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 چکیده

ی جمعای دواو ر  سا      هاا  کنشی ده سازمانی مسکونی بدون همکاری و ها مجتمعزندگی در 

ی خارد و  هاا  تاش   کرده،  ثر یبی کوچک و پر کنده ر  ها هیسرمانادیده گرفتن  همی  همکاری، 

 رو نیا  ز  ؛آورد یما محیط نا منی ر  بر ی  فر د به وجود  و دهد یمی جمعی  فر د ر  هدر ها یید ر 

 یتحلیا  نرریاه   یموردی بار پایاه   یدر  ین مقاله سعی وده  س  تا با  ستفاده  ز رو  مطالعه

  دسا  ی مسکونی در وهر مشهد، به فهم ذهنی آنان  ز همکاری ها مجتمعی و مصاحبه با ساکنان   نهیزم

بار  یان     میا د د قار ر ی بررسا  ماورد بنابر ین مجتمع مسکونی الله در وهر مشهد ر   ز تمام زو یا  ؛میابی

در  هاا  افتاه ی تحلیا  ی ی نیمه ساختاریافته در مورد خانو ر صورت گرف   بار پایاه  مصاحبه 53 ساس 

کنناده   ی مرکزی وناخته واد  سااختار محادود   هسته عنو ن  بهتحقیق، همکاری وکننده  مدل پار د یمی

ی رگاا ر یتأث ین  مر مطرح گردید؛ ساختارهایی که  فر د ممکن  س  قاادر باه    ساز نهیزمور یط  عنو ن به

ی تعااملی،  گریاز، فاصاله  خصایص وخصی همکاری ند رد  ها آنبر  ین عناصر باوناد ولی کنتارلی بر 

 واکننده  یهمکارگیری  ور یط علی مدل بر ی وک  جمله  زذهنی  منفی و کنترل مرکزی ضعیف نیز 

  پیامد چنین تعامشتی  ین  س  که حتی  گر هنجارها و قو عد روونی در مجتماع وجاود د وا      س 
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 ی   نهیزم یهمکاری وکننده، خیر جمعی، نرریه ی کلیدی:ها واژه

 مقدمه. 3

بخش مهمی  ز حیات  جتماعی مربوط به تولید و نگهد ری  ز منافع و کاالهایی  سا  کاه   

ی هاا  ناه یهزجمعی  س ، یعنی بیش  ز یک نفر در منابع و  ها آنی  ز برد ر بهرهمالکی  و 

 کناد  یمی خاصی ر  بر ی  ین کاالها  یجاد ها یژگیوآن کاالها وریک  س   جمعی بودن، 

میان  یشان و نیز هنجارها و  ها نهیهزمانند هماهنگی و همکاری میان ورکا، توزیع منافع و 

بررسای کاالهاای جمعای  ز     . ین کاالهاا ی  جتماعی مربوط به تولید و نگهد ری ها  رز 

، در ردیا گ یما ی قر ر بررس موردعلوم  جتماعی  یمتخصصان حوزه سوی طیف متنوعی  ز

وناسان،  قتصادد نان، عالماان علام سیاسا  و نیاز متخصصاان مادیری         ین زمینه جامعه

 (   2332، لیم، 233کاناز و ، )حضوری فعال د رند

 گاردد  یما تعلق د رناد و هماین  مار موجا       ها سازمانیا  اه  یجمع، ها گروهبه  ها  نسان

منفع  فردی  فر د به منفع  جمعی گره بخورد  منفع  فردی و جمعی همیشاه بار هام    

  در چناین حاالتی هار کنشاگر در آن     ردیگ یمتضاد وک   ها آنو گاهی بین  س ینمنطبق 

دسا  باه  نتخااز بزنادی همیار ناه و       ها آنبین  دیبا که   س  رو روبهموقعی  با دو گزینه 

ی هاا   یا موقع، رفتار کردن در جها  مناافع جمعای در    ار نهیرفتار هم  مر د  ز نه اریناهم

ماع نادیاده   رفتار غیر همیار نه رفتاری  س  کاه در آن مناافع ج   دور هی  جتماعی  س  و

( کنناد  یما دیگار ن چاه    کاه  نیا  به  توجه یببر ی هر کنشگر ). (1332گرفته وود)کشک، 

ها  گر تعد د  بیشتری ر  به دنبال د رد  در برخی موقعی  نفع ،ار نهیهم ریغی  نهیگز نتخاز 

خود کنشگر(   زجملهر   نتخاز کنند، همه ) ار نهیهم ریغ یی  ز کنشگر ن گزینهتوجه قاب 

، زیااان بیشااتری کردنااد یماای همیار نااه ر   نتخاااز  نااهیگزدر مقایسااه بااا وضااعیتی کااه 

 بتاد    هاا   یا موقع گونه نی بنابر ین همکاری در  ؛(1521)جو دی یگانه و هاومی، برند یم

ی  ز حاص  تاش  جمعای   مند بهرهبرخی  فر د همزمان با  وی،  س مبتنی بر سود فردی 

 خود قصور کنند  فیوظادر  نجام  تو نند یم

پیمایشی  صورت بهیی  جتماعی که در زندگی روزمره عمومی  د رد و ها  یموقعیکی  ز  

نشینی  س  که نوعی موقعی  دور هی  جتماعی خارد  سا      آپارتمان ،ی  س بررس  قاب 
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ی، مربوط به سابکی  ز زنادگی  سا  کاه در آن بسایاری  ز مفااهیم       نینش آپارتمان لگوی 

گیرند   فز یش سریع جمعی  واهرها و   قر ر می فیبازتعرو حقوق مورد  ها میحر  زجمله

، کمباود  ساو  کی  خیر و  فز یش تقاضا بر ی مساکن  ز یا  ها دههگستر  وهرنشینی طی 

ی زندگی آپارتمانی ساوق د ده  سو بهزمین و باال بودن قیم  زمین  ز سوی دیگر، مردم ر  

ساابک  یبااارهی مهاام در لهأمساا(  ساااختار و محتااو  دو 1523، ز ده می باار ه)دهااد یمااو 

  نیز رو بط میاان همساایگان ر  در   و محتو   ساختار معماری آپارتمان س ی نینش آپارتمان

  ردیگ یبرم

منافع فردی خاود   ها عمدتاً ساکنان آپارتمانگف   تو ن یمرو بط میان همسایگان  یبارهدر

ی مشاکشت   نناد یب یما  -ساکنان یاک آپارتماان   -همسایگان دیگرر  در مقاب  منافع جمعی 

نراف ، عدم پرد خ  ی رفتاری، عدم مشارک  در جلسات، عدم رعای  ها ینرم یبچون 

 و  رفا  ، رمعماول یغوخصی  ز فضااهای عماومی، فعالیا  در سااعات      یوارژ،  ستفاده

، ها پارکو جای  ها  ی تومبآونایان، تعد د  وآمد رف ن و مهمانان، میز ن ای زیاد ساکنآمدها

ی مساکونی وجاود   هاا  مجتمعمو ردی هستند که در   زجمله ،ی زیاد در آپارتمانسروصد 

در ی ماکور نفع فردی خویش یا نفع جمعای ر   ها  یموقع ز  هرکد مدر  باید فر د د رد و 

    نرر بگیرند

جمعای پیاماد     ی ی کاالریگ وک ی همکاری وده و ریگ وک توجه به نفع جمعی منجر به 

گر یاناه د ده و  لز ماات    فر د تن به تمایشت جمع گردد یم  عو م  متعددی باعث  س آن 

باواند  در  یان پاژوهش، هاد       توجاه  یبا ی ر  رعای  کنند یا نسب  به آن نینش آپارتمان

 نرار  نقطاه   زی همکااری و کااالی جمعای    ریا گ وک نگارندگان بررسی عو م  و ور یط 

ی ریا گ واک  گر یانه جها   ی جمعها یریگ جه ، چر  که وجود حد قلی  ز  س ن اساکن

حقاوق جماع نیاز یکای  ز      نرم  جتماعی بر ی هر مجتمع ضرورت د رد  نادیاده گارفتن  

ی بوده وناس جامعه نرر ن توجه صاح  موردو معضشت  ساسی  س  که همو ره  سؤ الت

در هار   گر یاناه و نااتو نی در تولیاد کاالهاای جمعای     و هس   کم بودن تماایشت جماع  

 ی جدی به همر ه د وته باود ها  یآسپیامدها و  تو ند یمی   جامعه



 ی نظری پیشینه. 2

دور هی  جتمااعی باین رفتارهاای     ی( در پژوهشی به مقایسه2332) همکار نچن و  -1

هاا تاأثیر مجااز ت ر  بار رفتاار       آن همیار نه د نشجویان تاایو ن و آمریکاا پرد ختناد    

 بار ی  ند  در  ین مطالعه در  غل  مو رد هر فرد به  نجام کااری   همیار نه مطالعه کرده

عناو ن یاک کا  ضارر      س  به جمع بهپرد زد که ممکن   منفع  وخصی خویش می

آنان رفتار خودخو هانه در ورق بسیار فر گیر  س   چند عاما  بسایار    برساند   زنرر

گاا ردی مجااز ت و تنبیاه،     ی همکاری یا رقاب  تأثیر می مهم وجود د رد که بر درجه

گیری  با کاهش وادت   ی وخصی،  رتباطات میان فردی و ترکی  گروه تصمیم  نگیزه

ی باه حاد ک ر     نگیازه  ت،  فر د بیشتر رفتار خودخو هانه بروز خو هند د د و باا مجاز 

کاه  فار دی کاه     درحاالی  ؛پرد زند رساندن  هد   فردی بیشتر با یکدیگر به رقاب  می

دهاد  فار د  ز دو    های آنان نشاان مای    هد   جمعی د رند رقاب  کمتری د رند  یافته

فاااوت هسااتند   فاار د تااایو نی نسااب  بااه  فرهنااد در رفتارهااای همیار نااه باااهم مت

 حتماال نراارت و تنبیاه دو عاما  مهام در رفتاار        باواند   تار مای   ها رقابتی آمریکایی

