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 چکیده
دگرگونی های چند دهه ی اخیِر شــیوه ی سکونت در ایران سبب گرایش افراد به آپارتمان نشینی 
شــده و تحلیل و بررســی ابعاد این پدیده از دیدگاه کنشگران درگیر آن امری ضروری است. این 
پژوهــش با هدف تحلیل زندگی آپارتمان نشــینی از نگاه زنان -که نیمی از ســاکنان آپارتمان ها 
هســتند- با روش نظریه ی مبنایی، نمونه گیری هدفمند و مصاحبه عمیق انجام شــده است. زنان 
50-15 ساله خانه دار که حداقل به مدت یک سال آپارتمان  نشینی را تجربه کرده اند، جامعه ی مورد 
مطالعه این تحقیق را دربرمی گیرد. نتایج نشــان داد، این افراد شیوه ی سکونت »آپارتمان نشینی« را 
در اثر شرایط عّلی رانشی و کششی برگزید ه اند و برای شیوه ی زندگی خود راهبرد آپارتمان گرایی 
را اتخاذ کرده اند که متأثر از بستر حاکم و شرایط مداخله گر بوده و پیامدهای مثبت و منفی به دنبال 
دارد. دســتاورد جدید تحقیق حاضر، تأکید بر مقوله ی »جنسیت زنانه« در درک پدیده ها و ساخت 

مفهوم »آپارتمان گرایی« و نشان دادن وجه تمایز آن با مفهوم »آپارتمان نشینی« است.
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1. مقدمه و بیان مسئله
افزایش رشد جمعیت شهری، کمبود فضای ساخت مسکن در شهرها و مسائل اقتصادی 
خانواده ها برای تهیه ی مسکن، در چند دهه ی گذشته سبب گسترش شهرها از حالت افقی به 
عمودی شده و تغییراتی بنیادی در نحوه و شکل زندگی مردم ایجاد کرده است. در حقیقت یکی از 
طرح هایی که برای تأمین مسکن و جلوگیری از عوارض توسعه ی افقی شهرها ارائه شده، توسعه ی 
عمودی شهرها و ساخت آپارتمان است )صدری افشار و همکاران، 1375: 7(. کوچک تر شدن ابعاد 
خانه ها و تراکم آنها به گونه ای که هر خانه روی خانه ای دیگر بنا شده، مدلی از زندگی را به وجود 
آورده که خالف زندگی در خانه های اصطالحاً ویالیی بوده و تابع قوانین خاص خودش است؛ 
هرچند در قوانین مدون، تعریف خاصی از آپارتمان نشده، اما در اصطالح می توان گفت آپارتمان 
عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا کار استفاده 
می شود و مالکیت در آن شامل دو بخش اختصاصی و مشترک )عمومی( است. به این نوع سکونت 
و هم جواری در اصطالح رایج »آپارتمان نشینی« می گویند )فالح،1392: 13؛اسماعیلی،1391: 5(. با این 
وصف می توان آپارتمان و آپارتمان نشینی را از مظاهر و محصول تمدن جدید و یکی از مهم ترین 
تحوالت در فرایند اسکان بشر در شهرها دانست که به فرم غالب مسکن شهری در دوران معاصر 

.)Bandes,2004:120( تبدیل شده است
نظر  از  است؛  قائل شده  تمایز  و »شهرگرایی«  مفهوم »شهرنشینی«  دو  بین  لوئیس ورث 
وی شهرنشینی یک فرایند تمرکز جمعیت در شهرها و یک شیوه ی سکونت است؛ درحالی که 
شهرگرایی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی زندگی در مکان شهری است و شامل جوانب مختلف 
شیوه ی زندگی شهری )سیاسی، اجتماعی و اقتصادی( است )شارع پور،1387: 12 و 13(. بنابراین 
می توان »آپارتمان نشینی« را همچون شهرنشینی یک شیوه ی سکونت قلمداد کرد. در ایران، 
آپارتمان نشینی به دلیل وسعت خاک کشور نسبت به جمعیت آن و همچنین عدم توسعه ی 
صنعتی و اقتصادی همپای سایر کشورهای پیشرفته جهان قدمت زیادی ندارد و هنوز بیشتر 
مردم سکونت در خانه های ویالیی را به آپارتمان نشینی ترجیح می دهند. ازاین رو آپارتمان نشینی 
در شهرهای کوچک همچون شهر بروجرد، توسعه ی چشمگیری نیافته و به همین دلیل بیشتر 
آپارتمان نشینان هنوز با فرهنگ آپارتمان نشینی و هنجارهای زندگی در آپارتمان، آشنایی کافی 
ندارند و همین امر زمینه ساز مشکالت فراوانی است. به همین دلیل انجام پژوهش درباره ی ابعاد 
مختلف پدیده های مربوط به مسکن با توجه به همه ی جوانب آن از جمله فرهنگ مردمی که 
می خواهند ازاین الگو تبعیت کنند، ضرورت دارد. شهر بروجرد به عنوان دومین شهر بزرگ استان 
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لرستان از نظر جمعیت و مساحت، همواره مقصد مهاجران بسیاری از شهرها و روستاهای اطراف 
بوده و طیف وسیعی از افراد با فرهنگ های مختلف را در خود جای داده و همین سبب شده است 
که بسیاری از شهروندان آن به دالیل مختلف به زندگی در آپارتمان ها روی آورند. در این میان، 
زنان خانه دار به عنوان نیمی از ساکنان آپارتمان ها و به عبارت دیگر نیمی از کنشگران درگیر در 
پدیده ی آپارتمان نشینی در مقایسه با مردان درک متفاوتی از این پدیده دارند، زیرا زنان نسبت به 

مردان مدت زمان بیشتری در خانه هستند و با مسائل و مشکالت آن مواجه اند. 
الیزابت ویلسون معتقد است که زنان و مردان در امور روزمره ی خود، زندگی شهری را متفاوت 
تجربه می کنند )کندال،1392: 689(. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه زنان خانه دار 
آپارتمان نشین درباره ی روند شکل گیری این نوع از سکونت، کنش آنها در این راستا و پیامدهای 
حاصل از این کنش ها انجام شده است. این پژوهش کوشیده است، با دستیابی به اهداف یاد شده 
مشکالت فرهنگی اجتماعی موجود در سبک زندگی آپارتمان نشینی را شناسایی کرده و برای باال 

بردن کیفیت زیستی زنان آپارتمان نشین راهکارهایی را پیشنهاد دهد. 

