 

                                                           
است که برخی از ساکنین مسن قادر به پاسخگویی نبودند و همچنین برخی ساکنین با مراجعات مکرر  منظور از محدودیت های تحقیق این 4

 نیز در دسترس نبودند.

5coding 
6Open coding 
7Axial coding 
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 این مرحله شامل تعیین  الگوهای موجود در داده ها است.در این مرحله داده 3کدگذاری گزینشی :

..) سرواینسون و برگنهامر، کنیممیها را به صورت جدید کنار هم گذارده و رابطه بین مقوله ها را بررسی 

 (142: 1532به نقل از پرویزی ، 1333

محوری در قالب یک مدل ترسیم  ٔ  مقولهمقوالت حول محوری یا هسته، سایر  ٔ  مقولهپس از تعیین 

 د شرایط، تعامالت و پیامدها باشد. این مدل که درواقع همان نظریه زمینه ای است باید دارای سه بعشوندمی

 

 .یافته ها5

مبنایی  ٔ  یهنظراساسی تحقیق و استفاده از مراحل کدگذاری رایج در  ٔ  مسألهدر این بخش، با توجّه به 

پرداخته و نتایج هر مرحله از تحلیل  هامصاحبهگام به گام به تحلیل  - یاهستهکدگذاری باز، محوری و  –

دیگر مشاهدات و اسناد نیز استفاده شده  هاییافتهبرای تکمیل و تأیید این روند، از  ینچنهم. گرددیمارائه 

 ینترمهممورد مطالعه برخی از  هسوژاست.پیش از ورود به مبحث اصلی، به منظور آشنایی بیشتر با 

 .شودیمخصوصیات آندر اینجا ارائه 

 

 یافته های توصیفی -1-5

قرار دارد. قبل و بعد از این مجتمع  35شهرداری واقع در بولوار شاهد، شاهد  14مجتمع الله در منطقه 

.  در اندگرفتهبه مساحت زیادی هیچ گونه خانه ای وجود ندارد  و تنها دو مجتمع آپارتمانی در کنار هم قرار 

ابتدا در این منطقه، منزل مسکونی . در شودیماطراف این مجتمع انباری بزرگ و سوله کارخانه مشاهده 

در پارکینگ  2، مجتمع الله باشدیمواحد  144، که بیش از 1وجود نداشته است، پس از ساخت مجتمع الله 

توسط بانک مسکن ساخته شد. جهت حفظ امنیت دور مجتمع حصار وجود دارد و همچنین دارای  1الله 

واقع شده و دارای  35عنی که بین بزرگراه  و خیابان شاهد نگهبان هستند. مجتمع  الله دو ممر است؛ بدین م

اما  گیردیم. در ورودی در طرف بزرگراه قرار دارد .رفت و آمد خودروها از این در صورت باشدیمدو در 

 گیردیمبه جهت وجود فروشگاه در طرف دیگر ، رفت و آمد ساکنین بیشتر از در واقع در خیابان صورت 

. در وسط خیابان نهر گناباد قرار گرفته است که در این خیابان منزل مسکونی باشدیمبان .این در فاقد نگه

بلوک قرار گرفته   0. ساکنین جهت خرید باید از پل نهر گناباد عبور کنند. در این مجتمع شودیممشاهده 

واحد یا به طور  11. از مجموع آنان شودیمواحد  31واحد است که در نهایت  10است هر بلوک مشتمل بر 

و یا برای استفاده در تعطیالت و استفاده های غیر اخالقی خریداری شده است. در هر  باشدیمکلی تخلیه 

نیم طبقه و به اصطالح پاگرد دو واحد قرار گرفته است.بنابراین در یک طرف بلوک سه طبقه و در طرف 

                                                           
8Selective coding 
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. هر بلوک دارای یک شودیمین مجتمع به طور مشترک استفاده طبقه وجود دارد. گاز و آب در ا 0دیگر 

. البته الزم به ذکر است بلوک سه فاقد نماینده باشدیمنماینده است و همچنین دارای یک مدیر ساختمان 

برابر نیست. تعداد واحد ها  هابلوک. تعداد واحد ها با تعداد اندگرفتهقرار  هابلوکدر زیر   هاینگپارکاست .