که تنها  حتمال نرارت که  ز آن  طشع د وته باوند یاا ناه بار     ها  س  درحالی تایو نی

گیاری   ناد زه ر  درمجماوع   ی  ها رتباه  تایو نی آموز ن آمریکایی تأثیر د رد رفتار د نش

باالتری در جماع نساب     یها رتبه ی کس  نکردند  ما نسب  به آمریکاییباالیجمعی 

هاا و   کمتاری ر  نساب  باه همکشسای     یبه همسر، و لادین و  قاو م د رناد و رتباه    

تار  ز   ها در تعام  با همکار ن و دوساتان خودخاو ه   بنابر ین تایو نی ؛دوستانشان د رند

  فر د آمریکایی بودند 

( در پژوهشی باا  1521، به نق   ز جو دی یگانه، 1322چاتیاس، سولودکین و بارون ) -2

مریکاا،  آنگر  د نشجویان نسب  به دور های  جتمااعی در باین د نشاجویان     »عنو ن 

دو دور های وخصای     ی با پنج دور های  جتمااعی و   نامه پرسش« آرژ نتین و مکزیک

یالا  متحاده، آرژ نتاین و مکزیاک     فرضی طر حی نمودند و به د نشجویان د نشگاه  

آرژ نتاین و مکزیاک( باا د نشاجویان آمریکاایی      ) مریکاای التاین  آد دند  د نشجویان 

هاای دور های ند واتند  ماا د نشاجویان       تفاوتی در تمای  باه همکااری در موقعیا    
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آناان  عتقااد    کردند دیگر ن تمای  کمتری به همکااری د رناد    مریکای التین فکر میآ

مریکای التین  عتقاد آری با تمای  به همکاری همبسته  س   د نشجویان د وتند همکا

همچنین آناان   ؛بیشتری د وتند که همکاری در در زمدت بر ی فرد د ر ی مزی   س 

که در باین   کنند درحالی زنان بیشتر  ز مرد ن همکاری می که به  ین نتیجه دس  یافتند

هاای وخصای نیاز یافا       حیث در دور هی گونه نبود  هیچ تفاوتی  ز ها  ین آمریکایی

 نگردید 

بیاان  « ی همکاری عنو ن دور هی  جتماعیی تجزیه»در پژوهش خود با  (1322ک )کش -5

ی تنش بین عقشنی  فردی و جمعی  س    دور هی  جتماعی مطالعه یکند مطالعه می

ونفاره  های دور هی  جتماعی ) نو ع دور هی د بندی ی خود در مورد طبقه وی در مقاله

هاایی ر  جها     ح  کند و همچنین ر ه ها بحث می و چگونگی ساخ  آن و چندنفره(

کاه  فار د خودخاو ه     ها بر  سااس  یان   ح  کند   ین ر ه می  ر ئههای  جتماعی  دور هی

هاای  نگیزوای    حا   وی یکی  ز ر ه  ند  وده باوند یا ساختار موقعی  تغییر کند تنریم

 رتباطاات   ،هاای جماع گر یاناه ر     گیاری  نفاع جها   له دور هی  جتماعی به أح  مس

کنند تا با یکادیگر حار  بزنناد،     که  فر د فرص  پید  می د ند   ز نرر وی هنگامی می

 یابد  همکاری  فز یش می

 یگر یاناه بررسی رفتار و نگار  جماع  » معیدفر و دربندی در پژوهش خود با عنو ن -2

گر یی یا همکاری در   ند تا متغیرهای تأثیرگا ر بر جمع تش  کرده« وهروند ن تهر نی

هاای تحقیاق آناان، متغیرهاای      وناسایی نمایند  بر مبنای فرضایه  ر  دور هی  جتماعی

های متقاعدکنناده و   تعهد عام،  عتماد به همکاری دیگر ن، رضای   ز زندگی، دریاف 

 ی ماورد گر یاناه گر یی مؤثر  س   رفتار جماع  بر جمعی و کنش منفی دیگر ن  تجربه

نفر  ز  533ی تحقیق آنان وام   قرمز  س   نمونه بررسی، توقف عابر ن در بر بر چر غ

در جنوز، مرکز و ومال تهر ن قصد عبور  ز  عابر نی  س  که  ز سه تقاطع پر زدحام

 –ی متغیرهاا   ی هماه  ر بطاه  های تحقیاق  ی تحلی  یافته  ند  بر پایه قرمز ر  د وته چر غ

 ود   یید أبا متغیر و بسته ت -ی و کنش منفی دیگر ن بجز رضای   ز زندگی و تجربه



تعارض نفع فردی و نفاع  »( در پژوهش خود با عنو ن 1521) جو دی یگانه و هاومی -3

دور های  جتمااعی    کنناد کاه  بیاان  « جمعی )دور هی  جتماعی( و عو م  مؤثر بار آن 

 رو  سا ی همیار ناه و غیار    در آن، هار کنشاگر باا دو گزیناه روباه      موقعیتی  س  که

و فضاای   عو م  مؤثر بر رفتار در دور هی، وام  عو م  موقعیتی، وخصیتی همیار نه 

ساال   13فرد  053کنش  س   در  ین تحقیق  ز رو  پیمایش )جمعی  نمونه وام  

ت  ز رگرسایون  واده  سا   بار ی آزماون فرضایا       به باالی سااکن تهار ن(  ساتفاده   

وااده  ساا   نتااایج تحقیااق نشااان د د کااه میااز ن رفتااار همیار نااه  لجسااتیک  سااتفاده

درصاد، و میاز ن رفتاار     23تا  13های دور هی  جتماعی، بین  پاسخگویان در موقعی 

درصد  س   فرضایات تحقیاق واام      23تا  23همیار نه مردم  زنرر پاسخگویان بین 

گیاری   اهبی و ناوع وخصای ، یاا جها     گیاری ما   تأثیر عو ما  وخصایتی )جها    

 عتقاد به  ثربخشی عم  جمعی، وار یط دوساتانه یاا    ) های  جتماعی( موقعیتی  رز 

رقابتی حاکم بر موقعیا   رتبااط میاان کنشاگر ن در موقعیا ،  طاشع  ز پیامادهای        

هنجارهای حاکم ) غیرهمیار نه در دور هی  جتماعی، تأثیر تجربه قبلی( و فضای کنش

هاای دور های    وع ر بطه و نوع موقعی  کنش( بار رفتاار  فار د در موقعیا     برکنش، ن

 د ود أیی جتماعی ت

ی هاا  مجتماع  جتماعی بار رو باط  جتمااعی سااکنان      یبررسی میز ن و تأثیر سرمایه -1

( تاش   1531مسکونی )مطالعه موردی دو منطقه  ز وهر  صفهان(  نصاری، عطاایی ) 

هاای مساکونی    گیری رو بط در مجتماع  عام  در وک کنند تا به بررسی تأثیر  ین  می

ولی  ؤ عتمااد، مشاارک  و مسا    ؛ جتماعی یآنان معتقدند با  فز یش سرمایه بپرد زند 

آر مش بیشاتری بار فضاای مساکونی حااکم       طبعاً جتماعی نیز باالتر خو هد رف  و 

تحلیا    ر یبا های دورکیم، مارکس، کلمن، بوردیو و فوکویاما  آنان  ز نرریهگردد   می

کنند و پس  ز بررسی نرریاات، مادل تجربای تحقیاق       جتماعی  ستفاده می یسرمایه

عناو ن متغیار     جتمااعی کاه باه    یدر  ین مدل متغیار سارمایه   کنند  خود ر  ترسیم می

وده  س  که بر رو بط  جتماعی باین    تشکی  مؤلفهوود  ز چندین  مستق  وناخته می

 ین متغیر و بسته تأثیرگا ر  س   چناد متغیار و بساته   عنو  ن مجتمع مسکونی بهاساکن
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متغیرهاای   ؛ جتماعی تأثیرگا ر باوند یوود بر سرمایه  صلی وجود د رد که فرض می

 ؛ عتماد، مشارک ، تعهد  جتماعی، تکاالیف  جتمااعی   آگاهی، ماکور عبارت  س   زی

وااهر ر   نتخاااز کاارده و  ز بااین    وااهر و سااپاهان ملااک یرو دو منطقااه  ز یاان

صاورت در دساترس  نتخااز     نفار ر  باه   132 ز آن مناطق  هرکد می ها نینش آپارتمان

ی هاا  مجتماع ن ا جتمااعی سااکن   یدهد سرمایه های تحقیق آنان نشان می کردند  یافته

مسکونی در هر دو منطقه بر رو بط آنان تأثیر د رد  فرض دوم آنان نیز که تأثیر آگاهی 

 یواهر رد و در منطقاه  ی ملاک ها بود در منطقاه  ن وخصی ساکنان مجتمع بر رو بط آنبی

 عتماد و رو باط  جتمااعی    یسوم که بیانگر ر بطه یگردید  فرضیه دییتأوهر سپاهان

رو باط  سا  بناابر ین     یکنناده   عتمااد د ر ی خاصای  تقویا     گردید  دییتأبود نیز 

تو نناد  ز روی میا  و    ها بیشتر می تماد کنند، آنوهروند ن به یکدیگر  ع که یدرصورت

فرض چهارم آنان نیز که میز ن مشارک  بر رو بط  همکاری رو بط بهتری وک  دهند 

 ین فرضیه با دیدگاه کلمن قاب  تبیاین   معتقدند کهگردید  آنان  دییتأنیز  دیسنج یمر  

 تگیری  نترار ت و تعهاد   کلمن معتقد  س  مشارک  بین  فر د منجر به وک  ؛ س 

کناد و در رو باط باین آناان       یجاد می نو  هم، معیارهایی بر ی رفتارهای گردد یم فر د 