2. پیشینه ی پژوهش
در بین پژوهش های داخلی، مشهودی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که توان اقتصادی 
خانوار، فرهنگ، مدیریت ساخت و مدیریت بهره برداری عوامل مؤثر در تشویق خانواده ها در روی 
آوردن آنها به آپارتمان نشینی هستند )مشهودی، 1380(. پژوهش جهانگیری و همکاران نیز نشان 
داد سطح زیربنا، تعداد طبقات و بود یا نبود مدیر در ساختمان و نوع مدیریت با رضایت مندی از 
زندگی آپارتمان نشینی رابطه معنادار مستقیمی دارند )جهانگیری و همکاران، 1385: 66-21(. کامران 
و همکاران و همچنین سرگزی در پژوهش های خود به این نتیجه دست یافتند که تضاد فرهنگی 
در میان خانواده های آپارتمان نشین به دلیل وجود خرده فرهنگ های مختلف در کنار یکدیگر بروز 
بیشتری دارد )کامران و همکاران، 1388؛ سرگزی، 1389(. همچنین نتایج پژوهش پیمایشی فخرایی 
نشان داد بزرگترین پیامد مثبت آپارتمان نشینی، احساس امنیت و بزرگترین پیامد منفی آن احساس 
انزوا و تنهایی در میان ساکنین است )فخرایی، 1391: 128-107(. زارع شاه آبادی و ترکان)1393( و 
زارع شاه آبادی و همکاران)1393( در پژوهش های پیمایشی خود درباره ی عوامل مؤثر در نگرش زنان 
نسبت به آپارتمان  نشینی در شهر یزد به این نتیجه رسیدند که نگرش نسبت به آپارتمان  نشینی با 
متغیرهای سن، بعد خانوار، بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی، فرهنگ آپارتمان  نشینی و مشارکت 
اجتماعی همبستگی معناداری دارد، اما با متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی و رضایت از زندگی 
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آپارتمانی رابطه ی معناداری ندارد )زارع شاه آبادی و ترکان، 1393: 214-163؛ زارع شاه آبادی  و همکاران، 
1393:84-57(. ناصری و تقوی در پژوهشی پیمایشی در آپارتمان های مسکن مهر بروجرد نشان 

دادند که این نوع سکونت با فرهنگ و نگرش جامعه ی ایرانی-اسالمی مغایرت داشته و محیط های 
آپارتمانی را به فضایی تنش زا تبدیل کرده است )ناصری و تقوی، 1396: 9-18(.

در بین پژوهش های خارجی راین واتر در پیمایشی به این نتیجه دست یافت که میان خرابکاری 
و پرخاشگری کودکان و سکونت در ساختمان های با تراکم باال ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد 
)Rainwater, 1996: 23-31(. پژوهش راون نشان داد که آپارتمان نشینی در کاهش کارکردهای 

  .)Raven, 1967: 382-386( خانواده مؤثر است
همچنین پژوهش فانینگ نشان داد، تنشی که محدودیت های آپارتمان نشینی برای مردان 
خانواده ایجاد می کند، سبب کاهش مشارکت آنها در فعالیت های خانواده و تنشی که برای زنان 
Fanning, 1967:382-( ایجاد می کند در کیفیت رابطه ی آنها با فرزندان و همسایه ها مؤثر است

واحد  تراکم  بین  که  دادند  نشان  پیمایشی  پژوهشی  در  میچل  و  همکارانش  و  مارسال   .)386

 Marsella,1970: 288-294( مسکونی و بهداشت روانی همبستگی معکوس معناداری وجود دارد
Mitchell,1971: 18-29(. بوت )1976( در پژوهشی پیمایشی به این نتیجه دست یافت که تراکم 

خانوار و واحدهای همسایگی در آپارتمان ها در روابط بین همسران، روابط بین والدین و فرزندان 
و روابط بین فرزندان مؤثر هستند )Booth, 1976: 308-321(. هال نیز در پژوهشی پیمایشی در 
ژاپن نشان داد که آپارتمان نشینی با ایجاد تراکم بیش از اندازه ی خانوار و اعضای آن در واحد 
 .)Hall, 2000( سطح و در محیط مسکونی باعث تغییر در روابط بین افراد و افزایش آن می  شود
گیفورد نیز در پژوهشی پیمایشی نشان داد که در آپارتمان نشینی، رفتارهای کمکی افراد نسبت به 
سایر اشکال مسکن کمتر است )Gifford, 2007: 1-16(. لی و یِئوم نیز در پژوهشی به این نتیجه 
رسیدند که زندگی در مجتمع های آپارتمانی برای رقابت در زندگی مفید بوده و منافع اجتماعی 

.)Lee & Yeom, 2011( را افزایش می دهد
مرور برخی از مطالعات تجربی مرتبط با پدیده ی آپارتمان نشینی نشان می دهد بیشتر این 
مطالعات به روش پیمایشی و عموماً با دیدگاهی غیرجامعه شناختی - از رشته های دیگری چون 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - انجام شده اند. تحقیقات کیفی اندکی با رویکرد جامعه شناسانه نیز 
انجام شده است که در آنها نیز جامعه ی مورد مطالعه بسیار کلی بوده و تمرکز بر زنان به عنوان 
پربرخوردترین قشر با پدیده مذکور انجام نشده است. از سوی دیگر، پژوهش های پیشین تنها بر 
یک جنبه از موضوع همانند پیامدهای آپارتمان نشینی و علل گسترش آن متمرکز بوده اند؛ لذا 
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وجه تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین در این است که محقق با روش کیفی نظریه ی 
مبنایی و تمرکز بر دیدگاه زنان خانه دار درصدد کشف ابعاد پنهان این پدیده برآمده و در نهایت 
از دالیل شکل گیری و نوع رفتار کنشگران در مواجهه با آن و پیامدهای حاصل از آن یک مدل 

فرایندگونه ارائه کرده است.

3. مالحظات نظری
زیمل با طرح مفهوم »سنخ  های اجتماعی« معتقد است که هر سنخ اجتماعی از رهگذر رابطه 
با دیگران پدید می  آید که پایگاه ویژه  ای به او می  دهند و از او انتظار دارند که به شیوه ی خاصی 
رفتار کند )کوزر،1394: 254(. از نظر وی سنخ اجتماعی »بیگانه«1 عضوی از یک گروه است، ولی 
عضو کامل آن نیست؛ از این  رو بیگانه می  تواند نقشی را ایفا کند که هیچ  یک از اعضای دیگر 
گروه قادر به انجام آن نیستند، زیرا غریبه موقعیتی پارادوکسی دارد. او از نظر جغرافیایی به گروه 
نزدیک، ولی از نظر روان شناختی و فرهنگی دور است )کرایب،1382: 283 و 284(. بر این اساس، 
آپارتمان نشینان نسبت به یکدیگر از سنخ اجتماعی بیگانه محسوب می گردند؛ چرا که از لحاظ 
فیزیکی تنها به اندازه ی یک دیوار فاصله دارند، اما از لحاظ اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر بسیار 
دور هستند. زیمل همچنین در مقاله ی »کالن شهر و حیات ذهنی« معتقد است که در شهرهای 
بزرگ به علت جمعیت عظیم و متراکم شهر و فشار آن به زندگی انسان، هویت فردی و آزادی فرد 
به خطر می افتد و این امر موجب انزوا و ازخودبیگانگی او می شود. از سوی دیگر، انسان در شهر 
در عین ازخودبیگانگی خالق می شود. فرد امکان می یابد که ویژگی های شخصیتی و منحصربه فرد 
خود را تعالی بخشد، اما حرص و آز نظام سرمایه داری آزادی او را محدود و محدودتر می کند و به 
موجودی حسابگر، غیراحساساتی و ماشینی تبدیل می شود. به عقیده ی او در کالن شهر تعلقات 
گروهی جزئی و خاص و برخوردهای افراد احتیاط آمیز2 و گاهی از روی انزجار3 است که سبب 
رهایی از نظارت ها ی گروهی می شود، در عین حال احساس تنهایی، انزوا و از خودبیگانگی به عنوان 

روی دیگر وضعیت رهایی از قیدوبندهای گروهی تجلی می یابد )زیمل،1372: 64(.
لوئیس ورث بین دو مفهوم »شهرنشینی« و »شهرگرایی« تمایز قائل شد؛ از نظر وی شهرنشینی 
یک فرایند تمرکز جمعیت در شهرهاست و شهرگرایی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی زندگی در 