است . به علت وجود  فضای باز ، برخی ساکنین در حیاط نیز پارک  3 هاینگپارکاست در حالیکه تعداد  10

به گونه ای ساخته نشده اند که بدون هیچ گونه مزاحمتی  بتوان خودرو را داخل و  هاینگپارک. کنندیم

خارج شود.  بایستیم خارج نمود بنابراین در صورتی که خودرویی در جلو پارک نماید خودروی عقبی

داشتن یا نداشتن پارکینگ در سند منزل مشخص شده است و منزلی که  دارای پارکینگ است تفاوت حدودا 

یک میلونی دارد. جایگاه هر واحد به صورت کتبی نوشته شده و بر شیشه در ورودی نصب شده است: )البته 

 دیده شده است(: 0و  2و  1تنها در بلوک 

. آن طور که محقق باشدیمکه محیط مناسبی برای بازی کودکان  شودیمبازی دیده در مجتمع فضای 

و  شودیممشاهده نموده است قوانین،  میزان شارژ و قبض هر واحد معموال به طور کتبی بر شیشه ها نصب 

دارای .محقق مشاهده کرد بلوک سه کنندیمساکنین از این طریق از قوانین و یا جلسات مجتمع آگاهی پیدا 

 مشکالت نظافتی و ساختمانی مشهودی است. همچنین اطالعیه ای مبنی بر پاره کردن قوانین مشاهده شد:

ها شود برای اطالع همگان و دیگر همسایههمسایه محترم اگر اطالعیه ای بر درب چسبانده می»

فرهنگ و شخصیت خانواده باشد که اطالعیه و اعالنات را پاره کنید و نشانه باشد . این کار درست نمیمی

 «باشدشما می

بایست یکسان و با توجه به آن که در قوانین آپارتمان نشینی ذکر شده است که نمای همه واحدها می

شبیه به هم باشد اما نمای در ورودی برخی واحدها متفاوت از سایر واحدها است و برخی دیگر نیز نیز از 

 .اندنمودهدر آهنی استفاده 

 ی تحلیلییافته ها -2-5

کدهای محوری زیر  نهایتدر  کهشدند  کدگذاری، سازی پیادهداده های جمع آوری شده پس از 

 :استخراج گردید
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 : کدگذاری باز و محوری 1جدول 

 

 اینقد. عزا نه اینجا هست عروسی نه میاد یادم وقتی از. نبوده عروسی اینجا اصال یا مذهبی برگزاری"

 "میایم وجد به هم خودمون شه بهاگه سروصدایی  که ساکته مجتمع این

 هر ما.کمتره خیلی مستاجرها تعداد هابلوک اون در که اینه باشه بهتری بلوک تا میزاره تاثیر که متغیری"

 اره بودیممی سال چند بود ساکن اگه نیست مهم مستاجریم چون.  کنیممی پیدا وفق اونجا شرایط با بریم جا

 "کردیممی کاری

زندگی و نبود زمان کافی برای خانه بودن، خانه را به محلی برای خواب و  ٔ  روزمرهمشغله های 

شکل گیری همکاری حداقلی و کاهش میزان تعامال و استراحت تبدیل کرده است و همین امر منجر به 

 هایعمجتم. یکی از عوامل بسیار مهم که منجر به همکاری حداقلی در گرددمیهمکاری بدون هماهنگی 

بیان شده در منزل و جدایی محل کار  هایتفکیکزمانی است . با توجه به  هایمحدودیت شودمیمسکونی 

که همین امر در کاهش معاشرت با همسایگان و  کنندمیاز زندگی افراد زمان بسیار کمی را در منزل سپری 