 ژهیباو مؤثر  س   عشوه بر کلمن پاتناام نیاز معتقاد  سا  وجاود مشاارک  مادنی        

رو باط   ر ی منافع متقاب  با یکادیگر وهروند ن ب گردد یم باعثهای همسایگی   نجمن

تعهد  جتمااعی   که ود دییتأ به  ین ترتی  آخر آنان نیز یبهتری د وته باوند  فرضیه

  بین ساکنان مجتمع بر رو بط  قتصادی آنان تأثیر د رد 

 یی در واهرهای  ساشمی و مشاکشت فرهنگای ناوای  ز آن، مطالعاه      نینشا  آپارتمان -0

درک روناد   نویسانده هد   صلی   (1523) ز ده می بر ه ینووتهموردیی وهر ز هد ن 

 جتماعی و فرهنگی ناوای   تو مشکش مسائ ی در وهر ز هد ن و نینش آپارتمانرود 

آماری  و بخشای  ز خانو رهاای سااکن چهاار دساته آپارتماان        ی ز آن  س   جامعه

و حاد   2333دهند   ز مجموع  تشکی  می ساز یوخص ستیجاری، مشارکتی، تعاونی و 

 مجموع دردرصد به رو  تصادفی سیستماتیک  نتخاز گردید   13حدود  ،یآپارتمان



در   سا  کاه   نشینی در وهر ز هد ن تنوع فرهنگی بسایاری  مشک  آپارتمان مهمترین

رو تضااد فرهنگای باه جها       وود و  ز ین ی مسکونی دیده میها مجتمعن ابین ساکن

 یان تضااد فرهنگای باا توجاه باه        د گرد های متفاوت حاص  می فرهند وجود خرده

همین عو م  باعث وده  س  تا رو بط  کند  بیشتر جلوه می ها مجتمعنزدیک بودن در 

صحیح  جتماعی در و حدهای مسکونی وک  نگیارد و ناساازگاری و تانش در  یان     

 دیده وود  ها مجتمع

بررساای پیاماادهای  جتماااعی و فرهنگاای    »در ( 1523) و همکااار ن جهااانگیری -2

پس  ز مرور  جمالی بار   «موردی وهر ویر ز ینشینی در  ستان فارسی مطالعه آپارتمان

نهای  باا   در و نشینی، چارچوز نرری خود ر  مطرح نمودند سو بق تجربی آپارتمان

خاود ر  طر حای کردناد کاه در آن      ی ستفاده  ز چارچوز نرری، مدل تجربی مقالاه 

 وودی متغیرهای مستق  وام  سه دسته می

  وناختیی تحصیشت، میز ن درآمد، بعد خانو ر، مح  تولد متغیرهای جمعی 

 ها  مشخصات فیزیکیی سطح زیربنا، تعد د طبقات، تعد د و حدها، تعد د  تاق 

   نشاینی، ناوع مادیری      متغیرهای فرهنگی و  جتماعیی قومی ، ساابقه آپارتماان

 مجموعه، د وتن یا ند وتن مدیر درمجموع 

منادی  ز   نشاینی واام  رضاای     متغیر و بسته نیز پیامدهای  جتمااعی فرهنگای آپارتماان   

نشینی،  حسااس  منیا ،  حسااس  نازو ، موفقیا  تحصایلی فرزناد ن،  عتمااد          آپارتمان

  جتماعی  س  

آمااری آناان    ی ز نوع کمی باوده و جامعاه   جهانگیری و همکار ن ی ستفاده رو  مورد

وضعی    زلحاظناهمگون  ینی ویر ز  س   با توجه به جامعهی مسکوو حدهاتعد د ک  

 21واده  سا   آناان      ی تصاادفی  نتخااز  بند طبقه یگیری ویوه نمونه یویوه ، قتصادی

قار ر   دییا تأ ز میان فرضیات آنان چهار فرضایه ماورد    و د دند مورد آزمون قر ر ر  فرضیه

 گرف  که عبارت بودند  زی

  م ب  د رد چر کاه ماردم    ینشینی ر بطه دی  ز آپارتمانمن سطح زیربنا با رضای

ی حیااط د ر و بازرع عاادت د رناد و هماین  مار در مجتماع        ها خانه غل  به 
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 مسکونی در میز ن رضای  آنان تأثیرگا ر  س  

 حساس بیگانگی ر بطه د رد  بر  ساس تئاوری   تعد د طبقات مجتمع مسکونی با 

ساکنان وهرها ر بطاه وجاود د رد بناابر ین    ورث بین  زدحام و  حساس تنهایی 

 هرچه تعد د طبقات مجتمع بیشتر باود،  حساس تنهایی ساکنان نیز بیشتر  س  

   منادی سااکنان ر بطاه د رد  وجاود مادیر       وجود یا عدم وجود مدیر با رضاای

مشاکشت و رسایدگی باه  ماور مجتماع در       تار  عیسار ساختمان به جه  حا   

 تأثیرگا ر  س  مندی ساکنان بسیار  رضای 

 آپارتمانی با  حساس تنهایی پاسخگویان ر بطه د رد  آن  ینوع مدیری  مجموعه

مادیره متشاک   ز سااکنان      تأصاورت هیا   ها به دسته  ز ساکنانی که مدیرت آن

یی که د ر ی یک مدیر  سا   حسااس تنهاایی    ها مجتمع س  به نسب  ساکنان 

مادیره هساتند  ز جمعیا       تأهیا  یی کاه د ر ی ها مجتمعبیشتری د رند  چر که 

 کنند  بیشتری برخورد رند و با توجه به نرر ورث  حساس تنهایی بیشتری می

نشاینی و   میز ن مشکشت آپارتماان  یمطالعه»در  (1533)و همکار ن محسنی تبریزی  -3

عناو ن   با توجه به مبانی نرری مشکشت  جتماعی باه  «عو م  تأثیرگا ر بر آن در کرج

ی، سااخ   نرما  یبا ه تحقیق مطرح کردند که وام  چناد بعاد والوغی،    متغیر و بست

فیزیکی آپارتمان، عدم مشارک   س   هر عام  د ر ی چنادین گویاه بار ی سانجش     

آماری آناان کلیاه    یوده  س   جامعه   س   در  ین مطالعه  ز رو  پیمایش  ستفاده

و حاد   212213مشاتم  بار    1522ی مسکونی آپارتمانی هستند که در ساال  و حدها

های تحقیق آنان نشاان   گردید  یافته برآوردو حد  2333حجم نمونه تحقیق و وود  می

باالساا   مشااکشت  نساابتاًنشااینی در کاارج  دهااد میااز ن مشااکشت آپارتمااان  ماای

آپارتماان، ناوع تملاک    ، قادم   آپارتمان یو حدهانشینی با متغیرهای تعد د  آپارتمان

ن، رو باط همساایگی، تار کم جمعیا ، کیفیا  سااخ        اآپارتمان، میز ن تغییر ساکن

نشاینی و میاز ن تاردد در آپارتماان همبساتگی       فیزیکی، کارآمادی قاو نین آپارتماان   

ن، تار کم جمعیا ، کارآمادی قاو نین     اد ری د رد که  ز آن میاان باا تغییار سااکن     امعن



 یواود  ماا ر بطاه    ی مستقیمی مشاهده مای تردد در آپارتمان ر بطهنشینی و میز ن  آپارتمان

نشاینی   میز ن رو بط همسایگی و کیفی  ساخ  فیزیکی با میز ن مشاکشت آپارتماان  

، میاز ن  مکاناات، آگااهی باه قاو نین      و حادها معکوس  سا   متغیرهاای مسااح     

ساکن قبلای،   نشینی، سطح تحصیشت، تعد د  عضای خانو ر، قومیا ، ناوع م   آپارتمان

نشاینی نیسا   نتاایج     نشینی با میاز ن مشاکشت آپارتماان    جنس، سن مدت آپارتمان

حاص   ز مدل تحلیلی با  ستفاده  ز رگرسایون چندگاناه نشاان د د متغیرهاای تغییار      

ن، رو بط همسایگی، تر کم جمعی ، کیفی  ساخ  فیزیکی، کارآمادی قاو نین   اساکن

ترین عو م  تأثیرگا ر بار   کننده عنو ن تعیین ارتمان بهنشینی و میز ن تردد در آپ آپارتمان

 وود  نشینی محسوز می میز ن مشکشت آپارتمان

نشاینی در واهر    مطالعاه کیفای فرهناد آپارتماان    »در ( 1532)محمدپور و همکار ن  -13

 تحقیق آنان عبارتند  زی سؤ التنشینی پرد ختند   به بررسی مشکشت آپارتمان «همد ن

 نشینی در همد ن چه هستند؟ فرهند آپارتمانهای عام  مشخصه 

 نشینی د رند؟  ز زندگی آپارتمان ینشینان چه درک و تفسیر آپارتمان 

 نشینی در همد ن چه هستند؟  جتماعی آپارتمان -مسائ  و مشکشت فرهنگی 

هااا  ز طریااق مصاااحبه بااا ساااکنان   نگاااری بااوده و د ده رو  تحقیااق آنااان مااردم

  با توجه باه کیفای باودن     س  وده یگردآورمستقیم  یاهدهو نیز مش نینش آپارتمان

وده  س   مصااحبه باا  فار د سااکن       گیری هدفمند  ستفاده پژوهش،  ز رو  نمونه

مجتمع آپارتمانی و کسانی که در  ین مجتمع مشغول به کاار بودناد صاورت گرفتاه     

آنان نیز بر  سااس  های    تعد د مصاحبهرهیمد  تأیهها،   س  مانندی نگهبانان، خدماتی

 ناد    ساکنه مصااحبه کارده    23درمجماوع آناان باا     و معیار  وباع نرری تعیاین واد  

نرافا ، تناوع    یلهأمسا تعااملی،   یکه فاصاله  رندیگ یمو همکار ن نتیجه  محمدپور

 یلهأمسا فضاای زنادگی مشاترک، ناآگااهی  ز قاو نین آپارتماان،        وسع فرهنگی، 

   س ی در همد ن نینش آپارتمانفرهند  عناصر  زجملهپرد خ  وارژ و تردد 

 چارچوب مفهومی. 1

ی کمی که مبتنی بر یک چارچوز نرری جه  نرریه ها پژوهشتحقیقات کیفی برخش  
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مفهومی مجموعه مفااهیم   چهارچوز  کنند یمآزمایی هستند  ز چارچوز مفهومی  ستفاده 