1.Stranger
2. Reserve
3. Antipathy
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مکان شهری است و شامل جوانب مختلف شیوه ی زندگی شهری می شود. ممکن است فردی 
در شهر زندگی کند، اما شهرگرایی اندکی داشته باشد )شارع پور،1387: 12 و 13(. به عبارت دیگر، 
گرایش به سبک زندگی شهری را شهرگرایی گویند )ربانی،1385: 10( که روشی از زندگی است 
و از طریق تراکم، تنوع و گوناگونی و سازمان اجتماعی پیچیده مشخص می شود که این اصطالح 
امروزه به معنای فرهنگ شهرهاست )گوتدینر و باد،1390: 293(. سه ویژگی اصلی شهر از نظر ورث 
عبارت اند از: حجم، تراکم و ناهمگونی )شارع پور،1387: 156(. ورث همچون زیمل تأکید می کند 
که افزایش در اندازه )حجم و تراکم( فرصت های شناخت عمیق میان فردی را کاهش می دهد و 
این امر به انشعاب در روابط اجتماعی، تأکید بر تماس های ثانوی و بی تفاوتی نسبت به دیگران 
می انجامد. تماس های شهری ممکن است چهره به چهره باشد، اما غیرشخصی، سطحی، گذرا و 
جزیی است )Wirth,1938:12(. بنابراین از نظر ورث »شهرگرایی«، »شیوه زندگی« است و به 
الگوهای متمایز اجتماعی و روانی که غالباً در شهرها دیده می شود اشاره می کند. در شهر روابط 
ثانوی در حد وسیعی جای پیوندهای گروه نخستین را می گیرد؛ تعامل اجتماعی غالباً تجزیه شده 
و تصنعی است. اگرچه با زندگی در شهر تا اندازه ای آزادی و تنهایی به دست می آید، اما بهای 
این استقالل با از دست دادن حمایت و امنیت ناشی از پیوندهای گروه های نخستین پرداخته 
می شود. از دیدگاه ورث شهرنشینان ازخودبیگانه، بی پناه و تنها هستند. مفهوم اجتماع محلی از 
میان رفته و »اجتماع توده ای« جای آن را گرفته است که به جامعه ی نهادینه شده ی بزرگ مقیاسی 
گفته می شود که در آن پیام های جمعی، دیوان ساالری بی هویت و عالیق جمعی جانشین فردیت 

می شود )کندال،1392: 688(.

4. روش پژوهش
این پژوهش با روش کیفی و شیوه ی نظریه مبنایی انجام شد. طی سه مرحله کدگذاری باز، 
محوری و انتخابی، مفاهیم و مقوالت از مصاحبه ها استخراج شده و در قالب مدل پارادایم نظریه 
مبنایی ارائه شدند. فرایند گردآوری و تفسیر داده های تحقیق در این پژوهش به صورت هم زمان 

انجام شد.
جامعه ی مورد مطالعه پژوهش حاضر28 نفر از زنان خانه دار 15 تا 50 ساله  هستند که حداقل 
یک سال در آپارتمان سکونت داشته و به شکل هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها 
مصاحبه ی عمیق بوده و تحلیل داده ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. به منظور تعیین 
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روایی1 یا اعتبار در تحقیق حاضر از نظر اساتید و همچنین اعتبار اعضا استفاده شد؛ بدین صورت 
که نتایج نهایی تحقیق به نمونه های مورد مطالعه بازگردانده و پس از تأیید، این نتیجه حاصل شد 
که تحقیق اعتبار مطلوب را دارد )ایمان،1388: 122(. در تحقیق حاضر، پایایی2 - که به گستره ی 
تکرارپذیری یافته های پژوهش اشاره دارد - از طریق محاسبه »توافق درون موضوعی« حاصل شد؛ 
بدین صورت که دو کدگذار سه مصاحبه را کدگذاری کرده و میزان تشابه کدگذاری ها یا همان 

درصد توافق محاسبه شد.
نتیجه ی حاصل طبق جدول شماره ی )1( برای مصاحبه های دوم، هشتم و پانزدهم انجام شده 
و همان طور که مقادیر جدول نشان می دهد درصد توافق درون موضوعی کل 76٪ است که مقدار 
مقبولی است و در نتیجه تحقیق پایایی مطلوبی را دارد؛ به منظور رعایت اخالق پژوهشی و جلب 
اعتماد افراد در پژهش حاضر از تکنیک هایی همچون عدم ثبت اطالعات هویتی پاسخ گویان و از بین 
بردن اطالعات و مصاحبه های ضبط شده در پایان پژوهش استفاده شده است )والی من،1387: 76(.

جدول)1( : محاسبه پایایی

پایاییتعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتتعداد کل کدهاشماره مصاحبه

292348٪74

8833110٪75

1562255٪81

76٪2379023کل

5. یافته های پژوهش
پس از پایان مرحله ی »کدگذاری باز« طبقات اصلی کشف و استخراج شدند، در مرحله ی 
»کدگذاری محوری«، پدیده ی »آپارتمان نشینی« به عنوان پدیده ی محوری در مدل پارادایم 
نظریه ی مبنایی تعیین شد و سایر طبقات به دست آمده، بسته به نوع رابطه ای که با این پدیده 
یا به عبارتی با مقوله ی هسته داشتند، در مرحله ی »کدگذاری انتخابی«، گزینش و در یکی از 
بخش های مدل گنجانده شدند. در ادامه شرح هریک از بخش های مدل و نحوه ی ارتباط آنها با 

پدیده ی محوری شرح داده شده است.

1. Validity
2. Reliability
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5-1. شرایط علّی
منظور از شرایط علّی، شرایطی است که وقوع پدیده ی آپارتمان نشینی را زمینه سازی کرده و 
باعث شکل گیری آن شده اند. بر اساس یافته های پژوهش این شرایط شامل شرایط رانشی )ناتوانی 
اقتصادی، سیاست های شهرسازی( و شرایط کششی )ارزان بودن آپارتمان، امنیت آپارتمان، دوری 

از جمع آشنایان، محیط و کالبد آپارتمان، اعتبار اجتماعی آپارتمان نشینی( بوده است.
شرایط رانشی عواملی هستند که فرد را مجبور و شرایط کششی عواملی هستند که فرد را تشویق 
به سکونت آپارتمانی کرده اند. ناتوانی اقتصادی یعنی نداشتن سرمایه ی کافی برای خرید یا اجاره ی 
خانه  ویالیی که سبب شده است فرد با اجبار سکونت در آپارتمان را انتخاب کند. سمیرا 22 ساله 

با مدرک کاردانی و مستأجر با 2 سال سابقه ی اجاره نشینی در آپارتمان  می گوید:
خونه ویالیی دوست داشتیم ولی ُوسعمون نمی رسید ویالیی اجاره کنیم.

 سیاست های شهرسازی مدیران و برنامه ریزان شهری در راستای توسعه ی عمودی شهر به علت 
افزایش رشد جمعیت و کمبود زمین برای ساخت مسکن و هزینه بر بودن ایجاد زیرساخت های 
الزم برای توسعه ی افقی شهر، عامل دیگری است که سبب محدود شدن دامنه ی انتخاب های 
فرد در نوع سکونت شده و او را مجبور به سکونت در آپارتمان می کند. الهام 31 ساله، با مدرک 

کارشناسی ارشد و با 3 سال سابقه ی تملک و سکوت در آپارتمان  در این  باره معتقد است: 
وقتی که تعداد خونه های ویالیی اندازه همه نیست و جمعیت یه شهر زیاده دولت تصمیم 

می گیره که مجتمع های آپارتمانی رو بسازه تا جوابگوی جمعیت باشه.