به همسایگان خود کاری  دهندمییا اطالع از وضعیت آنان موثر است به همین علت است که افراد ترجیح 

نداشته باشند.از اینرو غریبگی و میل به ناشناخته بودن تبدیل به هنجار اجتماعی مورد پسند در  آپارتمان 

 .باشدمیشرایط ساختاری در گفتار مصاحبه کننده  ٔ  دهندههای زیر نشان . نقل قولشودمینشینی 

 و رفت نمیشه زیاد. علیک و سالم حد در فقط بینمنمی رو ساختمان اهالی اصال نیستم خونه اصال من"

 "داشت امد

 مقوالت باز (یمحور یکدگذارمقوالت عمده )

 ساختاری موانع
مهمانی، نبود موضوع مشترک تعامل جز منافع عمومی، برگزار نشدن مراسم 

 خوابگاه بودن منزل، مستاجر بودن

 ارتباطی موانع
، استفاده مقطعی از نبود نقاط طالقی در ساختمان، عدم تماس چهره به چهره

 زمانی ساکنین هاییتمحدودمنزل مسکون، 
  اعتماد عدم
 نامیدن یکدیگر با الفاظ ناپسند آمیز قهر روابط

 منفعت طلبی ساکنین
محسابه سود و ، ناچیز شمردن معضل، مسایل ساختمانبی اهمیت بودن به 

 تغییر منفعت طلبانه هنجار، زیان
 عدم پیگیری مدیریت، نبود ضمانت اجرایی قوی،  بی سازمانی کنترل مرکزی ضعیف

 ذهنیت منفی
عدم ، عدم باور به همکاری دیگران، ترس از پیامد منفی ارتباط با همسایگان

 باور به اثربخشی کنش جمعی
  ترک تعامل

 فاصله تعاملی
ارتباط ، عدم شناخت، روابط در حد سالم، روابط مبتنی بر اشتراکات خاص

 انحصاری با واحد هم طبقه
  تبعیت

  سازگاری با معضالت
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 موانع ارتباطی  

تا اطالعات را ارسال و  کنندمیدارد که اعضای گروه همکار استفاده  هاییکانالارتباطات اشاره به 

ساخت گروه انتقال دهند. هایاقدامدریافت کنند، یکدیگر را آگاه نگه دارند و عقاید خود را برای تاثیر بر 

های مسکونی به گونه ای است که نقاط طالقی ساکنان با یکدیگر بسیار کم است و همین امر برخی مجتمع

کمتر امکان پذیر باشد. عالوه بر این برخی ساکنین به طور قطعی از  هاآنتماس چهره به چهره  شودمیباعث 

در این نماید. باشند. همین امر تعامل آنان را کمرنگ تر میو در حال رفت و آمد می کنندمیمنزل استفاده 

 گویند:زمینه مصاحبه شوندگان می

توافقی نداشتید تا حاال؟ نه می دونید نه با همسایه ها رابطه داریم نه اونها با ما، ما اصال همدیگر رو "

می کنه. یکی مال یک حاج نجا دیگه همه شده مجردی برای خودش میاد و میره و عشق و حال . ایبینیمنمی

 "آقاست که با دوستاش میاد خوش میگذرونه و میره

ما توی بلوکمون خوشبختانه سه تا بلوک نیستند . خونه روگرفتند گاهی برای زیارت میان هتل و اینا "

 "نمیرن میان اینجا

 عدم اعتماد

یکدیگر نیز در برابر به دلیل عدم شناخت بین ساکنان اعتماد در بین آنان بسیار پایین بوده و حتی 

 گوید:هستند.در این رابطه یکی از ساکنان میاحساس ناامنی 

 نگرانی احساس خونشون بفرستم رو فرزندم هم تونم نمی ندارم ها همسایه از شناختی هیچ چون"

 "بدم پول یا ماشین بهشون حاضرم که گم به تونم نمی دارمن شناختی هیچ چون و. کنممی

 منفعت طلبی ساکنین

چه مطلوب، مناسب، خوب یا بد آن ٔ  دربارههای انسانی عقایدی است که افراد یا گروه هاارزش