ر  در  ها آنتمرکز د رد و  مطالعه مورد یکه بر مفاهیم عمده وود یممرتبطی ر  وام  همبه

باه نقا   ز    2331)پاتن، دهاد  یمقال  یک نرام منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند 

(، به همین دلی  با توجه به کیفی بودن رو  پژوهش حاضار  ز  1520و  یمان،  محمد پور

  گردد یممفهومی  ستفاده  چارچوز

 کنش جمعی. 1. 3

کنشی د نس  که در آن جمعی )بیش  ز یک نفر( بر ی رسیدن باه   تو ن یمکنش جمعی ر  

بنابر ین در  یان تعریاف دو عنصار مهام و  ساسای       ؛کنند یمهمکاری  هم بانفعی جمعی 

؛ بانادیر ، بار نکاای   1322کنش جمعی هستندی همکاری ) کسلر د،  یوجود د رد که واکله

 ( 1322،  ولیور و پر ل، )مارول یجمع( و نفع 2333و رسول، 

 همکاری. 1. 2

در ر ساتای مناافع مشاترک     هاا  اسا  یسهمکاری عباارت  سا   ز  نطبااق و همااهنگی     

  کناد  یما هر عضو جمع سهم خود ر  در تولید نفع مشاترک  د    گرید  عبارت  به ؛)و عری(

کسانی هم هستند کاه  ز   ،کنند یم ین  د ی سهم هزینه د رد  در مقاب  کسانی که همکاری 

 ؛کنند ینم ما سهم خود ر  در تولید خیر جمعی  د   ووند یممو ه  خیر جمعی برخورد ر 

   گر کنشگر ر  د ر ی عقشنی   بز ری فرض کنایم آنگااه  یان    مینام یم 5 ین  فر د ر  قاصر

 مناد  هاره ب فر د مطمئن هستند  ز خیر جمعی مانند دیگر ن  که یهنگام مکان وجود د رد که 

ی تولید ها نهیهزبزنند و ترجیح بدهند سهم خود ر  در   ستفاده ءسودس  به  ،خو هند ود

 .(1522نق   ز  صغرپور، به 1332؛ تومش،1313) ولسون،  نپرد زند

 خیر جمعی. 1. 1

کاه   واود  یما فارض   معماوالً خیر جمعی یا کاالی مشترک، محصول کنش جمعی  سا    

بار ی   چر کاه  وخاص  ز چیستی  ین خیر آگاه هستند و  ین خیر بر ی آنان مطلوز  س  

ی  فر د بار ی پرد خا     زهی نگ  خیر جمعی  ند وستهیپبرخورد ری  ز چنین خیری به جمع 

                                       
3
- defector 



باه برخاورد ری  ز نفعای     مناد  عشقاه هزینه و همکاری  س   در حال  کلی  وخاصی که 

تاا نفاع ر  تولیاد     وندناد یپ یما قادر به تولید آن نیستند باه هام    ییتنها به د نند یمهستند و 

 ( 2331و ل و گویال، گار کنند)

 ی کنشگرانها یاستراتژ. 1. 4

، در فرآیناد کانش جمعای بایاد باه      واوند  یما جمعی درگیر  درکنشکنشگر ن  که یهنگام

ی گوناگون دس  بزنند  محاسابه و تقلیاد دو ناوع  ساتر تژی در     ها کنش نتخاز در میان 

   س برخورد با کنش جمعی 

 محاسبه. 1. 4. 3

و پیامادهای آن   هاا   یا موقعدر فرآیند کنش جمعی کنشاگر ن ممکان  سا  باه تحلیا       

  مشاهورترین  یان   پرد زد یمی بازی به بررسی  لگوهای دور هی  جتماعی  هینرربپرد زند  

دور هی زند نی  س   دور های  جتمااعی ماوقعیتی  سا  کاه  گار فارد  ز         بازی ها یباز

هنجارهای  جتماعی پیروی نکند، بازده یا منافع فردی بر ی یک وخص باالس ؛  ما وقتی 

نقا    به 1333ربر، ) ابدی یم فر د کاهش  ینهایی بر ی همه ی فر د چنین کنند بازده یهمه

ی  جتماعی همر ه با کنش غیرهمکار نه بر ی هار  دور ه  (1521 ز جو دی یگانه و هاومی،

)در  باواد  یما ی عاالی بار ی فارد د ر      جاه ینتیاک   معماوالً باوده و   زیا  نگ وسوساه فردی 

 غلا  در  )ی  فر د جامعاه   همهی  فر د بدین گونه رفتار نمایند  همه( لیکن  گر مدت کوتاه

 (1332کوالک، )  کرد( ضرر خو هند در زمدت

 یدتقل. 1. 4. 2

ی محاسابه باه کماک    جاا  باه  دهناد  یم نسانی ترجیح  کنشگر ن ،ها  یموقعدر بسیاری  ز 

، 2333 وساتروم  )ی کنشاگر ن موفاق تقلیاد کنناد    هاا  ی ساتر تژ عقشنی  محدود خاود  ز  

 ( 2332؛ بر ون و وینسن  1332برجیکیان، 

 ی اجتماع آپارتمانیها یژگیو. 1. 5

در یاک قلمارو    هاا  خانو دهآپارتمان مجتمعی  س  د ر ی چندین خانه یا چندین طبقه که 

ی هاا  سااختمان آپارتماان د ری چنادین ویژگای  سا ی       کنند یممعین همسایگی زندگی 

  هار آپارتماان بار ی سااختمان خاود د ر ی       ند گرفته قر رآپارتمان  غل  در درون حیاط 
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(  1533به نقا   ز محسانی تبریازی و همکاار ن،      22-30ی 1321ورودی  س   )د نلوی، 

  ردیا گ یما مشترک در دساترس سااکنان قار ر     طور بهخدمات عمومی و فضاهای تفریحی 

 چهره به چهره  س   صورت به معموالًرو بط  فر د 

ی فرهناد   توساعه  ز آهناد رواد و    تار  عیسار  مر تا   باه ی نینشا  آپارتماان آهند رواد  

تضادهای زیادی   صوالً مانده عق ی در کشورهای نینش ارتمانآپی بوده  س   نینش آپارتمان

و  ها  رز همان هنجارها و  ،ینینش آپارتماند ری یا ر  در پی د وته  س   فرهند همسایه

و  فکار و  حساساات و    س یا  مور مادی  س  که بر ی  فر د همسایه معقول و  رزومند 

همگای در   هنجارهاا    یان  دهاد  یما قار ر   ریتأثی تح  نوع  بهر  وک  د ده یا  ها آنرفتار 

ی هاا   رز که  لبته گاهی ممکان  سا  هنجارهاا و      س  رتباط با برخورد با همسایگان 

بناابر ین، همکااری باه معنای عما  باا یکادیگر و          فر د معقول و مطابق با ورع نباواند  

خیر جمعای  مندی  ز های هماهند با یکدیگر به منرور تعقی  هد  مشترک و بهره ویوه

رسیدن به خیر جمعای وجاود    بر یبا پید یش هنجار همکاری نیاز به کنش جمعی    س 

همکاری در خیر جمعی نهفته  س   خیر جمعی کاالیی  س  که متعلاق باه    ید رد  نتیجه

و همه در تولید آن کاال سهیم هستند و  ز منفع  آن نیاز باه طاور جمعای      نیس یک نفر 

باواد؛  ی  عضاا مای   تولید خیرجمعی مستلزم پرد خ  هزینه توسط همهبرند؛ بنابر ین  سهم می

خاود ر    زنند و ساود و زیاان   در چنین ور یطی کنشگر ن عقشنی دس  به و کاوی ور یط می

باری  ز  در عین حاال ساهم   در برخی مو قع برخی  عضا عدم پرد خ  هزینه و سنجند  می

عا   فکنناد و  ز من  خاود ر  پرد خا  نمای    بینند بنابر ین سهم تر میخیر جمعی ر  عاقشنه

خاو نیم   ماا در    مای « گار  طفیلای » صاطشح   برند   ین دسته  فر د ر  در جمعی نیز سهم می

گیارد و   گاه کاالی جمعای واک  نمای    عضا چنین تصمیمی بگیرند آن یصورتی که همه

 کنند     عضا ضرر می یهمه

 روش تحقیق. 4

Section 3013 3 .4 .مطالعه موردی 

 ستر تژی،  نیتر مناس  ،ی مسکونیها مجتمعی به  در ک ساکنان ابی دس با توجه به هد  



  ز  باواد  یما « ماوردی  یمطالعاه » نیز رو  ستفاده   ستر تژی تحقیق کیفی و رو  مورد

ی ر   جتمااع پیچیاده م ا  رو باط     ییاک پدیاده   و باروز ی ریگ وک  قصد د ریمکه  آنجا

 یان ماورد ر     و به یک مورد محدود کنیم خود ر  یمطالعه یبررسی کنیم ناگزیریم حوزه

  میده یمی قر ر بررس مورد ز تمام زو یا   مکاند حتا 

 ،ی  ناه یزم یهیا نرر  سا    وده   یتحلی   نهیزمتحلی  کیفی تحقیق حاضر بر  ساس نرریه 

یی  سا  کاه باه  یجااد     هاا  گاام محور و مبتنی بر  رتباط د دن مر حا  و  لهأمسیک نرریه 

ی هاا  د دهی،   ناه یزم ی  در فرآیناد سااخ  نرریاه   کناد  یمکمک  لهأمسساختار نرری یک 

باه مفااهیم یاا کاد تبادی  و در یاک پیوساتار فرآینادی باه هام متصا              واده  یگردآور

 ( 1520و  یمان،  محمد پوربه نق   ز  1301گشسر و همکار ن،ووند) یم

Section 3012 2 .4 . موردمطالعهانتخاب 

ی تحقیق، ساکنان مجتمع مساکونی اللاه و قاع در بولاو ر وااهد واهر مشاهد        بررس مورد

