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چكیده
به  نسبت  نگرش  در  مؤثر  عوامل  تطبيقی  مطالعه ی  هدف  با  حاضر  مقاله ی 
آپارتمان نشينی در ميان زنان شهر یزد تنظيم شده است. روش این تحقيق پيمایشی است؛ 
داده ها با ابزار پرسش نامه و با استفاده از شيوه ی نمونه گيری دو مرحله ای که در مرحله ی 
اول خوشه ای و در مرحله ی دوم در داخل خوشه های انتخابی به روش سيستماتيک از 
384 نفر از زنان متأهل شهر یزد گردآوری شده است. براساس یافته های تحقيق، ميانگين 
نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشينی، از حد متوسط پایين تر است و زنان آپارتمان نشين 
در مقایسه با زنان ویالیی نشين، نگرش مثبت تری نسبت به آپارتمان نشينی دارند. نگرش 
نسبت به آپارتمان نشينی با متغيرهای سن، بعد خانوار، بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی، 
فرهنگ آپارتمان نشينی و مشارکت اجتماعی همبستگی معنادار دارد. در مقابل، متغيرهای 
پایگاه اقتصادی- اجتماعی و رضایت از زندگی آپارتمانی با ميزان نگرش نسبت به 
آپارتمان نشينی رابطه ی معناداری را نشان نداد. نتایج حاصل از کاربرد تحليل رگرسيون 
بودن(  )آپارتمانی  نوع مسکن  متغيرهای  داد که  نشان  نيز  مسير  تحليل  و  چندمتغيره 
)0/384(، فرهنگ آپارتمان نشينی )0/232(، رضایتمندی از زندگی آپارتمانی )0/155(، 
بهره مندی از رسانه های جمعی )0/048(، و سن )0/020( به عنوان تعيين کننده ترین 
عوامل تأثيرگذار در ميزان نگرش نسبت به آپارتمان نشينی هستند و در مجموع توانسته اند 

0/33 درصد از تغييرات متغير مالک را توضيح دهند.
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1- مقدمه و بیان مسئلهس

از ميان تحوالتی که در دو دهه ی اخير در ايران به خصوص در کالن شهرها 

روی داده، تحوالت و تغييرات شهری1 و پيامدهای آن به خصوص تغيير 

نوع مسکن2 ـ از وياليی يا تک واحدی به آپارتمانی ـ فرايندی برجسته تر، 

نمايان تر و با اهميت تر داشته است، چرا که برای زندگی روزمره و گذران 

عمر، مسکن يکی از نيازهای اوليه و اساسی انسان است. به خصوص در 

امنيت  و  آرامش  احساس  آن  در  آدمی  که  است  شهرها، مسکن سرپناهی 

می کند و يکی از اساسی ترين نيازهای زيستی اش برآورده می شود. همچنين 

مسکن تنها يک پناهگاهـ  يعنی بخشی از سلسله نيازهای مورد اشاره ی مازلوـ 

نيست، بلکه نمادی از احساس فرهنگی3 ما از خود نيز است )محسنی تبريزی 

 .)Bandes, 2004: 120 و همکاران، 1390: 184 نقل از

مسکن تأثير خود را در حساسيت ها و عواطف انسان ها باقی می گذارد. 

همچنين شکل شهرها چنان که امروزه شاهد هستيم تا حد زيادی متأثر از 

شکل مسکن ما بوده است. بدين ترتيب مسکن نه تنها مسئول تجربه ی بشر 

از خانه و زندگی خانوادگی است، بلکه نقش فضای شهری4 ـ که ما هر روز 

در آن سکونت داريم ـ را نيز بر عهده دارد )همان: 121(. عالوه بر اين، فرم 

مسکن و اجزای تشکيل دهنده ی آن، انعکاس دهنده ی ارتباط بين ساختارهای 

1- Urban
2- Dwelling
3- Cultural
4- Urban Space
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اجتماعی- فرهنگی افراد هستند و در روابط اجتماعی تأثير می گذارند و به 

بيرونی هدف های اجتماعی و هنجارها )قواعد و  مثابه واقعيت اجتماعی1 

را جهت می دهند  افراد  ُکنش  و  کرده  ترويج  و  تبليغ  اعضاء  در  را  رفتار( 

)همان: 185(. به عبارتی، ويژگی های معماری در افراد تأثير غيرمستقيم دارد، 

به نحوی که افراد به طور مستقيم به مسکن پاسخ نمی دهند. در واقع، مسکن 

در الگوی روابط اجتماعی ]و نوع نگرش[ تأثير می گذارد و افراد نيز به نظام 

روابط اجتماعی پاسخ می دهند که شرايط مسکونی آن را ايجاد کرده  است 

)جهانگيری و همکاران، 1385: 31(.

با وجود اين، خانه و منزل، به عنوان هسته ی مرکزی امنيت انسان، در اين 

جهان دستخوش تغيير است. از سويی، رشد جمعيت شهری و گذر زمان در 

چند دهه ی گذشته، در نحوه و شکل زندگی مردم تغييرات بنيادی و اساسی به 

وجود آورده است ـ تغييراتی که گاه از سر شوق و اشتياق است. خارج شدن 

خانه ها از فضايی که وسعت آن امروزه برای نسل جديد کمتر در تخيل می گنجد 

و تبديل  شدن آنها به خانه هايی در ابعاد کوچک تر، به گونه ای که هر خانه 

روی خانه ای ديگر بنا شده، مدلی از زندگی را در خانه هايی به نام آپارتمان به 

وجود آورده است. مدلی که زندگی در آن خالف زندگی در خانه های حياط دار 

و بزرگ، تابع قواعد و قانون خاص خودش است. آپارتمان ها بنا به تعريف، 

واحدهايی از يک مجموعه ی ساختمانی هستند که در عرصه ی واحد، از يک 

پالک ثبتی خاص با واحدهای مستقل با سند تفکيکی خاص و مجزا بنا شده اند.  

1-  Social Fact
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آپارتمان نشينی در شهرهای بزرگ متأثر از رشد سريع شهرنشينی است س

به جز زندگی در خانه های کوچک  انتخاب ديگری  که فرصت و قدرت 

آپارتمانی و مجتمع های مسکونی برای ساکنين شهری باقی نگذاشته به طوری 

که روند اين نوع زندگی رو به رشد بوده و همه ساله هزاران نفر از ساکنين 

مناطق غيرشهری و درون شهری به آپارتمان نشينی روی می آورند و زندگی 

در جغرافيايی جديد را آغاز می کنند. هر چند نخستين آپارتمان ها در ايران 

از دهه ی 40 در پايتخت ساخته شدند، اما در طول 50 سال اخير هم زمان و 

هم پا با اشاعه ی اين سبک زندگی در شهرها و کالن شهرهای کشور، فرهنگ 

و الزامات آپارتمان نشينی توسعه نيافت. در واقع اين آپارتمان ها بودند که به 

جای خانه های وياليی در شهرها قد کشيدند و در رشدی نابرابر، شهروندان 

مجبور شدند تا اين سبک زندگی را که برگرفته از فرهنگ غربی بود، برای 

ادامه ی حيات خود در شهرهای بزرگ به ويژه پايتخت بپذيرند. 

بنا بر آخرين آمار اخذ شده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

)دفترچه  می کنند  زندگی  شهرها  در  ايران  از جمعيت  درصد   71/4  ،1390

شهری  تراکم های  گسترش   .)1391 سال  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری 

مشکالت فراوانی را به همراه داشته است. بعضی از اين مشکالت با تغيير 

کالبدی محل سکونت افراد مرتبط است. کاهش سهم افراد از فضای سکونت 

و ازدحام بيش از حد جمعيت محيط های خلوت و دنج زندگی انسانی را 

تهديد می کند. همچنين ممکن است تراکم بيش از حد افراد در يک فضای 

معين، به گسترش آسان تر بيماری ها منجر شود )محموديان و ديگران، 1387: 51(. 
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پس از افزايش مهاجرت به شهرها و کالن شهرها، افرادی که در جريان تغيير 

محل سکونتگاهی خود وارد شهرهای بزرگ می شوند، به ويژه در دو دهه ی 

اخير، به ساخت آپارتمان روی می آورند. عالوه بر اين، به نظر می رسد که 

فرهنگ ساخت آپارتمان ها به دنبال اين افزايش شهرنشينی به روستاها هم 

نفوذ کرده و اين الگوی زندگی غربی بدون در نظر گرفتن تبعاتی که دارد در 

جوامع کوچک روستايی نيز رسوخ کرده است. در طول اين سال ها به علت 

افزايش جمعيت در پايتخت و ديگر شهرهای بزرگ و صنعتی کشور و کمبود 

زمين، ساخت و سازهای آپارتمانی رونق گرفته است. البته اين سبک های 

ساخت و ساز نيز به دو بخش مجتمع های آپارتمانی و خانه های آپارتمانی 

تقسيم می شود. سکنه ی زيادی در مجتمع های آپارتمانی زندگی می کنند و 

نوع ديگر نيز همان ساختمان های 4 تا 5 واحدی است و پيش از اين نيز 10 

تا 15 واحدی ساخته می شدند.