در جهان مدرن با به  های اساسی تنوعات در فرهنگ انسانی است.های مختلف نمایانگر جنبهاستدارند. ارزش

 هاارزشوجود آمدن پیچیدگی ساختاری و افزایش فرد گرایی در پی تقسیم کار فزاینده شاهد رشد تنوع در 

مسکونی تبدیل به عاملی جهت کاهش  هایمجتمعکه همین امر در  باشیممیو هنجارهای مورد پسند افراد 

و  کنندمیساکنین اغلب به منفعت خویش فکر . گرددمیارتباطات همسایگی و ایجاد همکاری و خیر جمعی 

 گوید:. برای مثال یکی از ساکنان میباشندمینسبت به مسایل اطراف خویش بی توجه 

اصال به هیچ چیز کار ندارند. اگر اتفاق خوبی بیافته تشکر نمی کنن اگر هم اتفاق بدی بیافته  هااین"

. در این حد دارندنمییک نون روی زمین باشه بر  هااین. . فقط سرشون توی کار خودشونهکنندنمیاعتراضی 

 "بی تفاوتند
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 کنترل مرکزی ضعیف

.  با توجه به اندضروریمنابع شامل درون دادهای انسانی هستند که برای ایجاد و بقای یک گروه همکار 

فردی که گروه .شودمیرا سازمان دهد احساس  هاکنشهمکاری حداقلی همسایگان به یک مدیر و فردی که 

خط مشی صحیح وسازمان دهی امور و مشکالت برخوردار  هایمهارتاز  کندمیهمکار را دور هم جمع 

میان فردی است که اگر برنامه ریزی  هایارتباطو  هایکنشاست .مدیریت خوب دارای مهارت سازماندهی 

. فردی که شوندمی ترمشتاقی و خط مشی مناسبی را به کار ببرد سایر همسایگان به همکاری و کنش جمع

برقراری ارتباط میان فردی و سازمان دهی برخوردار  هایمهارتاز  کندمیگروه همکار را دور هم جمع 

. این فرد به دلیل برخورداری از چنین  دهدمیاست و این نقش را با بی طرفی و بدون غرض ورزی انجام 

 در میان اعضای همکار دارای مشروعیت و مورد احترام هست.   هاییویژگی

 

. بده انجام باید مدیریت که کارهایی همه اینا. نیاوردیم رو کسی ما نه نیاوردید؟ رو کسی خودتون شما"

 مجبور بودیم خونه صاحب اگه یا. ندن رو پولش بعد کردید رو کار این چرا میگن بدیم انجام ما اگه چون

 ".نمیشه االن ولی.  بیارن کردیممی

 این به بود کار سر اونم. بکنید کارو این بگید این به که زدیم زنگ مدیر به اولش گفتید؟ مستقیم شما"

 ".کرد خواست کار هر این ولی. بود زده زنگ

 ذهنیت منفی

 دهندمی. آنان ترجیح کندمیباور به پیامدهای ارتباط با دیگران نقش بسیار مهمی در ذهنیت افراد ایجاد 

تا با اقوام خویش تعامل داشته باشند تا با همسایگان. برخی از ساکنان نیز از فرستادن کودکان خویش به خانه 

 .کردندمیهمسایگان احساس نگرانی 

 باال میره ها پله از چم به. باال فرستممی نفر یک همین خونه فقط رو چم به دارم رابطه یکی با فقط من "

 توی جاللی خانم. فرهادی خانم. دارم رابطه هم چهار بلوک توی نفر چند با. کنممی نگرانی احساس من

 ".دو بلوک

 

 

 فاصله تعاملی

ابزاری برای  دهندمیواکنشی که همکاران به صورت غیر رسمی در مقابل همکار دیگر از خود نشان 

ایجاد همکاری است. تعامل اجتماعی منفی و برخورد سرد با سایر افراد یکی از عواملی است که واکنش 