  واود  یما و حاد   12واام    هرکاد م   مجتمع الله د ر ی چهاار بلاوک باوده کاه     باود یم

   سا  و حد  ز آن نیز خاالی   12و حد در  ین مجتمع وجود د رد که تعد د  32 درمجموع

و حد مورد مصاحبه قار ر   53 درمجموع   س  وده  یگردآوروماری  ز طریق تمام ها د ده

ی عمیاق باا    مصااحبه  ،ی  ناه یزم رو  دری گردآوری  طشعات  ویوه نیتر مناس گرف   

در مورد خانو ر صاورت گرفا     افتهی ساخ نیمه  یمصاحبه  فر د  س  که در  ین تحقیق

خیار جمعای    با مصاحبه با  فر د به  در ک آنان  ز چیستی و عو م  همکاری و ودو سعی 

مصااحبه در ماورد خاانو ر     53 2ی تحقیاق ها  یمحدودبا توجه به  نیبنابر  ؛برده وود پی

 صورت گرف  

Section 3011 1 .4 .ها افتهی لیتحل و  هیتجز 

 هاا  د دهرو  تحلیا    عناو ن   باه کاه در پاژوهش حاضار     -ی  نهیزم یی نرریه  ر ئهبر ی 

ی در ک  جریاان تحقیاق  نجاام    بند طبقهو  3گزینشی کدگا ری -ردیگ یمقر ر  مورد ستفاده

                                       
های تحقیق  ین  س  که برخی  ز ساکنان مسن قادر به پاسخگویی نبودند و همچنین برخی  منرور  ز محدودی  -2

 ساکنان با مر جعات مکرر نیز در دسترس نبودند 
5
- coding 
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  کدگاا ری  کناد  یما ر  کدگاا ری   هاا  د دهگار  ی وروع تحقیاق، تحلیا    نقطه   ز ردیگ یم

ی گاا ر  ناام و  واده  د دهی آن مفاهیم باا موضاوعات تشاخیص     لهیوس بهفرآیندی  س  که 

طریاق    ز سااخته واود    هاا  مقولهتا  ووند یم محدودترتغییر وک  د ده و  ها د ده  وود یم

و برگنهاامر ساه    نساون یسرو   (1523، سپتسایاله )ردیا گ یمنرریه وک   ها مقوله یجاد  ین 

که در  ین پژوهش نگارنده  ز  ین نوع کدگاا ری بهاره    ومارد یبرمرو  بر ی کدگا ری 

 یردیگ یم

 ها  بندی د ده و مقوله بررسی، برچس  زدن ی1کدگا ری باز 

 هاس  ین  لگوهای موجود در د ه ین مرحله وام  تعی ی0کدگا ری محوری 

 در  یان   هاسا     لگوهای موجود در د ده ی  ین مرحله وام  تعیین2کدگا ری گزینشی

هاا ر  بررسای    بین مقولاه  یصورت جدید کنار هم گا رده و ر بطه  ها ر  به مرحله د ده

 ( 132ی 1522 ،و همکار ن به نق   ز پرویزی 1333سرو ینسون و برگنهامر، )کنیم می

ی محوری در قال  یاک   مقولهی محوری یا هسته، سایر مقوالت حول  مقولهپس  ز تعیین 

ی  س  باید د ر ی سه بعاد    نهیزم ی   ین مدل که درو قع همان نرریهووند یممدل ترسیم 

 ور یط، تعامشت و پیامدها باود 

 

 ها افتهی. 5

پانج مقولاه     یا درنهای، کدگاا ری وادند کاه    سااز  ادهیپپس  ز  وده یآور جمعی ها د ده

کنناده،   محادود  سااختار  ی همکااری باه دسا  آمادی    ریا گ وک یا مانع  ساز نهیزممحوری 

، کنتاارل مرکاازی ضااعیف، فاصااله تعاااملی، ذهنیاا  زیااگریهمکااارخصااایص وخصاای 

 طاور  باه  کاه  باواند  یما یی ها مجموعه ریز ز مقوالت ماکور نیز خود د ر ی  هرکد ممنفی 

  وود یم واره  ها آن مختصر به

کدهای محوری   یدرنهای، کدگا ری ودند که ساز ادهیپپس  ز  وده یآور جمعی ها د ده

                                       
6
- Open coding 

7
- Axial coding 

8
- Selective coding 



 زیر  ستخر ج گردیدی
 مقوالت اولیه، محوری و گزینشی -3جدول 

 ی گزینشی مقوله مقوالت محوری مفاهیم اولیه

و تد خ  حریم  ها ساختمانضعف معماری 

 خصوصی

 

 

 

 ساختار محدودکننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همکاری وکننده

 عدم حس مالکی 

 ها مجتمع مکانات فیزیکی 

 خو بگاه ودن منزل

 یناکافمنابع مالی 

 نبود موضوع مشترک تعام  جز منافع عمومی

 یریناپا ساز 
-خصایص وخصی همکاری

 گریز
 یری نطباق ناپا

 نای ساکنطلب منفع 

  یسازمان یب

 فیضع یمرکز کنترل
  یریمد یریگیپ عدم

 یقو ییضمان   جر  نبود

  عدم تماس چهره به چهره

 ییگر  درون تعاملی یفاصله

 و گر یی  رزوی

 گانی رتباط با همسا یمنف امدیترس  ز پ

 عدم  عتماد

 ی ز منزل مسکون یمقطع  ستفاده

 یمنف  یذهن گر نید یعدم باور به همکار

 یکنش جمع یبه  ثربخشعدم باور 

 کننده ساختار محدود. 5. 3

ی  جتماعی  س   نهیزمی و مورفولوژی ها  یمحدودی  کننده دربرگیرنده ساختار محدود
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ی بر  ین عناصر رگا ریتأثکه گروه همکار در آن قر ر د رد   فر د ممکن  س  قادر به 

ی، خصوص میها و تد خ  حر ساختمان یضعف معمارند رد   ها آنباوند ولی کنترلی بر 

 نبودی، ناکاف یمال منابعی، زمان یها  یمحدود، ها مجتمع یکیزیف  مکانات، مکان حس

بودن  خو بگاهی، نشدن مر سم مهمان برگز ری، موضوع مشترک تعام  جز منافع عموم

 ووندگان بد ن  واره کردند   ز مو ردی  س  که مصاحبه مستأجر بودن، منزل

 مورفولوژی ساختمان

ی عایق سازی در بر بر صد  در  ین مجتمع ها طرحبه  جر ی  ها ساختمانسازندگان  توجه 

گیری آلودگی صد  در ساختمان وده بود و همین  مر سکوت ر   مسکونی مانع  ز وک 

 فر د  ظهار یکی  ز در  ین زمینه  ی در مجتمع وک  بخشیده بود خود خودبه طور به

 ید رد یم

یی که  ز ها وق تو نمیاد فقط  طر  نی صد   ز   صشًخیلی محکمه،  ساختمانشینجا  »

وگرنه وقتی میریم تو خونه صد یی  میونو یمجلوی در یک و حد رد میشیم صد وون رو 

 «نمیاد

 عدم حس مالکیت

هاای   درک نمادهاا و فعالیا    پدید روناسان در تعریف حس مکاان باه  همیا  تجرباه و    

تو ند در مکان زندگی باه وجاود آماده و باا      حس می نی  کنند   واره می روزمره در مکان

(  1522،و همکاار ن  باه نقا   ز پرتاوی    1303واولتز، ) گار زمان عمق و گساتر  یاباد   

 واود  یما در یاک مکاان موجا      بلندمدت  ند ز سکون  چشمیا وجود  بلندمدتحضور 

ی کاه تنهاا بار ی    مساتأجر ن ی مالی و  جتماعی بیشتری  نجام دهند  ها یگا ر هیسرما فر د 

ی هاا  وابکه ی فار و ن بار ی  یجااد    گاا ر  هیسارما  ،کنناد  یمیک سال در مجتمعی زندگی 

و حتی تمای  زیادی به بهبود کیفی  زندگی عینای محایط    د نند ینم صرفه  به جتماعی ر  

 ید رد ی فر د  ظهار م یکی  ز در  ین زمینه هم ند رند 

مستأجرها  تعد دها  بلوک  ون در که نهیآ باوه بهتری بلوک تا میز ره ریتأث که متغیری"

 نیس  مهم میمستأجر چون  میکن یم پید  وفق  ونجا ور یط با بریم جا هر  ما کمتره خیلی



 "میکرد یم کاری رهآ میبود یم سال چند بود ساکنآگه 

 ها مجتمعامکانات فیزیکی 

  گر وجود برخی ور یط و  ستعد دهایی  س  که در محیط وجود د رد همکاری نیازمند 

در کند   وک  پید  نمی به خودمحیط فاقد ور یط الزم بر ی  ین  مر باود همکاری خود 

 ید رند ی ین زمینه  فر د  ظهار م

فضای سبز  یجاد کنیم  ما خوز بر ی  ین کار باید ور یطی  بام پش دوس  د وتیم روی »

باوه، م شً  یزوگام دو سه الیه باود یا جایگاه گا وتن صندلی رو د وته باوه که در  ین 
 «ساختمان  ستعد د  وجود ند رد

ود  د و ، عصر که می ها بچهدوس  د وتم  ینجا محیطی بود که لو زم بازی بر ی »
 «ها بازی کنند های همسایه تا با بچه میآورد یمرو  ینجا  ها بچه

 خوابگاه شدن منزل

ی زندگی و نبود زمان کافی بر ی خانه بودن، خانه ر  باه محلای بار ی     روزمرهی ها مشغله

ی همکااری حاد قلی و   ریا گ واک  خو ز و  ستر ح  تبدی  کرده  س  و همین  مار باه   

غریبگای و میا  باه ناواناخته باودن       رو  نیا    ز ؛گردد یمهمکاری بدون هماهنگی منجر 