بررسی پژوهش های به عمل آمده حاکی از آن است که اغلب آپارتمان نشينان، 

با شرايط سکونت در آپارتمان سازگاري الزم را نيافته و اجبار در پذيرش اين نوع 

سکونت مغاير با فرهنگ و نگرش جامعه ی سنتي و ناآشنا به قوانين و فرهنگ 

آپارتمان نشيني محيط هاي آپارتماني را به فضايي تنش زا تبديل کرده  است. در 

واقع، شيوه ی نوظهور زندگی آپارتمانی، سبب از بين رفتن خانه های وياليی 

شده و آپارتمان نشينی چهره ی شهرها را کاماًل تغيير داده  است. به عالوه آهنگ 

رشد سريع آپارتمان نشينی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای 

توسعه يافته ی غربی، تضادهای زيادی را به دنبال داشته است؛ به طوری که 
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آپارتمان نشينی در اين کشورها به جز يک ظاهر صنعتی )که نشانه ی رشد و س

انتقال صنعتی بوده( و اقتباس فرهنگی، فاقد بنيادهای کامل يک آپارتمان نشينی 

هستند و از اين رو آپارتمان ها و به تبع آن شهرهای جهان سوم مسئله دارترين 

شهرها و آپارتمان های جهان هستند. به خصوص اينکه، در ساخت واحدهای 

مسکونی به ويژه پروژه های انبوه سازی، شيوه ی زندگی، رفتارهای سکونتی و 

فرهنگ بهره برداران و نگرش های آنها در نظر گرفته نمی شود. به عبارتی رضايت 

از سکونت در اين واحدها فقط به دليل مشکالت مالی و آرزوی داشتن يک 

واحد مسکونی است )عربی بالغی، 1382: 32؛ شکوهی، 1382: 43(. و به دليل نبود 

برخورد مناسب با پديده ی بلند مرتبه سازی و آپارتمان نشينی در ايران و در نظر 

نگرفتن عاليق و نگرش های ساکنين آنها، همواره مشکالت و نارسايی هايی در 

نحوه ی استفاده از اين بناها وجود داشته است )گالبچی، 1380: 53(. به عالوه، 

از آنجا که آپارتمان محل تجمع افراد با فرهنگ های مختلف است و روابط 

اجتماعی در اين مکان ها به نزديک ترين سطح خود می رسد، بررسی نگرش ها 

و نظرات ساکنان اين محيط ها می تواند برای بهبود کيفيت اين پديده ی روبه رشد 

مهم باشد )عزيزی و محّمد نژاد، 1386: 28(. از سويی نيز تراکم بيش از حد جمعيت 

در مناطق شهری و پيچيدگی مضاعف زندگی شهری، مديريت اين مناطق را 

دشوار کرده  است. مشکالتی نظير مشکالت اجتماعی ناشی از ضعف فرهنگ 

آپارتمان نشينی )به صورت اعتراض ها و شکايات گوناگون در کالنتری ها و 

دادسرها(، و ... همواره ذهن مديران و دست اندرکاران مسائل شهری را به خود 

مشغول کرده  است.
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 اهميت بررسی نگرش های افراد و عوامل مؤثر در آن در دو سطح فردی 

و ميان فردی حائز اهميت است، به نحوی که در سطح فردی نگرش ها، ادراک 

و تفکر و ديگر نگرش ها و رفتار فرد را تحت تأثير قرار می دهند. بنابراين 

نگرش ها تأثير زيادی در ساختار روان شناختی فرد دارد. زمانی که نگرش های 

فردی به افکار عمومی تبديل می شوند، اين نگرش ها ّجو فرهنگی، سياسی، 

اجتماعی يک جامعه را تعيين می کنند و مرتب در زندگی شخصی مردم در 

جامعه تأثير می گذارند. در سطح ميان فردی نيز، مرتب اطالعات درباره ی 

نگرش ها دريافت و انتقال داده می  شود. از اين رو، با شناخت نگرش افراد، 

دنيا مکانی بسيار قابل پيش بينی خواهد بود و از سويی نيز رفتار انسان ها 

ممکن است به وسيله ی اين آگاهی شکل پيدا کند و در آن صورت می توان 

سعی در کنترل رفتار ديگران به وسيله ی تغيير نگرش های شان به عمل آورد 

)بهنر و وانک 1384: 15(. از سويی، هدف از مطالعه ی نگرش ها، تأثيرگذاری 

آنها در رفتار است زيرا انواع نگرش ها به عنوان شاخص ها يا عوامل شناسايی 

آنهايی که  يا  رفتار شناخته می شوند. نگرش های قوی و شديد  پيشگويی 

انسان ها به آنها عالقه دارند، بيش از نگرش های ضعيف يا نامربوط به رفتار 

رابطه دارند. اجزای شناختی بهتر از عناصر عاطفی نگرش بعضی از انواع 

رفتار را پيشگويی می کنند. بنابراين وقتی می توان به اهميت و فوايد نگرش ها 

دادن  تغيير  زيرا  کرد.  آشکار  را  رفتار  و  نگرش ها  ميان  رابطه  که  برد  پی 

نگرش ها می تواند سرآغاز معنی داری برای تعديل رفتار، در زندگی روزمره 

به حساب آيد )ستوده، 1386(. از آنجا که در ايران زنان معموالً کمتر از مردان 
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شاغل اند و بيشتر در محيط خانه و آپارتمان هستند، بنابراين تجربه ی زندگی س

در اين محيط ها باعث شکل گيری نگرش خاصی نسبت به آپارتمان نشينی 

در ذهن آنها می شود.

کالن شهر يزد نيز در اثر تداوم فشار بر فضای شهری و در نتيجه افزايش 

جمعيت و ورود الگوی مسکن غربی، ريخت شناسی جديدی از مسکن که 

همان آپارتمان نشينی است را تجربه کرده  است و اين روند همچنان ادامه 

دارد. اين شهر با توجه به سابقه ی طوالنی مدت شهرنشينی در آن و همچنين 

رشد سريع جمعيت ناشی از رشد طبيعی و به خصوص مهاجرپذيری آن به 

دليل مرکزيت استان، يک محيط اجتماعی متمايز و منحصر به فرد دارد که 

برای موضوع پژوهش حاضر در ارتباط با سنجش نگرش زنان، مهم است. 

»از اين جهت که شهر يزد در زمره ی يکی از توسعه يافته ترين مناطق کشور 

اقتصادی، اجتماعی نظير  از شاخص های متعارف  از نظر بسياری  است و 

تحصيالت، شهرنشينی و اشتغال باالتر از متوسط کشوری قرار دارد« )عباسی 

پژوهش های  تا  اين رو، ضروری است  از  ندوشن، 1387(.  شوازی و عسکری 

علمی متعددی در شهرهای مختلف از جمله يزد در مورد نگرش به چنين 

مورد  در  زنان  ديدگاه های  و  نگرش  از  آگاهی  با  تا  شود  انجام  پديده ای 

آپارتمان نشينی و عوامل مؤثر در اين نگرش بتوان راه کارهايی را برای کاهش 

مشکالت ناشی از آن ارائه کرد.

بنابراين هدف اين پژوهش، بررسی عوامل مؤثر در نگرش زنان شهر يزد 

درباره ی دو نوع الگوی سکونت يعنی آپارتمان نشينی و وياليی نشينی است 
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و سؤال اصلی تحقيق اين است که نگرش های مثبت و يا منفی شهروندان 

زن شهر يزد نسبت به آپارتمان نشينی و وياليی نشينی چيست؟ و عوامل مؤثر 

در آن کدام اند؟  

2- پیشینه ی پژوهش

در ميان تحقيقات قبلی درباره موضوع اين مقاله، آن نوع تحقيقاتی که 

است.  نادر  بسيار  باشد،  آپارتمان نشينی شده  مسائل  وارد حوزه ی  مستقيم 

جامعه ی آماری اين تحقيقات فقط ساکنان آپارتمان ها بوده اند و به صورت 

اغلب  است.  نشده  انجام  وياليی نشينان  و  آپارتمان نشينان  بين  مقايسه ای 

پژوهش ها، تحليلی و غير تجربی هستند يا اينکه به طور کلی به مسئله ی 

فضا و فرهنگ پرداخته اند؛ لذا از ميان پژوهش های قبلی انجام شده در مورد 

آپارتمان نشينی می توان به موارد زير اشاره کرد:

هال در پژوهشی با بررسی ابعاد فرهنگی آپارتمان نشينی در ژاپن، معتقد 

است که شيوه ی زندگی آپارتمان نشينی با شيوه ی سکونت معمولی متفاوت 

است. تراکم جمعيت از متغيرهای تأثيرگذار در اين شيوه ی سکونت است. 

آپارتمان نشينی باعث تراکم بيش از اندازه ی خانوار و اعضای آن در واحد 

سطح و در محيط مسکونی می شود. به عقيده ی وی، اين شيوه ی سکونتی 

تراکم  آپارتمان نشينی،  پيامد  می شود.  انسانی  تماس های  در  تغيير  باعث 

جمعيت است و تراکم جمعيت باعث افزايش روابط انسانی می شود. وی، 

سابقه ی زندگی در محيط های با تراکم باال را در انطباق با شيوه ی جديد 

زندگی آپارتمان نشينی مؤثر می داند. بر اين اساس وی ادعا می کند که اگر 



172

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
افراد پيش از زندگی در آپارتمان های با تراکم باال، مدت مديدی را با تراکم س

را  آن  ارزش های خاص  باشند و هنجارها و  باالی جمعيت زندگی کرده 

تجربه کرده باشند، تحمل زندگی در چنين محيط هايی برای آنها آسان بوده 

و مشکالت فرهنگی چندانی نخواهند داشت. هال پيرامون اين تجربه اظهار 

می دارد که تحمل زندگی آپارتمان نشينی همراه با تراکم جمعيت باال برای 

برای زمان های طوالنی در  ژاپنی ها  زيرا  آلمانی هاست،  از  آسان تر  ژاپنی ها 

مکان هايی با تراکم جمعيت زياد بسر برده اند و طی اين سال ها، سنت ها و 

محدوديت های فرهنگی خاص زندگی در محيط های با تراکم باال را به وجود 

آورده و با آنها خو گرفته اند )Hall, 2000؛ نقل از جهانگيری و ديگران،1385: 30(.