منفی دیگران را در بردارد. چنانچه افراد مجتمع مسکونی دارای تعامل اجتماعی گرم باشند و مشکالتی 
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داشته باشند سایر افراد نیز به مدارا کوچک خود را با برخوردی مثبت بپذیرند و سعی در برطرف نمودن آن 

. اما افراد به دلیل تمایل به عدم ارتباط با همسایگان و ناشناختگی کنندمیو سازش با فرد مذکور تمایل پیدا 

تا هنجار مورد پسند خود یعنی میل به ناشناخته بودن را ابراز  دهندمیاغلب روابط سردی از خود نشان 

 دارند.

خوش رویی نشون بدم که  کنممیمسایه ها با من تمایل اشنایی داشته باشند، سعی ه کنممیمن سعی  "

چه برسه به همسایه ها. فقط در زمینه  کنندنمینگند چقد خشک و عنقه. االن دیگه فامیال با هم رفت و آمد 

 ".شروع کنم رابطه رو ساختمان و درد و دل اقتصادی داریم. ولی خودم تمایلی به این ندارم که

من با هیچ کس رابطه ندارم. در حد سالم و علیک هست. دوست ندارم بیشتر رابطه داشته باشم.  "

 "همینجوری بهتره. چون وقت ندارم. دوری و دوستی

فقط با یک همسایه رابطه داریم، اونم خیلی کم. بچش هم کالس بچه منه. گاه گداری مریض بوده  "

 "رفتیم حالش رو پرسیدیم

 تبعیت از مدیر

و عقاید افراد در یک گروه همکار و همچنین فرهنگ و  هانگرش،  هامهارتاعضا شامل  هایویژگی

برخی از ساکنان در چنین مواقعی  .دهندمیاست که این گروه های همکار را تشکیل  هاییسازمانتوان 

 .دیر را بپذیرندپیچیده کمترین همکاری یعنی تبعیت از م هایهمکاریدهند به جای درگیری در ترجیح می

 "میکنه بخاد کار هر نماینده کنمنمی اعتراضی هیچ من دارم قبول من میکنه کاری هر بلوک نماینده "

 سازگاری

تغییرات عمده حتی در شرایط متغیر را  ٔ  بحبوحهگروه همکار توانایی حفظ و کنترل خود را در 

چرا که افراد از بنیه مالی و  شودمیمسکونی عموما با مقاومت افراد مواجه  هایمجتمعدارد.تغییرات عمده در 

مطرح شده امکان تطبیق با شرایط عمده را از افراد سلب  هایدرگیریحمایتی قوی برخوردار نیستند و حتی 

 .کندمی

 پاک برف زیر بنویسم و کنم بحث با اینی که جای پارک رو رعایت نمیکنه برم خاستممی بار چند من "

 ".میکنه مدارا خیلی اون. نگذاشت شوهرم ولی کنش

. گاز نه کنیممی مصرف آب نه نیستیم، خونه اصال ما که کردیم اعتراض اول برای مشترک بودن گاز"

 قبول هم ما. بدید رو پول باید نباشید خونه چه باشید خونه چه شما دیگه قانونه که گفتند بهمون بعد. هیچی

 "گفتیم بسازیم با این قضیه. دیگه کردیم
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 نتیجه گیری .3

. این  آوردمیحیات نیست ، به همین دلیل به زندگی اجتماعی روی  ٔ  ادامهانسان به تنهایی قادر به 

ومعنوی خود پاسخ دهد ، لذا  به نیازهای مادی تواندمیموجود به غایت نیازمند ، تنها در کنار همنوعان خود 

که منجر به شکل گیری روابط و مناسبات  شوندمیبه منظور تامین نیازهای خود دور هم جمع  هاانسان

. گرددمیدر حقیقت همین روابط موجب انسجام و پایداری و استقرار در جامعه  شودمیاجتماعی بین آنها 