  وود یمی نینش آپارتمانتبدی  به هنجارهای 

 

 ید رند یدر  ین زمینه  فر د  ظهار م

 زیاد  علیک و سشم حد در فقط نمیب ینم رو ساختمان  هالی صشً  ،نیستم صشً خانه  من"

 "د و آمد  و رف  نمیشه

هر  ها هیهمسامن خودم دوس  د وتم با بقیه  رتباط د وته باوم  ما پیش نیامده چون "
واید بر ی  ونها مقدور نیس   ین روزها مردم به  کنم یمهستند و گرفتار، فکر  دوواغ 

 "ی هم رفتیم سال و نیم واید دو بار خونه کی نی نسب  قدیم گرفتارند  ما توی 

 منابع مالی ناکافی

مالی کافی و پاید ری بر ی پشتیبانی عملیات خود برخورد ر  یبنیه همکار باید  زگروه 

 فر د یکی  ز در  ین زمینه ممکن  س  همکاری صورت نگیرد   صورت نی باود در غیر 
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 ید رد ی ظهار م

 رو   هبودج واید یا کرد درس  نمیشه خر به چیش  ز دونم نمی میگه خر به آیفونا»

 «ند ره
 گویدی  ز  فر د می یکی دیگر

  ز بعضی  تومنه هز ر سه کلید  د وتند مشک   هالی  ز بعضی بودند گا وته جلسه دیش »

 «وارژه پول که برید تهش تا وما حاال  د وتند مشک  تومن هز ر سه  ین با  هالی

 یجمعنبود موضوع مشترک تعامل جز منافع 

باود   های پیچیده می  نجام همکاری بر ی فز یش موضوع تعام  یکی  ز عو م  کلیدی 

مر سم  گونه چیهنبود موضوع تعام  جز مو رد مربوط به منافع جمعی و برگز ر نشدن 

گیری همکاری پیچیده  ساز بر ی عدم وک  عو م  زمینه عنو ن بهتو ند  خود می ،مهمانی

 گویندی ووندگان میوناخته وود  در  ین زمینه مصاحبه

  ز یکی   س  ساکتی مجتمع خیلی ،ند رند کاری هم بهها  آدم که نهیآ م ب  نکات»

 تعام  بر ی مشترکی موضوع هیچ و کمه خیلی طشقی نقاط  ساختمون ساخ  دالیلش
 یک  میشه ح  هم زود و  س  مشترک که  س  عمومی منافع همون فقط و ند رد وجود

 « ز  میشه  ستفاده  نباری بر ی  ما جلسات بر ی خوبه بسیار که د ریم زیرزمین

  ینجا هس  عروسی نه میاد یادم وقتی  ز  نبوده صشً عروسی  ینجا  یا ماهبی برگز ری»
 «میایم وجد به هم سروصد یی بشه خودمون گه  که ساکته مجتمع  ین  ینقد  عز  نه

 گریزخصایص شخصی همکاری. 5. 2

و عقایاد  فار د در یاک گاروه همکاار و       هاا  نگار  ، هاا  مهارتی  عضا وام  ها یژگیو

  دهناد  یما ی همکار ر  تشکی  ها گروهیی  س  که  ین ها سازمانهمچنین فرهند و تو ن 

 یمشترک، بادقول  دیها و عقا  رتباطات محدود،  رز  یرهید  حیترجزیر،  یها قول نق  در

 یهاا  یروزمره، پش  گاو   ناد ختن پرد خا  واارژ، گرفتاار      یدر رفتارها ینرم یو ب

تحم  سروصاد  تاا    ،مشکشت یو ساز  با برخ یتفاوت یبن، ای ساکنطلب روزمره، منفع 

 یوخصا  صیخصاا ی  دهناده  نشاان  عماده  ر تییتغ یو دردسرها یسخت مقد ر مشخص،



   س  کننده مصاحبهدر گفتار  زیگر یهمکار

 یریپذ سازش

ی هاا  تاش  در  هاا  میتصام بسایاری  ز   چر کاه به تو فق دسا  یابناد،    تو نند یمهمکار ن 

 عضاا تناسا  نخو هاد د وا        تاک  تاک ی هاا   ی ولوبا ترجیحات و   حتماالًهمکار نه، 

ی  سات نایی ممکان  سا  در    هاا  یمهمانند ن کوچک و یا زمشکشتی چون سروصد ی فر

بنابر ین تساه  و ماد ر  در برخاورد باا برخای مشاکشت       ؛ی مسکونی رخ دهدها مجتمع

در  س   باالبردهی ر  خود خودبهی تو فق ریگ وک ی مسکونی میز ن ها مجتمعکوچک در 

 ید رند ی ین زمینه  فر د  ظهار م

 باز درو میزنه تک میاد که  قو م  ز یکی  نگرفتیم رو دنبالش د ره مشک  آلن  آیفونمون ما»
 پیگیری چر   کردیم عادت زدن تک سیستم به و نگرفتیم رو دنبالش هم ما  میکن یم

 سختمون چون و د ریم زیآم مسالم  همزیستی ما  ساختمانه مدیر یوظیفه نی  ؟دیکن ینم
 «ودند رد قضیه  ین کنار  ز زیآم مسالم  هم بقیه  نکردیم هم  عتر ضی نبوده

 و برخورد، پرخا  یا وده یمبا تاکر مشک  ح   کرد ینمکسی در مجتمع رعای   گه »
 «میود یم تفاوت یبو  میکرد یمما ولش  وده ینمقانون نبوده  س  و  گر هم ح  

 

 یریپذ ناانطباق

ی تغییر ت عمده حتای در وار یط    بحبوحهگروه همکار تو نایی حفظ و کنترل خود ر  در 

باا مقاوما   فار د مو جاه      عمومااً ی مساکونی  هاا  مجتمعمتغیر ر  د رد  تغییر ت عمده در 

مالی و حمایتی قوی برخاورد ر نیساتند  چنانچاه  یان بنیاه       ی فر د  ز بنیه چر که وود یم

در  یان زمیناه    دهند یموجود د وته باود  فر د خود ر  با ور یط و تقاضاهای عمده تطبیق 

 ید رد ی فر د  ظهار میکی  ز 

دوس  د وتیم تاوی  یان محوطاه یاک فضاایی بار ی ورز  باانو ن  یجااد کنایم و  ز          »
گفتناد  ینجاا    چاون مای   ،مخاالف بودناد   ها یبرخ ومدند  ما  سشیتأسوهرد ری هم بر ی 

 «شهیم تر سخ ولوغ میشه و ممکنه  ز بیرون بیان  ینجا  ونوق  کنترل 

 نای ساکنطلب منفعت
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ساود و   ی، ناچیز ومردن معضا ، محاسابه  مسائ ن نسب  به ابودن برخی ساکن  ی هم یب

ی و طلبا  منفعا  مو ردی  س  که نشانگر  فاز یش    زجملههنجار  طلبان منفع زیان، تغییر 

واوند کاه ماانع     عو ملی وناخته می  زجمله   ین  مور خود  س فردگر یی در بین ساکنان 

 د رندی گردد  در  ین زمینه  فر د  ظهار می ی همکاری میریگ وک 

 وقتی  قدغنه آلن  که گفتند بعد  وستیم ماوین و وستیم فر  ما  ینجا  ومدیم که ما»

 « میکن یم جبر ن یطور نی  میگفت هم ما  بقیه حق در میشه جحا   دمید یم

 که میگنچشما  بس   س   لحره کی نگهبان بیننمی میان  نمیدیم که گنمی ها یبعض»
 محوطه برق مال وارژ  د ره گاز پول به ربطی چه وارژ پول خوز  نمیدیم وارژ پول ما

 «دیگس  چیز ی مال  س 

 تعاملیی فاصله. 5. 1

تا  طشعاات ر    کنند یمیی د رد که  عضای گروه همکار  ستفاده ها کانال رتباطات  واره به 

ی هاا   قاد م بر  ریتأثو عقاید خود ر  بر ی  د رند نگه رسال و دریاف  کنند، یکدیگر ر  آگاه 

ی ی  سا  کاه نقااط طشقا      گونه بههای مسکونی  برخی مجتمع ساخ  گروه  نتقال دهند 

 یتمااس چهاره باه چهاره     واود  یمساکنان با یکدیگر بسیار کم  س  و همین  مر باعث 

قطعای  ز منازل  ساتفاده     طاور  باه ن اباود  عشوه بر  ین برخی ساکن ریپا  مکانها کمتر   آن

نمایاد  عادم    مای  تار  کمرند  همین  مر تعام  آنان ر  هستند وآمد رف و در حال  کنند یم

های منفی  رتباط با همسایگان، رو بط در حد ساشم،   تماس چهره به چهره، ترس  ز پیامد

ی  یان  هاا  مؤلفاه   زجملاه عدم  عتماد،  ستفاده مقطعی  ز منزل مسکونی و رو بط قهرآمیز 

 که ساکنان بد ن  واره کردندی  س مقوله 

 واگرایی ارزشی

 فر د عاملی مهام در جها  عادم  رتبااط باا ساایر       ی ها نگر و  ها  رز تفاوت عقاید، 

ی مسکونی  سا    فار دی کاه  ز حیاث  عتقااد ت باا یکادیگر        ها مجتمعهمسایگان در 

 فار د  یکای  ز  در  ین زمیناه   کنند یمسعی بر دوری عاطفی  ز یکدیگر  ،باوند یممتفاوت 

 ید رد ی ظهار م



 هاا  هیهمساا ما شً باه یکای  ز     بخوره باید وخصی ،  عتقاد ت و نوع برخورد  ونها به ما »
یاا ناوع    وادند  یما ی ساریع نار حا    د د یما درخو ستی د واتی یاا تااکری      زونوقتی 

 «ی به  یجاد ر بطه ند رند  عشقهکه  دیفهم یم آدمبرخوردهای سردی بود  برخوردوان

 ییگرا درون

  نارژی خاود ر   و   سا   همار ه  خجال  سکوت و با گر  بسیاری  ز  فر د درونوخصی  

ساایر  فار د د رناد  عادم         ین  فر د تمای  کمی به  رتباط باکنند خود دریاف  می درون  ز