سکيورزکا نيز در بررسی عوامل سازمانی مؤثر در رضايت مندی ساکنان 

خانه های  ساکنان  نفر   156 با  مصاحبه  تکنيک  از  آن  داده های  که  سالمند 

سالمندان در مريلند جمع آوری گرديد، به اين نتيجه رسيد که ساکنانی که 

رضايتمندی بيشتری داشتند، شادتر و مستقل تر بوده و مشارکت بيشتری در 

تصميم گيری ها و تحصيالت کمتری داشتند. با کنترل ويژگی های فرد ساکن، 

امکانات  متوسط  کم، سطح  تسهيالت  ميزان  با  رضايتمندی  باالی  سطوح 

تفريحی  ـ  اجتماعی  فعاليت  فضای شخصی،  به  بيشتر  دسترسی  فيزيکی، 

کمتر و مالکيت غير انتفاعی همبستگی نشان داد. وی معتقد است، به علت 

اينکه عوامل سازمانی ناچيزی با رضايتمندی فرد ساکن رابطه ی معناداری 

داشتند با اين حال، سطوح باالی منابع پاسخ های ساده ای برای بهبود کيفيت 

زندگی فرد است. ويژگی های خود فرد ساکن همچون سن فرد متغيرهای 
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 Sikoraska, 1999:( پيش بينی کننده ی قوی تری هستند تا متغيرهای سازمانی

.)450

سونگ و نانا نيز در مطالعه ای ضمن بررسی کيفيت سالم سازی خانه های 

آپارتمانی در کره، معتقدند که سالم بودن محيط های مسکونی و آپارتمانی در 

رضايت افراد تأثير دارد. به عالوه، ضمن تحليل عوامل مؤثر در سالمت و 

رضايت ساکنان آپارتمان نشين به اين يافته به دست آورد که بيش از نيمی از 

ساکنان از سالم بودن و بهداشتی بودن محيط آپارتمانی خود ناراضی بودند 

.(441:Sung & Kang, 2011)

حضرتی صومعه در تحقيقی به بررسی آسيب های اجتماعی خانواده های 

آپارتمان نشين و راه کارهای آن بر خانواده های ساکن در شهرک اکباتان تهران 

پرداخته است. اهداف او در تحقيقش عبارت بودند از: بررسی چهار شاخص 

اندازه ی جمعيت خانواده، تراکم مادی خانواده، تراکم اخالقی و ناهمگونی 

از  تصويری  آوردن  دست  به  و  اجتماعی  آسيب های  مسئله ی  با  خانواده 

آسيب های اجتماعی خانواده های آپارتمان نشين. نتايج پژوهش او نشان داد 

که بين تراکم مادی )چند خوابه بودن آپارتمان( و ميزان آسيب های اجتماعی 

يک  خواب  اتاق های  تعداد  هرچه  يعنی  دارد.  وجود  معکوس  رابطه ی 

آپارتمان بيشتر باشد، يا به اندازه ی تعداد افراد خانواده باشد، ميزان آسيب های 

اجتماعی در بين خانواده ها کاهش می يابد. همچنين بين ناهمگونی )ميزان 

درآمد ماهانه ی خانواده و مذهبی بودن افراد از ديد فاميل و آشنايان( و ميزان 

و نوع آسيب های اجتماعی رابطه ی مستقيم وجود دارد؛ يعنی هرچه درآمد 
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افزايش س اجتماعی  آسيب های  ميزان  و  نوع  يابد،  افزايش  خانواده  ماهانه ی 

می يابد و هرچه افراد از خانواده های مذهبی تری باشند، موارد بيشتری را جزء 

آسيب های اجتماعی می دانند. يکی ديگر از نتايج مهم اين تحقيق آسيب های 

اجتماعی رايج در بين خانواده های آپارتمان نشين بود که عبارت بودند از: 

اعتياد، پخش مواد مخدر، روابط ناسالم بين دختر و پسر، عدم رعايت حقوق 

افزايش  و راه حل های پيشنهادی برای تعديل اين آسيب ها،  ديگران و… 

سطح آگاهی خانواده ها وآموزش نوع سکونت آپارتمان نشينی به خانواده ها، 

برگزاری منظم جلسات بلوک ها، نظارت بيشتر خانواده ها روی جوانان و… 

است )حضرتی صومعه، 1383(.

يافته های پژوهش لهسايی زاده و همکاران در بررسی پيامدهای اجتماعی 

زيربنا،  داد که سطح  نشان  نيز  فارس  استان  در  آپارتمان نشينی  فرهنگی  و 

تعداد طبقات مجتمع مسکونی،  بود يا نبود مدير و نوع مديريت مجموعه ی 

آپارتمانی رابطه ی مثبت با رضايت مندی از آپارتمان نشينی دارد )لهسايی زاده 

و همکاران، 1376: 22(.

ابراهيم زاده و سرگزی نيز در بررسی آپارتمان نشينی در شهرهای اسالمی 

اين  به  زاهدان(  )مطالعه ی موردی شهر  آن  از  ناشی  فرهنگی  و مشکالت 

نتايج دست يافتند که آپارتمان نشينی به عنوان راه حل معضل کمبود و گرانی 

البته  مسکن و جلوگيری از گسترش شهر افزايش فزاينده ای داشته است. 

اجتماعی و فرهنگی  اين نوع سکونت با توجه به تفاوت های اقتصادی – 

خانوارهای ساکن در آپارتمان و به دليل آشنا نبودن با قوانين آپارتمان نشينی 
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و… سبب بروز مشکالت و مسائلی شده است؛ مشکالتی که از يک سو به 

نحوه ی ساخت و ساز، طراحی و مديريت واحدهای آپارتمانی ارتباط دارد 

فرهنگی  و  اقتصادی-اجتماعی  از خصوصيات  متأثر  نيز  ديگر  از طرف  و 

جمعيت ساکن در آپارتمان هاست. در مجموع آنها در نتايج خود مسائل و 

مشکالت فرهنگی و اجتماعی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان را به 

شرح زير گزارش دادند: 

و . 1 روستاها   – مهاجران  از  بيشتر  آپارتمان ها  ساکنان  فرهنگی؛  تنوع 

مجموعه ها  اين  در  متفاوت  فرهنگ های  با  که  شهرهای کوچک تر هستند 

ساکن می شوند.

رسوم . 2 و  آداب  و  فرهنگ ها  خرده  وجود  به جهت  فرهنگی؛  تضاد 

متفاوت خانواده ها و از آنجا که در محيط های آپارتمانی افراد ارتباط نزديک تر 

و بيشتری با هم دارند، تضادهای فرهنگی بروز بيشتری دارد. 

ضعف در روابط صحيح اجتماعی؛ از سويی تنوع و تضاد فرهنگی و . 3

از سويی ديگر تراکم جمعيتی و نداشتن روابط منسجم اجتماعی سبب شده 

است که روابط ضروری اجتماعی شکل سازمان يافته و منظم به خود بگيرد.

تراکم . 4 بروز  سبب  مسکونی  واحدهای  محدود  بنای  زير  و  فضا 

جمعيتی در مجتمع های مسکونی شده  است.

کمبود فضای فرهنگی، آموزشی و تفريحی )ابراهيم زاده و سرگزی، 1389: . 5

.)164



176

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
مطالعه ی س در  تبريزی و همکاران  پژوهش محسنی  يافته های  همچنين، 

نشان  کرج،  در  آن  در  تأثيرگذار  عوامل  و  آپارتمان نشينی  ميزان مشکالت 

داد ميزان مشکالت برآورد  شده ی آپارتمان نشينی در کرج بالنسبه باالست 

با متغيرهای تعداد واحدهای آپارتمان، قدمت  و مشکالت آپارتمان نشينی 

همسايگی،  روابط  ساکنين،  تغيير  ميزان  آپارتمان،  تملک  نوع  آپارتمان، 

آپارتمان نشينی  قوانين  کارآمدی  فيزيکی،  ساخت  کيفيت  جمعيت،  تراکم 

متغيرهای  مقابل،  در  دارد.  معناداری  آپارتمان همبستگی  در  تردد  ميزان  و 

آپارتمان نشينی، سطح  قوانين  به  آگاهی  امکانات،  ميزان  واحدها،  مساحت 

تحصيالت، تعداد اعضای خانوار، قوميت، نوع مسکن قبلی، جنس، سن، 

مدت آپارتمان نشينی، با ميزان مشکالت آپارتمان نشينی رابطه ی معناداری را 

نشان نداد. همچنين، آنها به اين نتيجه رسيدند که متغيرهای تراکم جمعيت، 

کارآمدی  فيزيکی،  کيفيت ساخت  آپارتمان،  تردد در  ميزان  تغيير ساکنين، 

قوانين آپارتمان نشينی و روابط همسايگی به عنوان تعيين کننده ترين عوامل 

تأثيرگذار در ميزان مشکالت آپارتمان نشينی هستند )محسنی تبريزی و همکاران، 

.)181-209 :1390

توسعه ی عمودی  اثرات  بررسی  به  که  پژوهشی  شماعی و جهانی در 

شهر در هويت مّحله ای منطقه ی 7 تهران می پرداخت، نشان دادند که هويت 

محله ای در منطقه ی 7 شهرداری تهران در پی بلندمرتبه سازی تغيير يافته و 

متحول شده  است. نمره ی ميانگين شاخص های ميزان مشارکت و روحيه ی 

جمعی، حس تعلق، شناخت مرز محله و تعهدپذيری در آپارتمان نشينی نسبت 
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به متعارف نشينی کمتر است. آنها معتقدند، افت ميزان چنين شاخص هايی 

به موازات آپارتمان نشينی، تأييد کننده ی تنزل هويت محله ای در منطقه ی 7 

تهران خواهد بود )شماعی و جهانی، 1390: 73-82(.