 از سوی دیگر، عوامل دیگری سبب تشویق فرد به انتخاب سکونت آپارتمانی می شود. قیمت پایین 
آپارتمان ها برای خانواده هایی که قصد خرید یا اجاره ی مسکن با هزینه ی باال را ندارند انتخاب 
مناسبی است و از آنجا که معموالً زنان در خانواده نسبت به مردان بیشتر به مسائل اقتصادی و 
بحث صرفه جویی در هزینه ها می اندیشند، قیمت ارزان تر آپارتمان یک عامل کششی در ذهن آنها 
برای تمایل به اتخاذ شیوه ی زندگی آپارتمان نشینی است. منیژه 45ساله، با تحصیالت ابتدایی و 

با 7 سال سابقه ی تملک و سکونت در آپارتمان  می گوید: 
شوهرم خونه ویالیی دوست داشت ولی من بهش گفتم اینجوری می تونیم پول کمتری 

بابت خونه بدیم.

امنیت آپارتمان مهم ترین عامل تشویق به ترجیح دادن سکونت آپارتمانی است که تقریباً همه ی 
مصاحبه شوندگان به آن اشاره کردند؛ چراکه بحث تأمین امنیت از نگاه زنان به دلیل ویژگی های 
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جسمانی و روحی خاصی که دارند، مهم است. الهه 29ساله، با مدرک کارشناسی و با 2سال سابقه ی 
اجراه نشینی در آپارتمان  که یک زن مطلقه است، می گوید: 

برای من که یه زن تنهام آپارتمان خیلی بهتره مسلماً، چون روزا میرم سر کار خونه م میدونم 
در امانه. شب هم که میام نمیترسم از اینکه کسی بخواد مزاحمم بشه.

برخی افراد نیز که از معاشرت زیاد با آشنایان و همسایگان در خانه های ویالیی گریزان هستند، 
خانه های آپارتمانی را گزینه ی خوبی برای دوری از جمع های خانوادگی و کاهش رفت وآمدهای 
فامیلی و همسایگی می دانند. سهیال 41ساله، با تحصیالت ابتدایی و با 4سال سابقه ی تملک و 

سکونت در آپارتمان در این باره می گوید: 
مثل ویالیی نیست که همسایه ها همش تو خونه ی آدم باشن از شام و ناهارت هم خبر 
دارن، تازه فامیال که دم به دقیقه مهمونت می شن من ترجیح دادم آپارتمان بخرم چون 

یه جورایی از جمع آشناهات دور میفتی.

محیط و اعتبار اجتماعی آپارتمان نشینی برای برخی از زنان جذاب تر از خانه های ویالیی است. 
صبا 28 ساله، با مدرک کارشناسی ارشد و با 3 سال سابقه ی اجاره نشینی در آپارتمان  می گوید: 

به نظر من آپارتمان نشینی کالس داره بعضی وقتا جایی می رم بهم میگن دیگه آپارتمان نشین 
شدی سری نمیزنی محل نمیدی.

5-2. بستر حاکم
بستر حاکم مجموعه ای از شرایط زمینه ای هستند که در ظاهر با راهبردها بی ارتباط اند، اما به عنوان 
زمینه برای اتخاذ راهبرد عمل می کنند و در آن مؤثرند. در این پژوهش بستر حاکم شامل ویژگی های 
جمعیت شناختی فرد )سن، جنس، تحصیالت، وضعیت تأهل، شغل و درآمد، بُعد خانوار، سابقه ی 
آپارتمان نشینی، نوع مالکیت، نوع سکونت قبلی( و ویژگی های کالبدی آپارتمان )منطقه ی شهری، 
سطح زیربنا، تعداد طبقات و واحدها، تعداد واحد در هر طبقه، مساحت واحد، تراکم جمعیت، نوع 
طراحی، کیفیت، قدمت و امکانات( می شود. نسترن 30ساله، با مدرک کارشناسی ارشد و با 1 سال 
سابقه ی تملک و سکونت در آپارتمان  درباره ی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی فرد می گوید: 

به نظرم به سن آدم بستگی داره چطور رفتار کنی مثاًل یه خانمی که 17، 18 سالشه 
ازدواج کرده اومده تو آپارتمان با یه خانمی که 45 سالشه مسلماً رفتارشون فرق داره، 
ممکنه اونی که کم سن و ساله اهمیت نده که همسایه اش اذیت بشه از صدای آهنگ 
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گوش دادنش. یا تحصیالت به نظرم خیلی مهمه....

 الناز 18ساله، یا مدرک دیپلم و با 1 سال سابقه  ی اجاره نشینی در آپارتمان می گوید: 
معلومه که دیدگاه زن ها با مردا فرق می کنه. شاید زنها سعی می کنن بیشتر رعایت کنن 
چون بیشتر با همسایه ها در ارتباطن تا مردا. مردا صبح میرن سر کار شب میان. شاید 

ندونن همسایه مریضه و می خواد استراحت کنه و زیاد داد بزنن.

از سوی دیگر، ویژگی های کالبدی ساختمان نیز به گفته مصاحبه شوندگان در میزان رعایت فرهنگ 
آپارتمان نشینی تأثیرگذار است. نسترن 30ساله، کارشناسی ارشد با 1سال سابقه ی تملک و سکونت 

در  آپارتمان در این باره  می گوید:
فرهنگ آپارتمان نشینی ساکنین یه آپارتمان به جای آپارتمان خیلی بستگی داره که ببینم 
باالشهر یا پایین شهر، حاشیه ی شهره یا مرکز شهر. مثاًل اگه باالشهر باشه معموالً کسایی 
میرن اونجاها ساکن میشن که پولدارترن و یا زن و شوهر دوتاشون شاغلن و بیشتر اوقات 

خونه نیستن یا مسافرتن. کاًل سعی میکنن بیشتر رعایت کنن.

5-3. شرایط مداخله گر
شرایط مداخله گر، مجموعه عواملی هستند که به عنوان میانجی یا واسطه عمل نموده و اتخاذ 
راهبردها را تسهیل و یا تحدید می کنند. این شرایط در تحقیق حاضر شامل  ویژگی های روانی-

اجتماعی فرد )شخصیت، پایبندی به هنجارها، جامعه پذیری، تعامل اجتماعی، اعتماد اجتماعی، 
سالمت اجتماعی، مشارکت اجتماعی( و ویژگی های سازمانی آپارتمان )قوانین و هنجارها، ناهمگونی 
ساکنان، نرخ تغییر ساکنان، حجم تردد افراد، نوع مدیریت و کارایی آن( می شود. سیما  32ساله، 

با مدرک دیپلم و با 2سال سابقه ی اجاره نشینی در آپارتمان  درباره ی تأثیر شخصیت می گوید: 
به نظرم به شخصیت خود افراد بستگی داره که توی آپارتمان درست رفتار کنن؛ مثاًل اگه 
یه نفر آدم خودخواهی باشه و فقط خودشو ببینه معلومه که آسایش دیگران براش مهم 

نیست و مدام سروصدا می کنه یا ماشینش رو پارک می کنه جلوی ورودی ساختمون.