ساختار خود را در  هایکنشکه کنشگران با گسترش پیوندهای خود ،  شودمیروابط اجتماعی موجب 

جامعه تسهیل نمایند و از این طریق به اهداف خود دست یابند. همه افراد جامعه به نوعی در تالش برای 

همراه با شتاب تا مبادالت خود را در زمینه های مختلف سرعت دهند.  باشندمیبرقراری ارتباط با دیگران 

ها و کنند؛ اکنون ما بیشتر با تلویزیونمی ترمنزویگرفتن ضرباهنگ زندگی، مردم به نحو فزاینده ای خود را 

به یک معضل  تواندمینزدیکی فضایی در مجتمع مسکونی کنش متقابل داریم تا با همسایگان.  هایمانرایانه

با این که اساس جامعه مدرن بر  دیگری گردد.  هایآسیبدر زندگی کالن شهری تبدیل شود و زمینه ساز 

این تفیکیک ها در برخی  رسدیمحیات اجتماعی مبتنی است اما به نظر تفکیک میان حوزه های مختلف 

مدرن با  ٔ  جامعهو برای مثال در موارد منجر به غیرانسانی شدن یا غیراجتماعی شدن این حوزه ها می شود

ساختاری میان کارکردهای نهادها شکاف ایجاد شده است.  هایپیچیدگیافزایش جمعیت و شکل گیری 

سایر نهادها قرار گرفته است. و همچنین همزمان با این  ٔ  عهدهبسیاری از کارکردهای نهادهای سنتی بر 

مساله میان محل زندگی و کار افراد نیز تفکیک ایجاد شده است. خانه و خانواده بسیاری از کارکردهای خود 

رن از دست داده است و تنها به محلی برای خواب و استراحت تبدیل شده است. در چنین مد ٔ  جامعهرا در 

 تخصصی آن انجام دهند.  هایمحیطروزمره خود را در  هایفعالیت کنندمیشرایطی افراد سعی 
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 ای زمینه ٔ  نظریه پارادایمی: مدل  1شکل

 

کاری به »الح امور یکدیگر دخالت نکنند و در اصط درانتظار دارند از اینرو همسایگان نیز از یکدیگر 

امر سرمایه های کوچک و پراکنده را بی اثر  فقدان تعامل در مجتمع مسکونینداشته باشند.  «کار یکدیگر

و  محیط ناامنی را برای افراد به وجود  دهدمیجمعی  افراد را هدر  هایداراییخرد و  هایتالشکرده،  

از  بررسی اینانجام  جهت. باشدمیوحی و روانی بر کیفیت زندگی افراد  تاثیر گذار که از لحاظ ر آوردمی

مجتمع . مورد تحلیل قرار گرفتنظریه زمینه ای  مطالعه موردی استفاده گردید که با استفاده از روش روش

حبه نیمه خانوار مصا 53واحد به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد که از آن میان با  30مسکونی الله با 

شدند. یافته های تحقیق  کدگذاری، سازی پیاده.داده های جمع آوری شده پس از ساختاریافته صورت گرفت

 موانع ساختاری و موانع ارتباطی زمینه ساز فاصله تعاملی گریز ناپذیر هستند کهگر آن است بیان

 هاکنش یریشکل گ ٔ  زمینه یکیزیو ف یکالبد ی. ساختارهاکندمی دایافراد در مکان نمود پ هایکنش

انتظار شکل  تواننمی دهدنمیتعامل  ٔ  اجازه یمسکون هایمجتمع دکالب ی کهطیدر شرا نیبنابرا ،هستند

در از عوامل بسیار مهم که منجر به کاهش تعامالت عالوه بر این یکی را داشت  یکنش جمعتعامل و  یریگ

بیان شده در منزل و  هایتفکیکزمانی است . با توجه به  هایمحدودیت شودمیمسکونی  هایمجتمع