3- مبانی نظری پژوهش

خاص تر  صورت  به  يا  و  شهرنشينی  درباره ی  شده  مطرح  نظريه های 

درباره ی تأثير آپارتمان )به عنوان يک فضای شهری و محيط( در رفتار و 

کنش های آپارتمان نشينان را می توان در سه دسته قرار داد: الف( نظريه های 

فضايی )جبرگرايی، اکولوژيکی(، ب( نظريه های نافضايی )نظريه ی ترکيبی( 

و ج( نظريه های غير فضايی )نظريه ی خرده فرهنگی(. در پژوهش حاضر 

متعددی  )نظريات(  رويکردهای  از  مسکن  نوع  به  نگرش  تبيين  از جهت 

به  نگرش  در  تأثيرگذار  عوامل  از  بخشی  کدام  هر  که  شده است  استفاده  

نهايی  تبيين  رو  اين  از  و  بر می گيرند  در  را  )آپارتمان نشينی(  نوع مسکن 

متغير وابسته ی تحقيق مستلزم در نظر گرفتن همه ی اين نظريه ها در يک 

مجموعه ی کلی است. اين رويکردها عبارت اند از: يکی، رويکرد جبرگرايی 

آپارتمانی  ساکنان  مشارکت  سطح  درباره ی  پارک  رابرت  )اکولوژيکی( 

است.  شهرنشينی  شيوه ی  به  زندگی  پيرامون  ورث  لوييس  رويکرد  نيز  و 

دوم، رويکرد ترکيب گرايی هربرت گانز. سوم، رويکرد فرهنگ گرا نسبت 

رابطه ی  که  است  فيشر  کلود  نظريه ی  به خصوص  شهرنشينی  و  شهر  به 

بين فرهنگ و فضا را در ارتباط با يکديگر بررسی می کند. چهارم، نظريه ی 

وبلن درباره ی تأثير جايگاه اقتصادی-اجتماعی در روی نگرش فرد، همچنين 
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نظريه ی بی سازمانی اجتماعی درباره ی تأثير محل سکونت در نگرش افراد و س

نظريه ی لرنر درباره ی چگونگی تأثيرگذاری وسايل ارتباط جمعی در نگرش 

افراد است. همچنين، در مورد تبيين نگرش به نوع مسکن )آپارتمان نشينی و 

وياليی نشينی( بر اساس متغيرهای دموگرافيکی و متغيرهای ديگر همچون 

رضايتمندی از آپارتمان نشينی و آگاهی از فرهنگ آپارتمانی و آپارتمان نشينی 

است.  شده  استفاده  آپارتمان نشينی،  با  مرتبط  پژوهش های  سابقه ی  از  نيز 

در مطالعات جهانگيری و همکاران )1385(، محسنی تبريزی و همکاران 

)1390(، کامران و همکاران )1388( و هال )2000( پيامدها و عوامل مؤثر 

در مسائل و مشکالت آپارتمان نشينی بررسی شده  است. 

3-1- رویکرد جبرگرایی )اکولوژیکی(

نظريه های جبرگرايی، در تبيين روابط، فرآيندها و پديده های اجتماعی 

معطوف به مسائل شهری، فضا يا محيط1 )مکان( را تعيين کننده می دانند و 

دنيای اجتماعی را بر حسب مقوالت و تمايز فضايی آنها تحليل می کنند. بر 

اساس اين نظريه، شهرنشينی موجب افزايش نابسامانی شخصيتی و اجتماعی 

می شود و »آپارتمان« به عنوان عنصری شهری ـ همچون شهر ـ عامل اصلی 

مسائل و مشکالت به وجود آمده در روابط زندگی روزمره  است. از نظر 

راجر بارکر به عنوان يکی از صاحب نظران تأثيرگذار در اين ديدگاه، پيوند 

منحصر به فردی بين زمينه های رفتاری خاص و تعامالت معين وجود دارد. 

زمانی که مردم )افراد( به محيطی وارد شوند )وارد زندگی آپارتمانی شوند(، 

1- environment
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محيط )آپارتمان يا ويال( معانی را به آنها منتقل می کنند و آنها نيز بر اساس 

از  همکاران،1390: 189(.  و  تبريزی  )محسنی  می کنند  رفتار  )نگرش(  معانی  آن 

مهم ترين نظريه پردازان اين ديدگاه می توان به ابن خلدون، دورکيم، زيمل، 

کرد  اشاره  مارکس  و  وبر  ورث،  فريدمن،  ردفيلد،  پارک،  رابرت  تونيس، 

)کامران و همکاران، 1388: 25( که نظريات چند تن از آنها اشاره می شود:

و  می داند  زندگی  شيوه ی  يک  مثابه  به  را  لوئيس ورث، شهری شدن 

معتقد است روابط اجتماعی اوليه به موازات گسترش زندگی شهری تضعيف 

می شود و رو به افول می گذارد. بزرگی، تراکم و ناهمگونی سه خصيصه ی 

اصلی شهر است که هر چه جمعيت بزرگ تر باشد جدايی های فضايی بر 

در شهر  فضايی  بيشتر خواهد شد. جدايی  منزلت،  و  قوميت  نژاد،  مبنای 

پيوندهای همسايگی و عاطفی را سست می کند ـ که جوامع کوچک از آن 

برخوردارند ـ آشنايی های صميمی کم، تماس های اجتماعی منقطع و روابط 

سطحی زودگذر و توأم با گمنامی می شود )ممتاز، 1381: 141(. 

رابرت عذرا پارک، معتقد است در زندگی آپارتمان نشينی محيط شهری 

بايد بين ساکنان همکاری و مشارکت اجتماعی بيشتری وجود داشته باشد تا 

بتوانند با آرامش زندگی کنند )همان: 125(. به نظر او شهر محور اصلی زندگی 

مدرن و سازماندهی اکولوژيک آن مبتنی بر تحرک و تراکم هر چه بيشتر 

جمعيت است. محورهای اصلی مطالعه ی اکولوژيکی شهر، تعداد، ترکيب 

و تحرک ساکنان آن است. افزايش امکانات و تسهيالت مربوط به حمل و 

نقل و ارتباطات شهری و ارتباط متقابل و تنگاتنگ آن با دو عنصر تراکم و 
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تحرک جمعيت، زائل کننده ی انگيزه های همسايگی است ... رشد شهرها با س

جانشين  شدن روابط غيرمستقيم و ثانوی با روابط مستقيم و چهره به چهره ی 

انسان های شهرنشين همراه است )صديق سروستانی 1369: 205(.

پارک معتقد بود که اجتماع همانند محيط طبيعی است و در آن جريان های 

شبه فرهنگی مانند رقابت، همکاری، تضاد و يگانه  شده وجود دارد. يعنی 

و  شبه طبيعی  نيروهای  تأثير  تحت  که  است  زنده  محيطی  شهری  اجتماع 

شبه فرهنگی قرار دارد. آنچه او در نظر دارد، حرکت جمعيت با بررسی سن، 

جنسيت، نژاد، قوميت و ابعادی از اين قبيل است. به عقيده ی پارک حتی 

حرکت های بوم شناختی مثل نيروهای شبه فرهنگی می تواند در شکل شهر 

تأثير داشته باشد )ممتاز، 1381: 128(.

هال1 )2000( جزء محققانی است که درباره ی ابعاد فرهنگی آپارتمان نشينی 

تحقيق کرده  است. وی معتقد است شيوه ی زندگی آپارتمان نشينی با شيوه ی 

سکونت معمولی )وياليی نشينی( متفاوت است. تراکم جمعيت از متغيرهای 

تأثيرگذار در اين شيوه ی زندگی است. آپارتمان نشينی باعث تراکم بيش از 

اندازه ی خانوار و اعضای آن در واحد سطح و در محيط مسکونی می شود. به 

عقيده ی هال، اين شيوه ی سکونتی باعث تغيير در تماس های انسانی می شود. 

پيامد آپارتمان نشينی، تراکم جمعيت است و تراکم جمعيت باعث افزايش 

روابط انسانی و سطح مشارکت آنها می شود )جهانگيری و همکاران 1385: 29(.

1-  Hull
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3-2- رویکرد ترکیب گرایی

در مقابل نظريه ی جبرگرايی، ديدگاه يا نظريه ی ترکيبی )فضايی( قرار 

دارد. از ميان نظريه پردازان اين ديدگاه، هربرت گانز جايگاه مهمی دارد. گانز 

معتقد است حيات اجتماعی شهرنشينان بيشتر به عوامل غيراقتصادی مانند 

طبقه ی اجتماعی، قوميت و مراحل عمر وابسته است. به نظر وی برخالف 

ادعای جبرگرايان، عوامل اکولوژيکی )فضايی( و مکانی، به خصوص اندازه 

و تراکم جمعيت و ناهمگونی گروه های شهری هيچ گونه عارضه و تأثير 

جدی در زندگی افراد شهرنشين ندارد. از اين رو معتقد است که در تبيين 

مسائل و مشکالت رفتاری موجود در شهر يا در عناصر آن مثل »آپارتمان« 

بايد به عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و ديگر عوامل غيراکولوژيکی 

توجه کرد )گانز، 1968: 34؛ نقل از کامران و همکاران، 1388: 29(. گانز معتقد است 

که در شهر شيوه های مختلف زندگی وجود دارد و اين اختالف شيوه ها و 

گوناگونی زندگی شهری بيشتر متأثر از ويژگی های عمومی اجتماعی مثل 

سن، جنس، درآمد يا سطح تحصيالت افراد است.

3-3- رویکرد فرهنگ گرا

نظريه ی خرده فرهنگی بينشی جديد و در حد وسط دو ديدگاه جبرگرايی 

مانند  عناصر  و  به شهر و شهرنشينی  و  دارد  قرار  ترکيب گرايی  ديدگاه  و 

آپارتمان نشينی از ديد سوم، يعنی از ديدگاه غيرفضايی يا »خرده فرهنگی1« 

نظريه در اصل سنتز دو نظريه ی جبرگرايی و ترکيب گرايی  اين  می نگرد. 

1- Subcultural theory
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است. يعنی اين ديدگاه در حالی که فرضيه ی اصلی نظريه ی ترکيبی را تأييد س

می کند، به اين نکته نيز می پردازد که شهرنشينی اثرات خاصی در شهرنشينان 

و به ويژه در آپارتمان نشينان می گذارد و پيامدهايی نيز در بر دارد. همان 

چيزی که جبرگرايان آن را نشانه ی نابسامانی اجتماعی می دانند. کلود فيشر 

و  متراکم  و  زياد  جمعيت  که  است  معتقد  ديدگاه  اين  اصلی  صاحب نظر 

ناهمگونی فرهنگی شهرنشينان، ويژگی های خرده فرهنگی )يعنی ويژگی های 

مبتنی بر سطح درآمد، نژاد، جنس، پيشينه ی مذهبی و...( انسان را تشديد 

می کند و به زندگی شهری پويايی و تنوع منحصر به فردی می دهد. از سوی 

ديگر فيشر معتقد است که علل شهرگرايی به تنهايی در زندگی اجتماعی مؤثر 

است. اين تأثير به رغم ادعای جبرگرايان، به معنای از بين بردن گروه های 

اجتماعی نيست، بلکه عامل ايجاد تقويت اين گروه هاست )محسنی تبريزی و 

همکاران، 1390: 190؛ کامران و همکاران، 1388: 30(.