همچنین هرچه شخص به هنجارها و قوانین پایبندتر باشد، روند آپارتمان گرایی در وی راحت تر 
رخ می دهد. لیال 20ساله، با مدرک دیپلم و 2 سال سابقه ی اجاره نشینی در آپارتمان  می گوید: 

فرهنگ آپارتمان نشینی بستگی به این داره که آدم چقدر به قوانین آپارتمان احترام بذاره 
و اونها رو رعایت کنه.
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 از سوی دیگر، هرچه تعامالت اجتماعی فرد با همسایگان بیشتر باشد، بیشتر به هنجارهایی که 
باید رعایت کند، پایبند می شود. ملیحه 40ساله، با مدرک سیکل و 1سال سابقه ی اجاره نشینی 

در آپارتمان می گوید: 
هرچی با همسایه ها ارتباطم بیشتر شد یه حالت رودربایستی پیدا کردم و سعی کردم 

مراقب رفتارم باشم.

جامعه پذیری یا اجتماعی شدن، فراگردی است که به واسطه ی آن هر فرد، دانش و مهارت های 
اجتماعی الزم برای مشارکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می  کند )سلیمی 
و داوری،1385: 144(. بنابراین هرچه آموزش ها درباره ی فرهنگ آپارتمان نشینی بیشتر باشد، این 

هنجارها بیشتر در فرد نهادینه می شود. مینا 27ساله، با مدرک کارشناسی و با 4سال سابقه ی 
تملک و سکونت در آپارتمان می گوید: 

به نظرم باید فیلم ها و سریال های بیشتری درباره ی زندگی آپارتمان نشینی ساخته بشه تا 
مردم یاد بگیرن توی آپارتمان چطور رفتار کنن. مخصوصا واسه خانمای آپارتمان نشین که 

بدونن اینجا دیگه جای فضولی و سرک کشیدن تو زندگی بقیه نیست.

همچنین هرچه فرد اعتماد اجتماعی بیشتری نسبت به رفتارهای دیگران و برقراری ارتباط با آنها 
داشته باشد، راحت تر با فرهنگ آپارتمان نشینی تطابق می یابد، زیرا به این موضوع باور دارد که دیگران 
به رفاه وی کمک کرده و از آسیب زدن به آرامش و زندگی وی خودداری می کنند. شیدا 29ساله، با 

تحصیالت ابتدایی و با 6سال سابقه ی تملک و سکونت در آپارتمان  در این باره معتقد است: 
وقتی به این فکر می کنم که دیگران هم دارن سعی می کنن که همه با هم با خوشی توی 
این آپارتمان زندگی کنیم و مشکلی برای خودمون و بچه هامون یا برای آپارتمان پیش 

نیاد، تصمیم می گیرم که منم باهاشون همکاری کنم و همین طوری باشم.

بر اساس تعریف کییز، سالمت اجتماعی به این معناست که فرد خود را در اجتماع و پیشرفت آن 

سهیم بداند )Keyes & Shapiro,2004:347(. بنابراین اگر فرد از نظر اجتماعی سالم باشد، این 

تصور را دارد که متعلق به مجموعه ی ساکنان آپارتمان است و در نتیجه خود را در پیشرفت آن 

سهیم می داند. نسترن 30ساله، با مدرک کارشناسی ارشد و 1 سال سابقه ی تملک و سکونت در 

آپارتمان می گوید: 
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اگر اینجوری فکر کنیم که همه ی ساکنین یه آپارتمان مثل یه خانواده هستیم سعی 
می کنیم بقیه رو از خودمون راضی نگه داریم. چون در اصل همه ی ما باهم توی پیشرفت 

آپارتمان و آسایش همدیگه شریک هستیم.

شیرین 30ساله، با مدرک دیپلم و 6سال سابقه ی تملک و سکونت در آپارتمان  نیز درباره ی تأثیر 
مشارکت اجتماعی می گوید: 

همه باید توی جلسات ساختمون شرکت کنن با هم مدیر ساختمون رو انتخاب کنن و 
کمکش کنن و دست به دست هم بدن تا مشکالت ساختمون برطرف بشه. مشارکت هم 

زن و مرد نداره.

همچنین ویژگی های سازمانی ساختمان به عنوان عاملی مؤثر در روند آپارتمان گرایی ساکنان عمل 
می کنند. قوانین و هنجارهای تعریف شده، تنوع فرهنگی و قومیتی ساکنان، نرخ تغییر ساکنان 
در سال، حجم تردد افراد و نوع مدیریت و کارایی آن، همگی در  روند  آپارتمان گرایی ساکنان 
مؤثرند. الهام 31ساله، با مدرک کارشناسی ارشد و با 3سال سابقه ی تملک و سکونت در آپارتمان 

در این باره معتقد است: 
به نظرم اگه ساختمون یه قوانین سفت و سخت داشته باشه همه ازش مطلع میشن و 

مجبورن ازش تبعیت کنن.

5-4. راهبردها
راهبرد کنش و رفتاری است که فرد در اثر وقوع پدیده اتخاذ می کند. به عبارت بهتر، فرد پس 
از سکونت در آپارتمان تصمیم می گیرد که نوع رفتار خاصی را از خود به نمایش بگذارد. بنابر نتایج 
کدگذاری ها مشخص شد که مصاحبه شوندگان پس از سکونت در آپارتمان تصمیم گرفته اند که خود 
را با فرهنگ زندگی آپارتمان نشینی تطبیق داده و برخی از رفتارهای پیشین خود را تعدیل کنند و 
یا یک سری رفتارها را که پیش از این داشته، کنار نهاده و رفتارهای جدیدتری را برگزینند. به بیان 
 دیگر، سعی کرده اند تا فرهنگ زندگی آپارتمان نشینی را بیاموزند و آن را رعایت کنند. تالکوت پارسونز
 فرهنگ را یک ساختار نمادین بیرونی پیچیده می داند که می  تواند تقریباً نوع واحدی از گرایش را 
 .)Parsons & Shils, 1962:160( در همه   ی کنشگرانی به وجود آورد که خود را با آن وفق می  دهند
در اینجا منظور از فرهنگ آپارتمان نشینی این است که فرد از قوانین و هنجارهای آپارتمان نشینی 
پیروی و حقوق همسایگان خود را رعایت کرده و آرامش و آسایش آنها را سلب نکند. مفهوم 
جدیدی که در این پژوهش برای بیان این راهبرد به کار رفته است، »آپارتمان گرایی« به معنای 
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انطباق فرد با فرهنگ زندگی آپارتمان نشینی است و اشاره به این موضوع دارد که آپارتمان نشینی 
تنها یک شیوه ی سکونتی است، درحالی که آپارتمان گرایی یک شیوه و سبک زندگی است. بنابراین 
نکته ی مهم این است که آپارتمان نشینی با آپارتمان گرایی متفاوت است. به عبارت دیگر، همان طور 
که لوئیس ورث معتقد است، شهرنشینی یک شیوه ی سکونتی و شهرگرایی یک شیوه ی زندگی 
است و فردی که شهرنشین شده لزوماً شهرگرا نیست، کسی که در آپارتمان زندگی می کند، 
لزوماً آپارتمان گرا نیست و ممکن است فرهنگ زندگی آپارتمان نشینی را رعایت نکند. در این باره 

فرخنده 46ساله، با تحصیالت ابتدایی و با 4سال سابقه ی تملک و سکونت در آپارتمان  می گوید:
بعضیا درسته اومدن تو آپارتمان زندگی میکنن ولی انگار هنوز یاد نگرفتن اینجا دیگه 

چاردیواری اختیاری نیست اینجا باید رعایت کنی.