 موانع ساختاری

 موانع ارتباطی

 عدم اعتماد

 روابط قهرآمیز

 طلبی ساکنینمنفعت 

 ذهنیت منفی

 کنترل مرکزی ضعیف

 رویداد خاص

 اخالقیمنحرفین وجود 

 ناگریز تعاملیفاصله 

 ترک تعامل

 فاصله تعاملی

 تبعیت

 سازگاری

عدم شکل گیری کنش  

 جمعی

عدم شکل گیری کاالی 

 جمعی

عدم هماهنگی در 

 پیچیده هایهمکاری

 همکاری شکننده
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که همین امر در کاهش معاشرت  کنندمیجدایی محل کار از زندگی افراد زمان بسیار کمی را در منزل سپری 

به  دهندمیضعیت آنان موثر است به همین علت است که افراد ترجیح با همسایگان و یا اطالع از و

همسایگان خود کاری نداشته باشند.از اینرو غریبگی و میل به ناشناخته بودن تبدیل به هنجار اجتماعی مورد 

حضور بلند مدت یا وجود چشم اندازسکونت بلند مدت در یک مکان . شودمیپسند در  آپارتمان نشینی 

مالی و اجتماعی بیشتری انجام دهند. مستاجرانی که تنها برای یک  هایگذاریافراد سرمایه  شودمیموجب 

 دانندنمیسرمایه گذاری فراوان برای ایجاد شبکه های اجتماعی را به صرفه  کنندمیسال در مجتمعی زندگی 

را به  هاییشخصیت ناقص تهیمدرنو حتی تمایل زیادی به بهبود کیفیت زندگی عینی محیط هم ندارند. 

نه  ؛مدرن  تیشخص صیو نه خصا هستند یسنت هایشخصیت صیخصادارای وجود آورده است که نه 

به  لیکنند و نه آنقدر خاص گرا هستند که تما یها زندگ بهید در کنار غرنآنقدر عام گرا هستند که بتوان

.افراد درونگرا و پرمشغله تمایل به گسترش شبکه اجتماعی را داشته باشند شاوندانشانیدر کنار خو زندگی

از اینرو تمایل  کنندمیخویش ندارند. این دسته از افراد به خانه به عنوان محلی برای خواب و استراحت نگاه 

ماهنگی پیامد این و سایرین صورت بگیرد و به همین دلیل همکاری بدون ه هاآنبین  تعاملدارند کمترین 

 هایکانالاعتماد و پیوندهای ارتباطی بیشتر بین افراد مجتمع مسکونی و همچنین گسترش . اشدبمیامر 

در چنین شرایطی نیاز به وجود .نمایدمیارسال و دریافت اطالعات در افزایش  همکاری نقش موثری ایفا 

موجود را سازماندهی نماید احساس  هایکنشفردی مدبر که وظایف ساختمان را  بر عهده بگیرد و 

دارای قدرت و توان کنترل مرکزی باشد بتواند گروه همکار را دور هم جمع که فردی  بایستمی.و شودمی

رای مشروعیت و مورد در میان اعضای همکار دا هاییویژگیاین فرد به دلیل برخورداری از چنین . کند

فاصله تعاملی گریز ناپذیر  افراطی هایتفکیکامالت مذکور و عت ٔ  نتیجهدر گفت  توانمیاحترام هست. لذا 

 هایهماهنگیعدم همکاری در  همکاری حداقلی ، به عنوان مقوله گزینشی این تحقیق انتخاب شد که 

اغلب افراد ترجیح  باشدمیپیچیده، عدم شکل گیری کنش جمعی و کاالی جمعی از جمله پیامدهای این امر 

کل گیری همکاری دخالتی نداشته باشند و کمترین همکاری موجود در بین ساکنین به در فرایند ش دهندمی

و  و هیچ گونه هماهنگی در پی ندارد گیردمیاین همکاری با پرداخت پول غالبا صورت  آیدمیوجود 

ایی و سطحی را در پی خواهد داشت که هر لحظه امکان فروپاشی برای آن وجود بسیار ابتد هایهمکاری

 د. دار
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