پيش شرط  جمعی  ارتباط  وسايل  به  دسترسی  که  است  معتقد  لرنر 

و  نگرش ها  در  جمعی  رسانه های  و  بوده  نوين  جامعه ی  در  مشارکت 

رفتارهای فردی تأثير مستقيم می گذارند. وی در ادامه می گويد که شهرنشينی 

به عنوان زمينه ساز سوادآموزی و گسترش رسانه های عمومی در شکل گيری 

و  آموزی  متغير سواد  دو  بين  از  و  دارد  بسياری  اهميت  افراد  نگرش های 

وسايل ارتباط جمعی، سواد آموزی بر تعميم رسانه ها تقدم زمانی دارد، زيرا 

پذيرش مقبوليت رسانه ی جمعی مستلزم سطح خاصی از سوادآموزی است 

)موالنا، 1371: 84(. همچنين وی معتقد است، وسايل ارتباط جمعی يکی از 
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کانال های تبيين خواست های افراد، گروه ها و سازمان های مختلف به شمار 

بخش های  به  جهانی  اطالعات  ارائه ی  عين  در  مزبور  کانال های  می روند. 

گوناگون جامعه، باعث شکل گيری افکار عمومی شده و در تغيير الگوهای 

جامعه پذيری  ثانويه ی  و  اوليه  عوامل  ضعف  شرايط  در  مؤثرند.  رفتاری 

)خانواده، همساالن و مؤسسات آموزشی(، رسانه ها می توانند در شکل گيری 

افکار عمومی و دگرگونی ايستاری و تغيير در رفتارهای افراد نقش مؤثری 

ايفا  کنند )قوام، 1384: 214(.

و  پديده ها  و  اشياء  مقابل  در  افراد  واکنش  است  معتقد  کان1  مانفرد 

موضوعات مختلف، بر اساس معنای آنها رخ می دهد؛ يعنی فرد در جريان 

کنش و برخورد مستقيم و تجربه داشتن از شیء يا موضوع و … آن را تعبير 

و تفسير کرده و با توجه به ارزيابی هايش نگرش خاصی پيدا می کند. مانفرد 

کان در بيان فايده و اهميت ديدگاه های کيفی و انفرادی انسان نظير نگرش ها 

و رفتارهای وی برای کنش متقابل نمادين چنين بيان می کند: »افراد هويت 

خود را طی جريان تماس با ديگران کسب می کنند و از آنجا که رفتار و 

گرايش افراد درباره ی خويشتن حاصل چيزی است که ديگران درباره ی فرد 

می انديشند، گرايش ها و رفتارهای آشکار همان چيزی است که از ديگران 

بهره داشته و در جريان تماس و معاشرت کسب می شود« )توسلی، 1384: 325(.

1-M.Kohen
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از نظر بلومر1 نيز واکنش افراد انسانی در مقابل اشياء، پديده ها و موضوعات س

مختلف بر اساس معنای آنها رخ می دهد. او معتقد است که افراد انسانی همه 

در مقابل اشياء و موضوعات بر اساس معنايی که آن اشياء برای آنها دارند، 

واکنش نشان می دهند. اين موضوعات هر چيزی را که در جهان مالحظه و 

توجه می شوند را دربرمی گيرد، اشياء فيزيکی، ساير افراد، گروه های انسانی 

و آرمان هايی چون استقالل طلبی، آزادی خواهی و ... همه در زمره ی شیء 

تلقی می شوند. همچنين بلومر معتقد است: »جامعه ی انسانی ـ آن چنان که 

باشد«.  داشته  بدون ذهن ها و خودها وجود  نمی تواند  ـ  را می شناسيم  آن 

نقش های  وسيله ی  به  با خويشتن  گفتگو  و  به خود  نگريستن  با  انسان ها 

فردی و جمعی که در پيوند با ديگران به ايفای آنها وادار می شود، افکار و 

از خويش موضوعاتی می سازند )زيتلين و  يا  نگرش هايشان شکل می گيرد 

ديگران 1373: 173(. از اين رو، فرد در جريان کنش و برخورد مستقيم و تجربه 

داشتن از شیء يا موضوع و … آن را تعبير و تفسير می کند و با توجه به 

ارزيابی هايش نگرش خاصی پيدا می کند؛ چرا که رفتار اجتماعی افراد، کيفی 

و عمقی است و نگرش ها نيز پديده های کيفی هستند و عميق ترند چون در 

مرحله ی قبل از رفتار واقع شده اند. هال نيز سابقه ی زندگی در محيط های با 

تراکم باال را در انطباق با شيوه ی جديد زندگی آپارتمان نشينی مؤثر می داند. 

وی معتقد است اگر افراد پيش از زندگی در آپارتمان های با تراکم باال، مدت 

ارزش های  و  هنجارها  و  کرده  زندگی  باالی جمعيت  تراکم  با  را  مديدی 

1- H. Blumer
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خاص آن را تجربه کرده باشند، تحمل زندگی در چنين محيط هايی برای آنها 

آسان بوده و مشکالت فرهنگی چندانی نخواهند داشت.

نظریه ی بی سازمانی اجتماعی: بر اساس اين نظريه، نگرش ها و رفتارهای 

در  که  هنگامی  مثال،  برای  است؛  جامعه  سطح  در  نابسامانی  تابع  افراد 

محيط های آپارتمانی قوانين و مقررات خاص و فرهنگ خاصی وجود ندارد 

و رعايت نمی شود، اين نابسامانی می تواند در نگرش ساکنان و مردم نسبت 

اين است که  نظريه  اين  بگذارد. فرض اصلی  منفی  تأثير  اين محيط ها  به 

مشکالت اجتماعی آن گونه که امروزه مطرح است، در گذشته مطرح نبوده و 

جامعه در يک حالت تعادل بسر می برده و اعمال و کنش ها بر مبنای ارزش ها، 

هنجارها و وفاق همگانی واقع می شدند، اما امروزه با يک سلسله مراتب 

تغييرات اجتماعی شامل مهاجرت، صنعتی  شدن و رشد سريع شهرنشينی، 

بالتبع نگرش ها، کنش ها و  اين وفاق همگانی و هماهنگ شکسته شده و 

کنش های  و  نگرش  که  طوری  به  است ،  کرده  ايجاد  را  جديدی  شرايط 

گذشته ، ديگر کارايی خود را از دست داده اند . همچنين دانش جديد موجب 

منسوخ شدن روش های قديمی و ارزش های جديد جايگزين ارزش های 

گذشته شده  است. البته مکانيسم اجتماعی به نحوی است که اين بی سازمانی 

اصلی   اما مشکل  می شود،  منتهی  تعادل  بازگشت  و  به سازمان يابی مجدد 

شرايط و وضعيت گذار از بی سازمانی اجتماعی است. به عبارتی، بی سازمانی 

اجتماعی شامل شکست در ساختار سازمان است، يعنی ممکن است بسياری 

از عناصر ، در جامعه از زنجيره خارج شوند و تأثير هنجارهای اجتماعی در 
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گروه ها يا افراد خاص تضعيف شوند، نتيجه اين است که فعاليت های جمعی س

در جامعه کمتر از نظام های سازمان داده شده کارايی دارند. تضادهای نقش و 

هنجار ، تحرک ، روابط ضعيف اوليه ، فقدان همبستگی گروهی و ديگر عناصر 

بی سازمانی اجتماعی به اشکال مختلف انحراف ظاهر می شود )واگو،1373: 

.)317

 در راستای تبيين نقش پايگاه اجتماعی- اقتصادی بر نگرش،  وبلن1  

نيز تأکيد خاصی بر تأثير طبقه و پايگاه اجتماعی افراد در طرز تفکر و بينش 

می گويد:  و  کرده  بيان  را  وبلن  نظر  باره،  اين  در  کوزر،  لوئيس  دارد.  آنها 

»وبلن معتقد بود که پايگاه فرد در پهنه ی اقتصادی و فنی بينش و عادات 

فکری اش را تعيين می کند. به همين سان عادات و رسوم و شيوه های عملکرد 

و انديشيدن در چارچوب اجتماع هايی رشد می کنند که انسان ها در نبرد برای 

فرا چنگ آوردن معاش شان از طبيعت به درون آنها کشيده می شوند« )کوزر، 

1373: 358(. از نظر مانهايم نيز عوامل مختلفی نظير گروه هايی که فرد به آن 

تعلق دارد، نظام سياسی حاکم بر جامعه، اوضاع فرهنگی، پايگاه اقتصادی 

اجتماعی فرد در انديشه و نگرش او تأثيرگذار است که تأثير همين عوامل 

باعث تنوع و کثرت و سياليت انديشه در جامعه می شود. وی معتقد بود: »هر 

معرفت و انديشه ای کم و بيش وابسته به يک مکان است و در يک چارچوب 

اجتماعی و فراگرد تاريخی سير می کند« )همان: 556(.

1-veblen
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4- فرضیه های تحقیق

ميانگين نگرش زنان شهر يزد درباره ی آپارتمان نشينی باالتر از حد . 1

متوسط است.

بين متغيرهای سن، نوع مسکن )آپارتمانی و وياليی(، نوع سکونت . 2

)بومی و غير بومی(، وضعيت اشتغال )شاغل و غيرشاغل(، بعد خانوار و 

نگرش درباره ی آپارتمان نشينی رابطه وجود دارد.

بين پايگاه اقتصادی-اجتماعی و نگرش زنان درباره ی آپارتمان نشينی . 3

رابطه وجود دارد.

بين ميزان بهره مندی از وسايل ارتباط جمعی و نگرش زنان درباره ی . 4

آپارتمان نشينی رابطه وجود دارد.

بين سطح آگاهی از فرهنگ آپارتمان نشينی و نگرش زنان درباره ی . 5

آپارتمان نشينی رابطه وجود دارد.