 واود  یمباعث  ها آنی  جتماعی در برخی  ز  فر د و منزوی بودن  وبکهعشقه به گستر  

 ین دسته  فر د سعی بر ناواناخته   رو نی ز ی به  رتباط با همسایگان ند وته باوند و   عشقه

 ید رد یر م فر د  ظهایکی  ز در  ین زمینه  د رند  دیگر نبودن و هماهنگی حد قلی با 

یی نیساتم خیلای  رتباطااتم کماه، یکای  ز  یان       گر  برون جتماعی و  آدممن چون خیلی "

 "هستند ها هیهمساهم  ها یلیخ

 تعامل اجتماعی سرد

 ،دهناد  یما ی در مقاب  همکار دیگر  ز خود نشان ررسمیغ صورت  بهو کنشی که همکار ن 

 فر د یکی  دیگر بز ری بر ی  یجاد همکاری  س   تعام   جتماعی منفی و برخورد سرد با 

 ز عو ملی  س  که و کنش منفی دیگار ن ر  در بارد رد  چنانچاه  فار د مجتماع مساکونی       

کوچک خود ر  با برخوردی م با  بپایرناد    عام   جتماعی گرم باوند و مشکشتد ر ی ت

سایر  فر د نیز به مد ر  و ساز  با فرد مااکور   ، وته باوندو سعی در برطر  نمودن آن د

 ید رند ی فر د  ظهار میکی در  ین زمینه   کنند یمتمای  پید  

 ومادن   ماهه کبده که ی ،ی بکنیمکیعل سشموقتی همسایه باالیی  ومد، گفتیم که بریم یک »

یاک روز تاوی حیااط دیدمشاون و یاک       نکاه ی  یان خاانم ر  ندیادم تاا       صاشً ولی من 
کردیم ولی خوز برخوردوون خیلی سرد بود و گفتم من خیلی خونه نیساتم   کیعل سشم

ی   ر بطاه   صاشً بشم ولی خیلی سرد باود بار ی هماین     آوناو دوس  د وتم بیام باهاتون 
 «بینمون  یجاد نشد

  کارد  ینما  گو  حرفمونکن به  جا جابهماوین  رو  میگفت یمی که ها هیهمسابه یکی  ز »

تاا ساالش تماوم واه و بیارونش       میساتاد ی   ما هام  کرد ینمبازم به حر   مید د یمتاکر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86
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 «کردیم 

 ترس از پیامد منفی ارتباط با همسایگان

  آناان  کناد  یمباور به پیامدهای  رتباط با دیگر ن نقش بسیار مهمی در ذهنی   فر د  یجاد 

تا با  قو م خویش تعام  د وته باوند تا با همسایگان  برخی  ز ساکنان نیز  دهند یمترجیح 

 در  یان زمیناه   کردناد  یم ز فرستادن کودکان خویش به خانه همسایگان  حساس نگر نی 

 گویدی ووندگان می یکی  ز مصاحبه

  ز بچام   بااال  فرساتم  یما  نفر یک همین خونه فقط رو بچم ،د رم ر بطه یکی با فقط من»
  د رم ر بطاه  هام  چهاار  بلوک توی نفر چند با  کنم یم نگر نی  حساس من باال میرهها  پله

 « دو بلوک توی جشلی خانم  فرهادی خانم

 عدم تماس چهره به چهره

نها حتی یکدیگر ر  در طول هفتاه و حتای   آهمسایگان باعث وده  س   روزمره یمشغله

 ءوناختند ونمی د نستند که آیا چنین کسی جز ر  نمی گریکدن نیز یاماه نبینن  برخی ساکن

 گویندی می ووندگان مصاحبهن  س  یا خیر  در  ین زمینه اساکن

نجا دیگه هماه     یمینیب یر بطه د ریم نه  ونها با ما، ما  صشً همدیگر رو نم ها هینه با همسا»
آقاسا    یک حااج وحال می کنه  یکی مال  وده مجردی بر ی خود  میاد و میره و عشق

 «که با دوستا  میاد خو  میگارونه و میره
ما توی بلوکمون خووبختانه سه تا بلوک نیستند  خونه روگرفتناد گااهی بار ی زیاارت     »

 «میان هت  و  ینا نمیرن میان  ینجا
 دونام  نمی و وناسم ینم  سم به صشً  رو بقیه و کنم یم کیعل سشم نفر سه دو با فقط من»

 « نه یا هستند بلوک  ین مال

 عدم اعتماد

 یبرقار ر  یطار  مقابا  بار     یها زهیمقاصد و  نگ ،دنیای پیر مونه  عتماد نگروی  س  ب

نسب  به سایر همسایگان د ر ی میز ن  همکار ن . س حاص  تجربیات وخصی که  رو بط

دلی  عدم وناخ  بین ساکنان  عتماد در بین آناان بسایار پاایین     به متفاوتی  عتماد هستند 



 یان ر بطاه یکای  ز سااکنان      در بوده و حتی در بر بر یکدیگر نیز  حساس نا منی هساتند  

 گویدی می

 خونشاون  بفرساتم  رو فرزنادم  هام  تاونم  یما ن ناد رم  ها هیهمسا  ز وناختی هیچ چون»
 بهشاون  حاضارم  کاه  بگام  تونم نمی ند رم وناختی هیچ چون و  کنم یم نگر نی  حساس

 «بدم پول یا ماوین

 کنترل مرکزی ضعیف. 5. 4

 ی صاحیح و مشا  خاط ی هاا  مهاارت  ز  ،کناد  یما جماع   هم دورفردی که گروه همکار ر  

های  نساانی هساتند   هوام  درون د د منابع دهی  مور و مشکشت برخورد ر  س  سازمان

باا توجاه باه همکااری حاد قلی         ناد  یضارور که بر ی  یجاد و بقای یک گروه همکاار  

    وود یمر  سازمان دهد  حساس  ها کنشهمسایگان به یک مدیر و فردی که 

 عدم پیگیری

ی میان فردی  س  که  گر ها  رتباطی و ها کنشی ده سازمانمدیری  خوز د ر ی مهارت 

ی مناسبی ر  به کار ببرد سایر همسایگان به همکاری و کنش جمعای  مش خطی و زیر برنامه

ی برقار ری  ها مهارت ز  کند یمجمع  هم دور  فردی که گروه همکار ر  ووند یم تر مشتاق

ی و بادون  طرفا  یبا ی برخورد ر  سا  و  یان نقاش ر  باا     ده سازمان رتباط میان فردی و 

یی در میاان  هاا  یژگا یو   ین فرد به دلی  برخورد ری  ز چناین  دهد یمی  نجام ورز غرض

 گویندی هس   در  ین ر بطه ساکنان می  حتر م مورد عضای همکار د ر ی مشروعی  و 

 مادیری   که هکارهایی همه  ینا  نیاوردیم رو کسی ما نه نیاوردید؟ رو کسی خودتون وما»

 یاا   دننمای  رو پولش بعد کردید رو کار  ین چر  میگن بدیم  نجام ماگه   چون  بده  نجام باید

 « نمیشه آلن  ولی  بیارن میکرد یم مجبور بودیم خونه صاح آگه 
 سار   ونام   بکنید کارو  ین بگید  ین به که زدیم زند مدیر به  ولش گفتید؟ مستقیم وما»

 « کرد خو س  کار هر  ین ولی  بود زده زند  ین به بود کار

 یسازمان یب

ساکنان ر  نسب  به قو عد مجتمع آگاه نمایاد  ناپایاد ری قاعاده،     س یبا یممدیری  قوی 

ماو ردی  سا  کاه      زجملاه  بهام قو عد در باین سااکنین، عادم  طاشع  ز حقاوق خاود       
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  در  ین زمینه یکی  ز  فار د   س کنترل مرکزی ضعیف در مجتمع مسکونی  یدهنده نشان

 کندی بیان می

 خاد   بناده   ون ،بهش زدیم زند ینفر سه دو  کنه عوض رو رند عر  خش  نفر یک»
 بود  ین هم دلیلش  نکرد عوض زده که هم بعد و بزنه نباید دونسته نمی نکرد عوض هم

  جاازه حتمااً   نماا  تغییار  بر ی باید که نهی  آپارتمانی قو نین در گرچه  بود کرده هزینه که

 « بگیره

 یقو ییضمانت اجرا نبود
یی بر ی پایبنادی باه هنجاار    ضمان   جر های مدیری  قوی وجود  یکی دیگر  ز مصد ق

گیری همکاری پیچیده نقاش باه ساز یی       نبود و یا ضعف  ین  مور در عدم وک باود یم

 یکند ووندگان بیان می در  ین زمینه یکی  ز مصاحبه ؛د رد

 حار   کاام  تاا  الم هام  مدیر کردیم، دعو  کردیم،صد   و سر کرده چوبی یکی در  رو»

 بعد ولی بز رید نباید نه گف  مدیر  ولش  ند ره ربطی وما به گفتند گفتیم که بهشون  نزد

 ناه   نه یعنی نه میگی وقتی کنی، برخورد قاطعی  با باید گف  بهش ووهرم  هیچی دیگه
 «بز ر برو بگی کنه صحب  باهات دقیقه دو نکهی 

 ذهنیت منفی. 5. 5

باور  فر د به همکاری دیگر ن و  ثربخشی کانش جمعای محارک قاوی بار ی همکااری       

بر ی م ال در هر یاک   ؛ س در عدم همکاری آنان  مؤثرباود و فقد ن  ین باور عاملی  می

 یندیگو یم ووندگان مصاحبه ز مو رد 

 عدم باور به همکاری دیگران

 مادیری   که کارهایی همه  ینا  نیاوردیم رو کسی ما نه نیاوردید؟ رو کسی خودتون وما»
  نادن  رو پاولش  بعد کردید رو کار  ین چر  میگن بدیم  نجام ماآگه  چون  بده  نجام باید