 مریم 38ساله، با مدرک دیپلم و 4سال سابقه ی تملک و سکونت در آپارتمان درباره ی راهبردی 
که اتخاذ کرده است می گوید: 

با  اینجا  زندگی  فهمیدیم  اینجا  اومدیم  وقتی  می کردیم.  زندگی  ویالیی  خونه  تو  قباًل 
زندگی تو خونه ویالیی فرق دارد. خیلی چیزا رو باید رعایت کنی، کم کم یاد گرفتیم چه 
کارایی رو باید انجام بدیم و چه کارایی رو نباید انجام بدیم تا نگن بی فرهنگه یا فرهنگ 

آپارتمان نشینی نداره.

5-5. پیامدها
اتخاذ راهبردها از سوی کنشگران پیامدهای مثبت )همچون رضایتمندی، احساس امنیت با 
تأکید بر جنسیت زنانه، الگوی منظم رفتاری، آشنایی با فرهنگ های مختلف، افزایش آستانه تحمل، 
آشنایی با حقوق شهروندی و استیفای آن با تأکید بر جنسیت زنانه، گمنامی، آزادی و خالقیت، 
هم نوایی اجتماعی و تعلق گروهی، همفکری و ِخَرد جمعی با تأکید بر جنسیت زنانه( و منفی 
)همچون رشد فردگرایی و انزوای اجتماعی، احساس عدم مالکیت، تهدید خلوت و بهداشت روانی، 
لوکس گرایی، همسایگی موقت، احساس زندگی کندویی، سرکوب حس کودکانه و پرخاشگری، 
سهیم بودن در مشکالت عمومی، کاهش کارکردهای نهاد خانواده و نقش مادر، فاصله ی اجتماعی، 
حاشیه نشینی فرهنگی، کم فرزندآوری، خانواده ی هسته ای، تنزل هویت محله ای، تضعیف تفاوت های 

زبانی و فرهنگی( را به دنبال دارد.
 گرایش به سبک زندگی آپارتمان نشینی یا همان آپارتمان گرایی سبب شده که زنان از زندگی 
آپارتمانی راضی باشند و انتظارات آنها نسبت به سکونت در خانه های ویالیی کاهش یابد؛ احساس 
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امنیت کنند؛ رفتارهای آنها به  پیروی از هنجارها یک الگوی منظم یابد؛ با فرهنگ های مختلفی 
که در هم جواری آنها زندگی می کنند آشنا شوند؛ آستانه ی تحمل تفاوت ها از سوی آنها افزایش 
یابد و بتوانند تفاوت های فرهنگی را تحمل کنند؛ با حقوق شهروندی آشنا شوند و ضمن رعایت 
آن بتوانند حقوق خود را از دیگر ساکنان بدون توجه به جنسیت خود استیفا کنند و آن را مانعی 

در مقابل خود نبینند.
همچنین ویژگی گمنامی ساکنان در آپارتمان به زنان نوعی آزادی بخشیده است و آنها می توانند 
آن گونه که دوست دارند زندگی کنند. آنها می توانند با دیگر ساکنان به هم نوایی اجتماعی برسند 
و در نتیجه شباهت های رفتاری و فرهنگی به احساس تعلق گروهی دست یابند و درنهایت با 
مشارکت و همفکری در حل مسائل آپارتمان بیاموزند که چگونه از خرد جمعی استفاده کرده و 
نقش جنسیت خود را در این باره پررنگ کنند. همچنین یک روی دیگر مثبت آپارتمان گرایی، 
استقالل فردی است که زمینه ساز خالقیت فرد است. نگین 31ساله، با مدرک دیپلم و 4سال 

سابقه ی اجاره نشینی در آپارتمان  می گوید: 
اول که اومدیم اینجا بچه هام خیلی اذیت بودن چون نمی تونستن هر ساعتی بازی کنن. 
حیاط هم نداشت بعد که دیدیم خیلیا اینجا مثل ما هستن با این قضیه کنار اومدیم و 

عادت کردیم.

در رابطه با هم نوایی اجتماعی نیز زیبا 30ساله، با مدرک دیپلم و 4سال سابقه ی تملک و سکنونت 
در آپارتمان  می گوید: 

بعد یه مدت احساس می کنی همه شبیه هم رفتار می کنن، چون همه دارن سعی می کنن 
قوانین رو رعایت کنن. میشه گفت اینجوری اهالی ساختمون مثل یه گروه دوستانه می شن 

و همه سعی می کنن همرنگ جماعت باشن.

همچنین زندگی در آپارتمان سبب شده است که زنان جنسیت را مانعی برای دفاع از حقوق خود به 
حساب نیاورند و هر زمانی که احساس کنند حقوق آنها پایمال شده است، بدون توجه به جنسیت، 
از حقوق خود دفاع کنند. شیوا 24ساله، با مدرک کارشناسی و 3سال سابقه ی اجاره نشینی در 

آپارتمان درباره ی خرد جمعی می گوید: 
یه چیز خیلی خوبی که من اینجا یاد گرفتم این بود که وقتی درباره ی حل مشکالت 
آپارتمان همفکری می کنیم خیلی زود اون مشکل حل میشه؛ چون ما به تصمیم جمعی 

رسیدیم. اینجا زن یا مرد بودن مهم نیست مهم مشارکته.
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از سوی دیگر، آپارتمان گرایی پیامدهایی منفی در برداشته است که مصاحبه شوندگان گریزی 
از آنها نمی دیدند. کاهش تعامالت فرد با دیگران به ویژه اقوام و آشنایان از نتایج قوانینی است 
که مهمانی ها و رفت وآمدها را محدود می نماید. فردگرایی در میان زنان افزایش یافته و آنها به 
مرحله ای از انزوای اجتماعی و درون گرایی رسیده و در نتیجه توده ای از انسان های تنها بر اساس 
نظریه ی ورث شکل می گیرد؛ به دلیل فضاهای مشترک آپارتمان و کاهش حدود اختیارات نسبت 
به خانه های ویالیی، آنها احساس مالکیت نمی کنند؛ اشراف پنجره ها به یکدیگر و آلودگی های 
دیداری و شنیداری، خلوت و بهداشت روانی زنان را تهدید کرده و به مرور آنها را دچار استرس، 
عصبی شدن، افسردگی، دلزدگی و پشیمانی می کند؛ بیشتر زنان به دلیل زندگی در آپارتمان و 
پذیرفتن شیوه ی زندگی مدرن به لوکس گرایی مبتال شده و همواره با مصرف شئ گونه ی کاالها 
می خواهند از مدرنیته و ظواهر آن عقب نمانند. تغییر مداوم ساکنان و عادت کردن آنها به این 
وضعیت حالت همسایگی موقت را پیش آورده که باعث می شود زنان آپارتمان نشین نتوانند یک 
ارتباط دائمی و سازنده با زنان همسایه ی خود برقرار کنند؛ خود این امر سبب می شود، آنها میل و 
رغبتی نیز به برقراری ارتباط با زنان همسایه نشان ندهند؛ در نتیجه آنچه که لوفلند آن را »دنیای 
غریبه ها« می نامد شکل گرفته و به تعبیر زیمل همسایگان دچار فاصله ی اجتماعی شده و از سنخ 
بیگانه محسوب می  شوند؛ چراکه از نظر فیزیکی تنها به اندازه ی یک دیوار، اما از نظر اجتماعی 
و فرهنگی فاصله ی بسیاری دارند. به دلیل شباهت طراحی همه ی واحدهای یک آپارتمان زنان 
احساس می کنند در یک سازه ی کندو  مانند زندگی می کنند و زندگی آنها بسیار شبیه دیگران 
شده است که نوعی انزجار را به دنبال دارد. حس کودکانه ی فرزندان سرکوب می شود، زیرا مادران 
از آنها انتظار دارند آرام باشند و نمی توانند آزادانه بازی کنند؛ همین امر باعث پرخاشگر شدن آنها 
و همچنین پرخاشگری مادران نسبت به آنها در زمان بازی می شود؛ از سوی دیگر، فرزندان برای 
اینکه کمتر در محیط آپارتمان باشند و صدای اعتراض همسایگان را درنیاورند، به محیط هایی 
همچون مهدکودک فرستاده می شوند که این خود سبب کاهش کارکردهای نهاد خانواده و به ویژه 
مادران در حوزه ی تربیتی می شود؛ از طرفی این وضعیت سبب تغییر روابط بین همسران، مادران و 
فرزندان و فرزندان با یکدیگر می شود؛ برخی نیز در پی این سبک از زندگی و به منظور جلوگیری 
از مشکالت ناشی از آن تصمیم می گیرند به یک فرزند بسنده کنند که به کم فرزندآوری زنان 
منجر می شود. از دیگر پیامدهای آپارتمان نشینی سهیم بودن در مشکالت عمومی آپارتمان است؛ 
حتی اگر افراد در ایجاد آن مشکالت نقشی نداشته باشند. از دیگر پیامدها کمرنگ شدن به مرور 
تفاوت های زبانی و فرهنگی افراد است، زیرا خانواده ها زبان مادری را به فرزندان خود آموزش 
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نداده و همگی به سوی آموزش زبان فارسی و فرهنگ یک شکل گرایش می یابند. هویت محله ای 
تنزل می یابد و تعریفی از محله و ساکنان وی در منطقه های مسکونی که مجتمع های آپارتمانی 
در آنها احداث شده اند وجود ندارد و افراد با واحد مجاور خود نیز بیگانه هستند، چه برسد به 
ساکنان آپارتمان های دیگر؛ در نهایت حاشیه نشینی فرهنگی در اثر انتقال فرهنگی و اجتماعی روی 
می دهد. افراد به جای آپارتمان گرایی، آپارتمان نشینانی هستند که از زندگی سابق در خانه های 
ویالیی رخت بر بسته، اما با فرهنگ جدید غریبه هستند؛ لذا در فرایند این انتقال فرهنگی دچار 