بين سطح رضايت از مجتمع های آپارتمانی و نگرش زنان درباره ی . 6

آپارتمان نشينی رابطه وجود دارد.
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مدل نظری تحقیقس

شكل 1: الگوی نظری روابط عّلی میان متغیر وابسته ی نگرش به آپارتمان نشینی و متغیرهای 

مستقل اثرگذار

5- روش شناسی پژوهش

اين تحقيق از نوع پيمايشی و هدف آن، بررسی عوامل مؤثر در نگرش 

زنان شهر يزد درباره ی پديده ی آپارتمان نشينی است. جامعه ی آماری اين 

تحقيق را کليه ی زنان متأهل شهر يزد در زمان مطالعه تشکيل می دهد که 

بر اساس برآوردهای جمعيتی سال 1385، 138200 نفر بوده اند و از طريق 
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فرمول نمونه گيری کوکران 384 نفر آنها به عنوان حجم نمونه، و با روش 

نمونه گيری دو مرحله ای که در مرحله ی اول خوشه ای و در مرحله ی دوم در 

داخل خوشه های انتخاب شده به روش سيستماتيک زنان انتخاب و مصاحبه 

شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی محقق ساخته است. 
جدول1. متغیرها و شاخص های تحلیل به تفكیک متغیر )متغیرهای( وابسته و پرسش ها و 

گویه های مربوطه

متغیر
نوع 
متغیر

تعداد 
سواالت یا 

گویه ها
سئوال یا گویه

مجموع 
نمرات طیف 

لیكرت

آلفای 
کرونباخ

نی
نشی

ان 
رتم

آپا
 به 

ت
نسب

ش 
گر

تین
اخ

 شن
عد

ب

6

منزلت اجتماعی آپارتمان نشینان 
باالست/ آپارتمان مزایای مادی و 
غیرمادی زیادی نسبت به خانه ی 
ویالیی دارد/ فضای آپارتمان 

آرام بخش است/ آپارتمان فضای 
مناسبی برای تربیت کودکان 

است/ آپارتمان پدیده ی غربی 
و وارد شده به کشور ماست و با 
فرهنگ ایرانی- اسالمی سازگار 
نیست/ زندگی در آپارتمان کسل 

کننده و بی روح است.

6-300/71

فی
عاط

عد 
ب

4

فضای آپارتمان برای من مثل 
قفس است/ تا چه حد زندگی 

در آپارتمان باعث افتخار است/ 
زندگی در آپارتمان باعث احساس 

تنهایی و پوچی می شود/ همیشه 
آرزو داشتم روزی در آپارتمان 

زندگی کنم.

4-200/73
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متغیر
نوع 
متغیر

تعداد 
سواالت یا 

گویه ها
سئوال یا گویه

مجموع 
نمرات طیف 

لیكرت

آلفای 
کرونباخ

نی
نشی

ان 
رتم

آپا
 به 

ت
نسب

ش 
گر

ن

ری
رفتا

عد 
ب

5

در شرایط مساوی زندگی در 
آپارتمان را به خانه ی ویالیی 

ترجیح می دهم/ همیشه دیگران 
را به زندگی در آپارتمان تشویق 
می کنم/ حاضرم جهت گسترش 

روند آپارتمان نشینی با سازمان های 
مسئول همکاری کنم/ در 

صورت امکان حاضرم سرمایه ی 
خود را برای احداث واحدهای 

آپارتمانی صرف کنم/ حاضرم با 
فرهنگ های متفاوت در آپارتمان 

زندگی کنم.

5-250/76

که  نحو  بدين  سنجيده شد.  اعتبار صوری  طريق  از  پرسش نامه  اعتبار 

سؤال های پرسش نامه به چند تن از استادان گروه جامعه شناسی دانشگاه يزد 

برای داوری ارائه شد. همچنين، اين پرسش نامه به صورت پيش آزمون1 بين 

30 نفر از زنان شهر يزد به صورت اتفاقی اجرا شد که پس از آن گويه هايی 

که همبستگی درونی پايينی داشتند يا گويه هايی که برای مخاطبان مفهوم 

نبوده حذف شدند. پايايی ابزار از طريق محاسبه ضريب آلفای کرونباخ به 

دست آمد )جدول 1(. پس از انجام اين مراحل، اطالعات جمع آوری  شده 

وارد رايانه شد و به وسيله ی نرم افزار SPSS نسخه ی 22، با توجه به سطوح 

سنجش متغيرها و با سطح اطمينان 95 درصد، بررسی شد. در تحليل داده ها، 

برای گروه های  ميانگين  مقايسه ی  آزمون  نمونه ای،  تی تک  آزمون های  از 

1-  Pretest
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مستقل، آزمون تحليل واريانس )Anova( و همبستگی پيرسون، رگرسيون 

چندمتغيره و تحليل مسير با استفاده از نرم افزار Amos Graphic نسخه ی 22 

استفاده شد.

6- یافته های پژوهش

6-1- یافته های توصیفی

نگرش  ميانگين  که  می دهد  نشان  توصيفی  يافته های  از  حاصل  نتايج 

نسبت به آپارتمان نشينی بر روی طيف 5-1 برای زنان آپارتمان نشين برابر با 

مقدار 2/84 و انحراف معيار 0/24 و برای زنان وياليی نشين برابر با مقدار 

2/13 و انحراف معيار 0/55، يعنی هر دو مقدار پايين تر از حد متوسط )3( 

است. با اين حال، زنان آپارتمان نشين در مقايسه با زنان وياليی نشين نگرش 

باالتری درباره ی آپارتمان نشينی دارند. همچنين، ميانگين نگرش کلی زنان 

درباره ی آپارتمان نشينی برابر با 2/48 و انحراف معيار 0/69 و پايين تر از 

حد متوسط است. ميانگين سن برای زنان آپارتمان نشين 32/13 سال، برای 

زنان وياليی نشين 37/69 سال و برای کل پاسخ گويان 34/91 است. ميانگين 

تحصيالت برای کل پاسخ گويان 12 کالس، برای آپارتمان نشين ها 14 کالس 

و برای وياليی نشين ها نيز12 کالس است. ميانگين درآمد کل پاسخ گويان 

500 هزار تومان ، زنان آپارتمان نشين 545 هزار تومان و وياليی نشين ها 500 

هزار تومان است. 

متوسط بعد خانوار کل پاسخ گويان 4 نفر، ميانه و نما )مد( نيز برابر 4 نفر 

است. اين ميزان برای زنان آپارتمان نشين برابر 3/35 نفر و ميانه و مد برابر 3 
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نفر است و برای زنان وياليی نشين برابر 3/91 نفر، ميانه و مد نيز برابر 4 نفر س

است. به لحاظ وضعيت اشتغال، کمتر از يک پنجم زنان وياليی نشين )16/1 

درصد( شاغل و بقيه غيرشاغل اند، در حالی که بالغ بر يک چهارم از زنان 

آپارتمان نشين )28/6 درصد( شاغل هستند. در مجموع نيز 22/4 درصد از 

کل پاسخ گويان به لحاظ وضعيت اشتغال شاغل و بقيه غير شاغل هستند. به 

لحاظ نوع منزل مسکونی )وياليی( يا واحد آپارتمانی، 39/3 درصد از زنان 

آپارتمان نشين ساکن منزل اجاره ای هستند، در مقابل 59/7 درصد نيز صاحب 

منزل شخصی بوده و تنها يک درصدشان ساکن منازل سازمانی هستند. اين در 

حالی است که، بالغ بر يک چهارم زنان وياليی نشين )20/8 درصد( در منازل 

اجاره ای بسر می برند، در مقابل بالغ بر دو سوم )77/1 درصد( صاحب منزل 

شخصی بوده و 2/1 درصدشان نيز در منازل سازمانی ساکن اند. در مجموع، 

29/9 درصد از کل پاسخ گويان منزل اجاره ای، 68/5 درصد منزل شخصی و 

1/6 درصد منزل سازمانی داشته اند. به لحاظ وضعيت سکونت، حدود يک 

سوم )31/8 درصد( از آپارتمان نشينان غير بومی و 68/2 درصد از آنها بومی 

شهر يزد بودند، در مقابل بيشتر از دو سوم )84/9 درصد( از وياليی نشينان 

بومی و کمتر از يک پنجم از آنها )15/1 درصد( غير بومی بوده اند. در کل 

نيز بيشتر از دوسوم )76/6 درصد( از پاسخ گويان بومی شهر يزد و در مقابل 

23/4 درصد غير بومی بوده اند. بيشتر غير بومی ها با 31/8 درصد در آپارتمان 

ساکن بوده اند و شايد مهم ترين دليل آن را بتوان مهاجرت، شرايط کاری و 

شغلی و نداشتن توان مالی در خريد خانه ی وياليی دانست.
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6-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق

میزاننگرشبهآپارتماننشینیوویالیینشینیبرحسب،وضعیتسکونت، الفـ

ووضعیتاشتغالتفاوتدارد.
جدول 2. مقایسه ی میانگین نگرش به آپارتمان نشینی و ویالیی نشینی بر حسب متغیرهای 

وضعیت سكونت و وضعیت اشتغال

کل ویالیی نشینی آپارتمان نشینی محل

Sig. t میانگین t Sig. میانگین t Sig. میانگین گروه ها
متغير

0/011 2/543
36/59

0/825 0/413
31/77

0/218 0/827
42/54 بومی

وضعيت 
سکونت

39/47 33/77 42/86 غیر بومی

0/007 2/76
39/98

1/703 0/090
34/32

0/497 0/620
43/18 شاغل

وضعيت 
اشتغال

36/56 31/53 42/43 غیر 
شاغل

رابطه ی ميزان نگرش به آپارتمان نشينی با وضعيت سکونت )بومی و غير 

بومی بودن( که از طريق T استيودنت آزمون شده است، نشان می دهد که 

ميانگين نگرش به آپارتمان نشينی بر حسب وضعيت سکونت تفاوت چندانی 

نداشته و تقريباً برابر است، يعنی کسانی که ساکن خانه های وياليی هستند، 

در مقايسه با کسانی که ساکن خانه های آپارتمانی بوده اند نگرش برابری به 

آپارتمان نشينی داشتند. از سويی، نتايج ستون سوم )نتيجه آزمون T استيودنت 

مربوط به کل پاسخ گويان( نشان می دهد که تفاوت آماری معناداری در سطح 

اطمينان 95 درصد و خطای 5 درصد، بين وضعيت سکونت و نگرش نسبت 

به آپارتمان نشينی وجود دارد، به طوری که ميانگين نگرش زنان غير بومی 

نسبت به آپارتمان نشينی باالتر از ميانگين نگرش زنان بومی است. بنابراين 

می توان مدعی بود که فرضيه ی »تأثير وضعيت سکونت افراد از حيث بومی 



194

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
و غير بومی بودن سبب تفاوت در ميزان نگرش نسبت به آپارتمان نشينی س

می شود«، در اين مطالعه تأييد شده و به جامعه ی آماری تعميم پذير است. 