 « نمیشه  الن ولی  بیارن میکرد یم مجبور بودیم خونه صاح گه   یا

 عدم باور به اثربخشی کنش جمعی

 های  کای  تاا   باز میاز رن  نمیب یم باز بندم یم بلوک رو   دردیگه خر به خر به  ینجا وقتی»



 « ببندم  ینا باز بگا رن

 تبعیت از مدیر

و عقایاد  فار د در یاک گاروه همکاار و       هاا  نگار  ، هاا  مهارتی  عضا وام  ها یژگیو

  دهناد  یما ی همکار ر  تشکی  ها گروهیی  س  که  ین ها سازمانهمچنین فرهند و تو ن 

ی هاا  یهمکاار ی درگیاری در  جاا  باه دهناد   برخی  ز ساکنان در چنین مو قعی ترجیح می

 گویدی ن میاکمترین همکاری یعنی تبعی   ز مدیر ر  بپایرند یکی  ز ساکن ،پیچیده

 کاار  هار  نمایناده  کنم ینم  عتر ضی هیچ من د رم قبول من میکنه کاری هر بلوک نماینده»
 «میکنه  دوبخ

 سازگاری

ی تغییر ت عمده حتی در وار یط   بحبوحهگروه همکار تو نایی حفظ و کنترل خود ر  در 

باا مقاوما   فار د مو جاه      عمومااً ی مساکونی  ها مجتمععمده در  ر تییتغ متغیر ر  د رد 

ی هاا  یریدرگمالی و حمایتی قوی برخورد ر نیستند و حتی  ی فر د  ز بنیه چر که وود یم

  در  یان ر بطاه سااکنان    کناد  یمور یط عمده ر   ز  فر د سل    مکان تطبیق با وده مطرح

 گویندی می

 بنویسام  و کنم بحث برم با  ینی که جای پارک رو رعای  نمیکنه خاستم یم بار چند من»

 «میکنه مد ر  خیلی  ون  نگا و  ووهرم ولی کنش پاک بر  زیر
 مصار   آز ناه  نیساتیم،  خوناه  صاشً   ما که کردیم  عتر ض  ول بر ی مشترک بودن گاز»

 خوناه  چاه  باوید خونه چه وما دیگه قانونه که گفتند بهمون بعد  هیچی  گاز نه میکن یم

 «دیگه  گفتیم بسازیم با  ین قضیه کردیم قبول هم ما  بدید رو پول باید نباوید

 یریگ جهینت. 6

و  ز بین رفتن نرم  ی مسکونی، نادیده گرفتن حقوق جمعها مجتمعتوجه به نفع فردی در 

باودن تماایشت    کام    سا  شت  ساسای پژوهشاگر ن   او معض سؤ الت جتماعی یکی  ز 

 تار  کوچاک ی و یاا  جتمااع     جامعهگر یانه و ناتو نی در تولید کاالهای جمعی در هر جمع

 نیا   ی جدی به همر ه د وته باواد  ها  یآسپیامدها و  تو ند یمی مسکونی ها مجتمع مانند

 ی جمعای هاا  یای د ر ی خارد و  هاا  تش  کرده،  ثر یبی کوچک و پر کنده ر  ها هیسرما مر 
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روحای و    زلحااظ که  آورد یممحیط نا منی ر  بر ی  فر د به وجود  و دهد یم فر د ر  هدر 

 ریا خ نگارنده به بررسی همکااری،  رو نی ز   س ؛ رگا ریتأث رو نی بر کیفی  زندگی  فر د

  پرد زد یمی مسکونی ها مجتمعجمعی و عو م  آن در 

 مطالعاه ماوردی  ساتفاده گردیاد و باا  ساتفاده  ز رو         نجام  ین بررسای  ز رو   بر ی

 ماورد  عنو ن بهو حد  32ی مورد تحلی  قر ر گرف   مجتمع مسکونی الله با   نهیزم ینرریه

خانو ر مصاحبه نیمه ساختاریافته صاورت گرفا      53 نتخاز ود که  ز آن میان با  مطالعه

ی تحقیاق بیاانگر آن   هاا  افتهی، کدگا ری ودند  یساز ادهیپپس  ز  وده یآور جمعی ها د ده

کاه   کند یم س  که چهارمقوله محوری در ضعف و یا تقوی  همکاری، نقش  ساسی  یفا 

ی سااختاری، خصاایص وخصای همکااری گریاز، مختصاات       هاا   یمحدود زی  عبارتند

 ن،ی) واتر وس و کاورب   نیل  وتر وس و کاورب بر  ساس مد  ها کنشی ده سازمان رتباطی، 

 گردید  تخاذ  زین ری( مدل ز1533
 یا نهیی زم مدل پارادایمی نظریه -3شکل 

 



 
گیری همکااری    ی جه  وک  عام  زمینه عنو ن  به محدودکنندهدر  ین مدل ساختارهای 

 ؛هاا هساتند   کانش  یریا گ واک   ی نهیزم یکیزیو ف یکالبد یساختارها س    وده  وناخته

 تاو ن  ینما  دهاد  ینما ی همکار ی  جازه یمسکون یها مجتمع دکالب ی کهطیدر ور  نیبنابر 

  ناد ز ساکون    چشام یا وجود  بلندمدتحضور ر  د و    یکنش جمع یریگ  نترار وک 

ی مالی و  جتمااعی بیشاتری   ها یگا ر هیسرما فر د  وود یمدر یک مکان موج   بلندمدت

ی گاا ر  هیسرما کنند یمی که تنها بر ی یک سال در مجتمعی زندگی مستأجر ن نجام دهند  

و حتی تمای  زیادی به بهباود   د نند ینم صرفه  بهی  جتماعی ر  ها وبکهفر و ن بر ی  یجاد 

محلای   عنو ن هببه منزل  ناکیفی  زندگی عینی محیط هم ند رند  عشوه بر  ین برخی ساکن

و  ها آنتمای  د رند کمترین هماهنگی بین  رو نی ز  ؛کنند یمبر ی خو ز و  ستر ح  نگاه 

 در   سا  صورت بگیرد و به همین دلی  همکاری بدون هماهنگی پیامد  ین  مار   دیگر ن

، فاصاله تعااملی، ذهنیا     زیا گریهمکاار هایی چون خصایص وخصی   ین مدل  ز مقوله

  واده  سا    برده  نامعو م  علی همکاری وکننده  عنو ن بهزی ضعیف منفی و کنترل مرک

 صیخصاااد ر ی ر  بااه وجااود آورده  ساا  کااه نااه   ییهااا  یناااقص وخصاا تااهیمدرن

 

ساختار 

 کنندهمحدود

 

خصایص شخصی همکاری 

 گریز

 فاصله تعاملی

 ذهنیت منفی

 ن اخالقیاوجود منحرف

 همکاری شکننده

 ترک تعامل

 تبعیت

 سازگاری

ی ریگشکلعدم  

 کنش جمعی

ی ریگشکلعدم 

 کاالی جمعی

عدم هماهنگی در 

 ی پیچیدههایهمکار

 

 یا نهیزم طیشرا

 گرمداخلهشرایط 

 شرایط علی پیامد راهبردها
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گار  هساتند کاه     قدر عام نه آن ؛مدرن  یوخص صیو نه خصا هستند یسنت یها  یوخص

در  به زنادگی   یقدر خاص گر  هستند که تما کنند و نه آن یزندگ ها بهید در کنار غرنبتو ن

 ر  د وته باوند  شاوند نشانیکنار خو

باواد،   گیری همکاری مای  عشوه بر  ین، کنترل مرکزی قوی یکی  ز عو م   صلی در وک 

ی مسکونی د ر ی قدرت و تو ن کنترل مرکزی باود که بتو ناد  ها مجتمعچنانچه فردی در 

ی برقار ری  رتبااط میاان فاردی و     هاا  مهاارت جماع کناد و  ز    ورهام دگروه همکاار ر   

   یان فارد باه دلیا      دهد یمی برخورد ر باود همکاری ر  در بین  فر د  فز یش ده سازمان

یی در میان  عضای همکار د ر ی مشروعی   سا   در  یان   ها یژگیوبرخورد ری  ز چنین 

ری باود حضور تعد دی منحار   تو ند مخ  همکا مجتمع مسکونی یکی  ز عو ملی که می

کنند کمتارین تعاما     ن سعی میاباود  به عل  حضور چنین  فر دی سایر ساکن  خشقی می

ر  با سایرین د وته باوند تا منجر به مشکشتی بر ی آنان نگردد  در چناین ماوفعیتی  فار د    

پیروی کنند و ر هبردهای کم هزیناه ر   نتخااز نمایناد  پیاماد      دیگر ندهند  ز  ترجیح می

چنین تعامشتی  ین  س  که حتی  گر هنجارها و قو عد روونی در مجتمع وجاود د وا    

باود و  نضباط حاکم باود  ین ور یط بسیار ناپاید ر  س  و حاص  مشارک  همگاان در  

خااص آن ر  باه وجاود     تولید یک خیر مشترک نیس  بلکه کنشگر ن خااص در وار یط  

به همین نسب  که سطح عموم کنشاگر ن در تولیاد  یان خیار  نادک  سا ، در         ند آورده

 باه بار ن،  در صاورت وجاود  قلیا  مفا      جهیدرنتنگهد ری آن نیز بسیار مستع  هستند  

نیرویای بار ی مقابلاه باا آن وجاود       چر کاه نابود وود  تو ند یمی مزبور جمع ریخی سادگ 

 هزینه تولید، نگهد ری خیر مشترک ر  بر ی همکاری کنندگان سو ک یط  ز یند رد   ین ور

،  ز کناد  یما و به همین نسب  تولیاد و نگهاد ری آن ر  دواو ر     دهد یمحد ک ری  فز یش 

عقشنی  چند نی بر ی مفا  باری    د ند یم چر که کند یمسوی دیگر مف  بر ن ر  تشویق 

 وجود ند رد 

 منابع
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