تضاد و تناقض شده و به حاشیه نشینی فرهنگی روی می آورند.
نیلوفر 26 ساله، با مدرک کارشناسی و 5 سال سابقه ی تملک و سکونت در آپارتمان درباره ی 

فاصله ی اجتماعی می گوید:
باهم ندارن. من  ارتباطی  با همدیگه غریبه ان و  افراد در کنار هم زندگی می کنن ولی 
اصاًل خانم همسایه رو که تو واحد کناریمه نمی شناسم و باهاش رابطه ای ندارم. دیوارهای 
چندسانتی زندگی اونها رو از هم جدا کرده صدای همسایه ها از پشت این دیوارها شنیده 

میشه، اما از حال و روز همدیگه بی خبرن.

 رؤیا 25ساله، با مدرک دیپلم و 3سال سابقه ی اجاره نشینی در آپارتمان نیز درباره ی رشد فردگرایی 
و انزوای اجتماعی می گوید:

خانمای همسایه رو نمی شناسم جو آپارتمان یه جوریه که نمیشه پا پیش بذاری و باهاشون 
آشنا بشی. هر کسی فقط می خواد تو الک خودش باشه.

منیر 48ساله، بیسواد و 6سال سابقه ی تملک و سکونت در آپارتمان نیز درباره ی احساس عدم 
مالکیت می گوید: 

اینجا همش حس میکنم خونه ام مال خودم نیست، وقتی فکر می کنم که همسایه ام پشت 
این تیغه مشترک داره زندگی می کنه حس می کنم تو اتاق خواب خونه منه.

ملیحه 40ساله، با مدرک سیکل و 1 سال سابقه ی اجاره نشینی در آپارتمان  درباره ی سهیم بودن 
در مشکالت عمومی می گوید: 

بدیش اینه که وقتی قبول می کنی مقررات رو رعایت کنی هر مشکلی پیش بیاد تر و 
خشک با هم میسوزن.
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درباره ی  آپارتما ن  در  سکونت  و  تملک  سابقه ی  و 1سال  کارشناسی ارشد  با  نسترن 30ساله، 
حاشیه نشینی فرهنگی و تضعیف تفاوت های زبانی و فرهنگی می گوید: 

بعضیا وقتی تازه میان هنوز انگار تو همون حس و حال خونه ویالیی هستن نه میتونن با 
زندگی آپارتمان نشینی کنار بیان و نه میشه دیگه مثل قبل باشن؛ اینا زندگی تو آپارتمان 
زبون خودشون  اگر  فکر می کنن  میره.  بین  از  تفاوت ها  مرور  به  البته  براشون سخته... 
حرف بزنن یا اونجوری که رسمشونه لباس بپوشن یا دکور خونشون محلی باشه ممکنه 

مسخرشون کنن.

15 
 

 وید: گاحساس عدم مالکیت می یبارهآپارتمان نیز در ی تملک و سکونت درسال سابقه6 و ساله، بیسواد48 منیر
ام پشت این تیغه مشترک کنم که همسایهام مال خودم نیست، وقتی فکر میخونه جا همش حس میکنمنای

 .کنم تو اتاق خواب خونه منهـکنه حس میداره زندگی می
سهیم بودن در مشکالت  یبارهدر آپارتمان نشینی دری اجارهسال سابقه 1 و سیکلبا مدرک ساله، 40 ملیحه

 گوید: عمومی می
 پیش بیاد تر و خشک با هم میسوزن.کنی مقررات رو رعایت کنی هر مشکلی وقتی قبول می که بدیش اینه

گی نشینی فرهنحاشیه یبارهن درآپارتما ی تملک و سکونت درسال سابقه1 و ارشدکارشناسیبا ساله، 30 نسترن 
 گوید: های زبانی و فرهنگی میو تضعیف تفاوت

شینی نی آپارتمانگهنوز انگار تو همون حس و حال خونه ویالیی هستن نه میتونن با زندبعضیا وقتی تازه میان 
ا از هاینا زندگی تو آپارتمان براشون سخته... البته به مرور تفاوت ؛کنار بیان و نه میشه دیگه مثل قبل باشن

ن وس بپوشن یا دکور خونشکنن اگر زبون خودشون حرف بزنن یا اونجوری که رسمشونه لبافکر میبین میره. 
 محلی باشه ممکنه مسخرشون کنن.