همچنين، رابطه ی وضعيت اشتغال افراد با نگرش نسبت به آپارتمان نشينی 

ـ که از طريق T استيودنت آزمون شده است ـ بين زنان آپارتمان نشين و 

وياليی نشين، در سطح اطمينان 95 درصد و خطای 5 درصد معنادار نبوده و 

ميانگين نگرش نسبت به آپارتمان نشينی بر حسب وضعيت اشتغال بالنسبه 

يکسان است. از سويی، نتايج ستون سوم )نتيجه آزمون T استيودنت مربوط 

به کل پاسخ گويان( نشان می دهد که بين وضعيت اشتغال و نگرش نسبت 

اطمينان 95 درصد و  معناداری در سطح  آماری  تفاوت  آپارتمان نشينی  به 

خطای 5 درصد، وجود دارد، به طوری که ميانگين نگرش زنان شاغل نسبت 

به آپارتمان نشينی باالتر از ميانگين نگرش زنان غير شاغل است. بنابراين 

می توان مدعی بود که فرضيه ی »تأثير وضعيت اشتغال افراد از حيث شاغل 

و غير شاغل بودن سبب تفاوت در ميزان نگرش نسبت به آپارتمان نشينی 

می شود«، در اين مطالعه تأييد می شود.

مسکن، نوع برحسب ویالیینشینی و آپارتماننشینی به نگرش میزان ـ ب

تفاوتدارد.
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جدول 3. مقایسه ی میانگین نگرش به آپارتمان نشینی و ویالیی نشینی بر حسب نوع مسكن

انحراف میانگینتعدادگروه هامتغیر
معیار

T.Sigبیشترین2کمترین1

نوع 
مسکن

19231/938/391663ویالیی
11/810/000

19242/659/362269آپارتمانی

و  )آپارتمانی  مسکن  نوع  با  نشينی  آپارتمان  به  نگرش  ميزان  رابطه ی 

وياليی(ـ  که از طريق T استيودنت آزمون شده استـ  نشان می دهد که نگرش 

زنان آپارتمان نشين با ميانگين42/65، مثبت تر از نگرش زنان وياليی نشين با 

 sig =0/000ميانگين 31/93 است. اين تفاوت  با توجه به سطح معنی داری

از لحاظ آماری معنادار است.  لذا می توان مدعی وجود تفاوت بين زنان 

آپارتمان نشين و وياليی نشين به لحاظ نوع نگرش نسبت به آپارتمان نشينی 

بود. بنابراين فرضيه ی »بين نگرش زنان آپارتمان نشين و وياليی نشين نسبت 

به آپارتمان نشينی تفاوت وجود دارد« در اين تحقيق تأييد می شود.

جـمیزاننگرشبهآپارتماننشینیوویالیینشینیبرحسبنوعتصرفواحد

مسکونیتفاوتدارد.

1- Minimum
2- Maximum
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جدول 4. مقایسه ی میانگین نگرش به آپارتمان نشینی و ویالیی نشینی بر حسب نوع منزل س

مسكونی یا واحد آپارتمانی

نوع 
تصرف

کلویالییآپارتمانی

.FSigمیانگین.FSigمیانگین.FSigمیانگین

43/82اجاره ای

1/1960/305

32/80

0/3030/739

40/02

6/3330/002 41/9331/8136/20شخصی

3630/2531/40سازمانی

رابطه ی نوع تصرف منزل مسکونی با نگرش نسبت به آپارتمان نشينی 

که از طريق آزمون آناليز واريانس يک راهه انجام شده، نشانگر نبود تفاوت 

به  با نگرش نسبت  منزل مسکونی  نوع تصرف  متغير  ميان  آماری  معنادار 

در  اما  است،  وياليی نشين  و  نشين  آپارتمان  زنان  بين  در  آپارتمان نشينی 

مجموع، تفاوت آماری معناداری در سطح اطمينان 95 درصد بين ميانگين 

 ،)sig=0/002( نگرش نسبت به آپارتمان نشينی از لحاظ نوع منزل وجود دارد

به طوری که ميانگين نگرش به آپارتمان نشينی در گروه اجاره ای ها باالتر از 

ساير گروه هاست. همچنين، به منظور تعيين اينکه پاسخ گويان با کدام سطح 

از سطوح نوع منزل از لحاظ نگرش نسبت به آپارتمان نشينی تفاوت داشتند، 

استفاده از شکل ستونی خطای ترسيم شده )شکل 1( مفيد فايده است. شکل 

ستونی خطای ترسيم شده در ذيل به خوبی نشان دهنده ی تفاوت آماری 

معنادار بين دو گروه اجاره ای و شخصی است، در حالی که دو گروه اجاره ای 

و سازمانی و نيز دو گروه سازمانی و شخصی به دليل هم پوشانی فواصل 

اطمينان 95 درصد از لحاظ آماری معنادار نيستند.
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شكل 2. مقایسه ی برآورد سطوح نوع منزل مسكونی یا واحد آپارتمانی از لحاظ نگرش نسبت به آپارتمان نشینی در میان زنان شهر یزد

بهآپارتماننشینیوویالیینشینیبرحسبمتغیرهایسن، دـمیزاننگرش

بعدخانوار،پایگاهاقتصادی-اجتماعی،بهرهمندیازرسانههایجمعی،فرهنگ

آپارتماننشینی،ورضایتمندیاززندگیآپارتمانیتفاوتدارد.

نتايج حاصله از کاربرد آزمون ضريب همبستگی پيرسون در تست رابطه 

متغيرهای مذکور با نگرش نسبت به آپارتمان نشينی در ميان کل پاسخ گويان 

نشان می دهد که رابطه ی سن، بعد خانوار، بهره مندی از رسانه های جمعی، 

فرهنگ آپارتمان نشينی و مشارکت اجتماعی تأييد می شود. در آزمون فوق 

و  آپارتمان نشينی  فرهنگ  جمعی،  رسانه های  از  بهره مندی  ميزان  رابطه ی 

مشارکت اجتماعی مستقيم است يعنی با افزايش ميزان متغيرهای مذکور، 

ميزان نگرش نسبت به آپارتمان نشينی افزايش می يابد، اما رابطه ی دو متغير 

با  با متغير وابسته در اين تحقيق معکوس است، يعنی  سن و بعد خانوار 
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کاهش س آپارتمان نشينی  به  نسبت  نگرش  ميزان  خانوار  بعد  و  افزايش سن 

می يابد و بالعکس. از سويی، مقايسه ی رابطه ی متغيرهای مستقل با متغير 

نشان می دهد  آپارتمان نشين و وياليی نشين  زنان  بين دو گروه  در  وابسته 

که در ميان زنان آپارتمان نشين رابطه ی متغيرهای فرهنگ آپارتمان نشينی و 

رضايت از زندگی آپارتمانی با متغير وابسته تأييد می شود، و در ميان زنان 

وياليی نشين نيز رابطه ی متغيرهای بهره مندی از رسانه های جمعی و فرهنگ 

آپارتمان نشينی و مشارکت اجتماعی و سن با متغير وابسته تأييد می شود. 
جدول 5. آزمون همبستگی بین نگرش به آپارتمان نشینی و ویالیی نشینی با متغیرهای سن، 

بعد خانوار، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، بهره مندی از رسانه های جمعی،آگاهی از فرهنگ 

آپارتمان نشینی، و رضایتمندی از زندگی آپارتمانی

کلویالیی نشینیآپارتمان نشینیمحل زندگی

متغیرهای 
مقدار تعدادمستقل

مقدار تعداد.Sigهمبستگی
مقدار تعداد.Sigهمبستگی

.Sigهمبستگی

0/2110/000-0/2010/005383-1920/0920/204191سن

0/1620/001-0/0500/495383-0/0300/681191-192بعد خانوار

0/0310/6711910/0440/5473830/0320/533-192پایگاه اجتماعی

رسانه های 
1920/0360/6181910/1740/0163830/1970/000جمعی

آگاهی از 
فرهنگ 

آپارتمان نشینی
1910/1610/0261900/2780/0003810/4760/000

رضایت 
از زندگی 
آپارتمانی

1920/4450/000191-0/1050/1473830/0830/107

مشارکت 
1920/1070/1401910/2030/0053830/1040/042اجتماعی
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 تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهای تحقیق
جدول 6. رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه ی نگرش به آپارتمان نشینی

ضرایب استاندارد رگرسیون متغیرهای مستقل
)beta(tSig.

3/2260/001-مقدار ثابت

0/0470/9980/319-سن

نوع مسکن

1/000ویالیی®

0/3646/0810/000آپارتمانی

وضعیت اشتغال

1/000شاغل®

0/0451/0050/315-غیر شاغل

وضعیت سکونت

1/000بومی®

0/0110/2530/800غیر بومی

نوع منزل

1/000سازمانی®

0/1520/8650/388اجاره ای

0/0830/4700/639ملکی

0/0240/5400/590-بعد خانوار

0/0310/7010/484-پایگاه اقتصادی-اجتماعی
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ضرایب استاندارد رگرسیون متغیرهای مستقل
)beta(tSig.