 

 
 

 مبنایی ی(: مدل پاردایم نظریه1شکل)
 

 گیریبحث و نتیجه

 گرشرایط مداخله
اجتماعی فرد )شخصیت، پایبندی به  -های روانیویژگی -1

پذیری، تعامل اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارها، جامعه
 سالمت اجتماعی(

های سازمانی آپارتمان )قوانین و هنجارها، ناهمگونی ویژگی -2
ساکنان، حجم تردد افراد، نوع مدیریت و ساکنان، نرخ تغییر 

 کارایی آن(

 شرایط علّی
 شرایط رانشی -1
 ناتوانی اقتصادی -
 های شهرسازیسیاست -
 شرایط کششی -2
 ارزان بودن آپارتمان -
 امنیت آپارتمان -
 دوری از جمع آشنایان -
 محیط و کالبد آپارتمان -
 اعتبار اجتماعی  -

 راهبرد
 گراییآپارتمان

 (نشینی)انطباق با فرهنگ آپارتمان

 بستر حاکم
یت   ویژگی -1 ــن، جنس،    های جمع ناختی فرد )سـ ــ شـ

ــغل و درآمد، بنعد خانوار،     ــعیت ت هل، ش ــیالت، وی تحص
 نشینی، نوع مالکیت، نوع سکونت قبلی(آپارتمان یسابقه

سطح      یهای کالبدی آپارتمان )منطقهویژگی -2 شهری، 
زیربنا، تعداد طبقات و واحدها، تعداد واحد در هر طبقه،          
یت،         یت، نوع طراحی، کیف حد، تراکم جمع حت وا مســـا

 قدمت و امکانات(

 

 مقوله هسته
 نشینیآپارتمان

 )سکونت آپارتمانی(

 پیامدها
 مثبت -1
 احساس امنیت -
 الگوی منظم رفتاری-
 های مختلفآشنایی با فرهنگ-
 تحمل یافزایش آستانه-
 آشنایی با حقوق شهروندی -
 گمنامی، آزادی و خالقیت-
 نوایی اجتماعی و تعلق گروهیهم-
 همفکری و خِرَد جمعی -
 منفی -2
 رشد فردگرایی و انزوای اجتماعی-
 احساس عدم مالکیت-
 تهدید خلوت و بهداشت روانی-
 گراییلوکس-
 همسایگی موقت-
 احساس زندگی کندویی-
 سهیم بودن در مشکالت عمومی-
 کاهش کارکردهای نهاد خانواده -
 اجتماعی یفاصله-
 نشینی فرهنگیحاشیه-
 فرزندآوریکم-
 ایتنزل هویت محله-
 های زبانی و فرهنگیتضعیف تفاوت-

شکل)1(: مدل پاردایم نظریه ی مبنایی

بحث و نتیجه گیری
رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت از 40سال پیش تاکنون، سبب رواج آپارتمان نشینی در 
ایران شده است. اگرچه زندگی آپارتمان نشینی هزینه های تأمین مسکن را کاهش داده است، اما 
مشکالت خاص خود را به همراه دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرایط رانشی )ناتوانی 
اقتصادی، سیاست های شهرسازی( و شرایط کششی )ارزان بودن آپارتمان، امنیت آپارتمان، دوری 
از جمع آشنایان، محیط و کالبد آپارتمان، اعتبار اجتماعی آپارتمان نشینی( از عوامل زمینه ای وقوع 
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آپارتمان نشینی است. کنشگران به عنوان راهبرد سعی کرده اند تا فرهنگ زندگی آپارتمان نشینی 
را بیاموزند و آن را رعایت کنند. مفهوم جدیدی که در این پژوهش برای بیان این راهبرد به کار 
رفته است، »آپارتمان گرایی« به معنای انطباق فرد با فرهنگ زندگی آپارتمان نشینی است و اشاره 
به این موضوع دارد که آپارتمان نشینی تنها یک شیوه ی سکونتی است، درحالی که آپارتمان گرایی 
یک شیوه و سبک زندگی است. این راهبرد  تحت تأثیر بستر حاکم و شرایط مداخله گر است که 

در نهایت پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی را دربردارد.
 با مقایسه ی پژوهش های پیشین و نتایج تحقیق حاضر مشخص می  شود که برخی از آنها 
تأیید کننده ی نتایج به دست آمده هستند، ولی در برخی موارد با واکاوی ذهنی موارد مطالعه نتایجی 
به دست آمد که در تحقیقات پیشین به آنها پرداخته نشده است و یا نتایج جدیدی حاصل شده 
است؛ برای مثال پژوهش مشهودی توان اقتصادی خانوار را یک عامل کششی می داند، درحالی که 
نتایج تحقیق نشان داد توان اقتصادی یک عامل رانشی است. پژوهش های جهانگیری و همکاران 
و محسنی تبریزی و همکاران نیز تأییدکننده ی نقش عوامل کالبدی آپارتمان بر رضایت مندی 
هستند؛ درحالی که تحقیق حاضر نشان داد، این عوامل به عنوان بستر حاکم و با میانجی گری 
آپارتمان گرایی در رضایت مندی مؤثرند. پژوهش کامران و همکاران نشان داده است که ناهمگونی 
فرهنگی سبب بی تعادلی در میان ساکنان آپارتمان ها می شود؛ درحالی که در تحقیق حاضر این 
نتیجه به دست آمد که ناهمگونی در نهایت و به مرور به هم نوایی و یگانگی اجتماعی منجر شده 
زارع  و  ترکان  و  زارع شاه آبادی  و قومی تضعیف می شوند. پژوهش های  تفاوت های فرهنگی  و 
شاه آبادی و همکاران نشان داد متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی و رضایت از زندگی آپارتمانی 
رابطه ی معناداری ندارند؛ درحالی که در تحقیق حاضر به دست آمد که پایگاه اقتصادی-اجتماعی 
به واسطه ی آپارتمان گرایی در رضایت مندی از زندگی آپارتمان نشینی مؤثر است. پژوهش گیفورد 
نیز نشان داد که در آپارتمان نشینی، رفتارهای کمکی افراد نسبت به سایر اشکال مسکن کمتر است 
درحالی که مقوله ی »هم نوایی اجتماعی و تعلق گروهی« نشان داد که آپارتمان نشینی در صورت 
آپارتمان گرایی ساکنان، سبب ایجاد تعلقات گروهی میان آنها و رفتارهای کمکی به یکدیگر می شود. 
به طور کلی، نتیجه ی تأمل برانگیزی که از پژوهش حاضر حاصل شده است، تأثیر مقوله ی 
»جنسیت زنانه« در نوع درک زنان از پدیده ی آپارتمان نشینی است؛ چرا که برای مثال زنان اذعان 
داشتند که درباره ی استیفای حقوق شهروندی خود و یا مشارکت در انجام امور آپارتمان، زن 
بودن را مانعی پیش روی خود ندیده اند و یا اینکه آپارتمان نشینی با یک پیامد منفی سبب کاهش 
کارکردهای نقش مادرانه زنان شده است. در نهایت، یافته ی اصلی پژوهش تفاوت دو پدیده ی 
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»آپارتمان نشینی« و »آپارتمان گرایی« بود؛ آپارتمان نشینی یک شیوه ی سکونتی و آپارتمان گرایی 
یک شیوه ی زندگی است که زنان با توجه به جنسیت خود و ویژگی های خاص این جنسیت 
سعی کرده  اند پس از اتخاذ شیوه ی سکونتی آپارتمان نشینی به آپارتمان گرایی به عنوان شیوه ای 

از زندگی و فرهنگ مربوط به آن روی آورند. 
بنابر نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر پیشنهاد می شود، در طراحی واحدهای آپارتمان ها 
تعادل میان خلوت و تعامل اجتماعی لحاظ شود تا آسایش زنان به دلیل جنسیت خاص آنها فراهم 
شود. همچنین رسانه ی ملی آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی را در برنامه های خود بگنجاند. زنان 
خانه دار ساکن در آپارتمان ها نیز به منظور کاهش پیامدهای منفی آپارتمان نشینی همچون انزوا 
و فاصله ی اجتماعی می توانند جلسات گروهی را در ساختمان برگزار کرده و ضمن آشنایی برای 

در جهت رفع مشکالت هم فکری کنند.
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