0/1923/2010/001فرهنگ آپارتمان نشینی

0/0471/0200/208بهره مندی از رسانه ها

0/0681/5140/131مشارکت اجتماعی

0/1623/7240/000رضایتمندی از آپارتمان نشینی

F15/982نتایج تحلیل واریانس

.Sig0/000

R20/343 ضریب تعیین

R20/321 تعدیل شده

   N=384       .نكته: ® مقوله مبنا و مرجع می باشد

 در تحقيق حاضر متغير اصلی تحقيق يعنی »نگرش نسبت به آپارتمان نشينی« 

بر اساس مدل تنظيمی و به منظور سنجش تأثيرات جمعی و هم زمان هر يک 

از متغيرهای مستقل، از طريق تحليل رگرسيون چندگانه آزمون شد. نکته 

اينکه متغيرهای دموگرافيکی که به صورت اسمی دو گزينه ای يا سه گزينه ای 

سنجيده شده بودند برای انجام تحليل رگرسيونی به صورت تصنعی )1و0( 

وارد معادله ی رگرسيون شدند. يافته های تحليل رگرسيون حاکی است که اثر 

خالص متغير نوع مسکن )آپارتمانی بودن( در نگرش نسبت به آپارتمان نشينی 

بيشتر از ديگر متغيرهای مستقل است؛ به نحوی که اين متغير توانسته به 

تنهايی 36/4 درصد از واريانس متغير مالک را تبيين کند. متغيرهای فرهنگ 

آپارتمان نشينی و رضايتمندی از زندگی آپارتمانی به ترتيب در مراحل بعدی 
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اثرگذاری هستند. همچنين نتايج تحليل واريانس نسبت تغييرات توضيح داده 

شده توسط متغيرهای مستقل به تغييرات ناشی از عوامل غير از آن )خطا( 

را مهم و به لحاظ آماری معنادار نشان می دهد. مقدار ضريب تعيين تعديل 

بيانگر آن است که متغيرهای مستقل در  شده برابر با 0/321 است و اين 

مجموع 32/1 درصد از تغييرات نگرش نسبت به آپارتمان نشينی در ميان 

زنان شهر يزد را توضيح داده اند. وارد نشدن به معادله ی ساير متغيرهايی که 

در آزمون همبستگی پيرسون با متغير وابسته رابطه ی معنی دار داشتند، به اين 

علت است که متغيرهای مستقل خود با هم همبستگی دارند؛ در حقيقت، 

زمانی يک متغير می تواند وارد معادله شود که بتواند در افزايِش قدرِت تبييِن 

معادله، تأثيِر معنی دار داشته باشد. اگر متغيرهايی که قباًل وارد معادله شده اند 

با متغير جديد همبستگی داشته باشند، اين متغير نمی تواند در افزايش قدرت 

تبيين معادله نقش معنی دار داشته باشد؛ لذا وارد معادله نمی شود؛ در چنين 

شرايطی، بررسی رابطه ی درونی متغيرها از طريق تحليل مسير می تواند بسيار 

بايد توجه داشت حضور برخی متغيرها در مدل  البته  حائز اهميت باشد. 

رگرسيونی اگر چه ممکن است رابطه ی مستقيم بسياری با متغير وابسته نهايی 

در پی نداشته باشد، لکن امکان دارد اثر غيرمستقيم آنها حائز اهميت باشد. 

در اينجا به منظور تفکيک و بررسی اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای 

مستقل از روش تحليل مسير استفاده شد.

دموگرافيکی  متغير  می شود،  مالحظه  مسير  دياگرام  در  که  همان گونه 

نوع مسکن )آپارتمانی بودن(، هم در نگرش به آپارتمان نشينی تأثير مستقيم 
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می گذارد و هم با افزايش فرهنگ آپارتمان نشينی )تأثير در آن(، در نگرش س

به آپارتمان نشينی تأثير غيرمستقيم می گذارد. از نکات مهمی که می توان به 

افراد  بين  آپارتمان نشينی در  به  ميزان نگرش  اين است که،  اشاره کرد  آن 

آپارتمان نشين بيش از افراد وياليی نشين است، زيرا ضريب بتا بين اين دو 

متغير مثبت است. پس از آن متغير فرهنگ آپارتمان نشينی با ضريب مسير 

0/23 و متغير رضايتمندی از آپارتمان نشينی با ضريب مسير 0/15 در نگرش 

با  جمعی  رسانه های  از  بهره مندی  متغير  مرحله ی  در  دارد.  مستقيم  تأثير 

ضريب مسير 0/21 و تأثير در فرهنگ آپارتمان نشينی با ضريب مسير 0/23 و 

نيز متغير سن با ضريب مسير 0/13 و تأثير در رضايتمندی از آپارتمان نشينی 

با ضريب مسير 0/15 در نگرش به آپارتمان نشينی تأثير غيرمستقيم دارند. از 

نکات مهم ديگر اين نمودار، وجود رابطه ی زياد بين نوع مسکن )آپارتمانی 

بودن( با فرهنگ آپارتمان نشينی )با ضريب مسير 0/61( است؛ اين همبستگی 

قوی تر از همبستگی ساير متغيرهای با فرهنگ آپارتمان نشينی بوده و اين بدان 

معنی است که فرهنگ آپارتمان نشينی بيشتر متأثر از نوع مسکن است تا ساير 

متغيرهای تحقيق. اين خود می تواند موجبات نگرش مثبت تر زنان را نسبت 

به پديده ی آپارتمان نشينی به بار آورد چرا که با توجه به اطالعات مندرج 

در جدول شماره ی 8 فرهنگ آپارتمان نشينی به عنوان يک متغير ميانجی و 

غيرمستقيم سهم بسزايی در رابطه ی دو متغير نوع مسکن و نگرش نسبت به 

آپارتمان نشينی در ميان زنان شهر يزد دارد. ضرايب مسير مدل مشاهده شده 

در سطح خطای 0/05 معنادار بوده )و البته ساير مسيرهای غيرمعنادار از مدل 
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اصلی تحقيق حذف شده اند( و اين نشان می دهد که به طور کلی يافته های 

آماری تحقيق پيش بينی های نظری را تأييد می کند. ضمن اينکه در تحقيق 

حاضر خالصه ی شاخص های برازش مدل تدوين شده، از برازش خوب 

داده ها حکايت دارد.
جدول7. برخی شاخص های کلی برازش مدل ساختاری پژوهش

شاخص 
برازش

CMIN
CMIN/

DF
P-ValueCFITLIPCFIRMSEA

مدل 
13/692/280/0330/9830/940/5810/058مفروض

نمودار1. دیاگرام تحلیل مسیر عوامل مؤثر در نگرش به آپارتمان نشینی
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جدول 8. نتایج اثرات مستقیم، غیر مستقیم ، و اثرات کل استانداردس

اثرات کل اثر مستقیم اثر غیر مستقیم متغیر مستقل

0/020 - 0/020 سن

0/525 0/384 0/141 نوع مسکن )آپارتمانی(

0/048 - 0/048 بهره مندی از رسانه ها

0/155 0/155 - رضایتمندی از زندگی 
آپارتمانی

0/232 0/232 - فرهنگ آپارتمانی

 نتیجه گیری و پیشنهادات

بر اساس نتايج به دست آمده، ميانگين ميزان نگرش نسبت به آپارتمان نشينی 

در کل بر روی طيف )5-1( برابر با 2/48 و پايين تر از حد متوسط است. 

همچنين ميانگين نگرش نسبت به آپارتمان نشينی، بر روی مقياس )1-5( 

در ميان زنان آپارتمان نشين برابر با 2/84 و برای زنان وياليی نشين برابر با 

2/13 است. مع هذا، با وجود پايين تر از حد متوسط بودن ميانگين نگرش 

نسبت به پديده ی آپارتمان نشينی در بين دو گروه زنان، می توان گفت که زنان 

آپارتمان نشين در مقايسه با زنان وياليی نشين نگرش باالتری دارند. داليل 

مختلفی از جمله تجربه ی سکونت در محيط های آپارتمانی، داشتن آگاهی 

بيشتر از فرهنگ آپارتمان نشينی و… را می توان برای مثبت تر بودن نگرش 

زنان آپارتمانی نسبت به وياليی  نشين ها ذکر کرد.
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بررسی عوامل موثر در نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی در شهر یزد

نتايج تحقيق همچنين نشانگر آن است که نگرش نسبت به آپارتمان نشينی 

به عنوان متغير وابسته با متغيرهای سن، بعد خانوار، بهره مندی از وسايل 

ارتباط جمعی، فرهنگ آپارتمان نشينی و مشارکت اجتماعی همبستگی معنادار 

دارد. در آزمون فوق متغيرهای بهره مندی از وسايل ارتباط جمعی، فرهنگ 

آپارتمان نشينی و مشارکت اجتماعی با نگرش نسبت به آپارتمان نشينی )در 

افزايش ميزان  با  به نحوی که  ميان کل پاسخ گويان( رابطه ی مستقيم دارد 

متغيرهای موجود، ميزان نگرش نسبت به آپارتمان نشينی نيز افزايش می يابد، 

اما رابطه ی متغيرهای سن و بعد خانوار با نگرش نسبت به آپارتمان نشينی 

در اين تحقيق معکوس است. اين نتايج، با يافته های پژوهش های مهدوی 

)1373(، لهسايی زاده و ديگران )1376( مبنی بر وجود رابطه ی معکوس و 

معنادار بين بعد خانوار با نگرش نسبت به آپارتمان نشينی همسويی دارد. 

آنها در مطالعه ی خود نشان داده بودند که هر چه بعد خانوار افزايش يابد 

رضايت و نگرش نسبت به  آپارتمان نشينی کاهش می يابد، چون افزايش 

نبود فضای کافی مواجه است و  با  آپارتمان  با زندگی در  اعضای خانوار 

مردم نمی توانند کارهای شخصی و خانوادگی خود را به راحتی انجام دهند 

و اختيارات آنها محدود می شود. يافته های اين تحقيق با يافته های محسنی 

آنها  پژوهش  براساس  که  نحوی  به  است؛  تناقض  در   )1390( ديگران  و 

خانوارهايی که تعداد آنها کم است ميزان مشکالت را به اندازه ی خانوارهای 

با اعضای خانوار زياد ارزيابی کرده اند.
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همچنين، نتايج به دست آمده از روابط دو متغير ـ که در باال ذکر شد ـ س

با يافته های سکيورزکا )2002( همسو است، يعنی هر چه سن افراد افزايش 

يابد نگرش آنها نسبت به آپارتمان نشينی پايين تر می آيد. افراد مسن و سالمند 

نياز به امکانات رفاهی بيشتر، آرامش و سکوت و تنهايی بيشتری  معموالً 

مجتمع های  در  مناسب  و  کافی  طور  به  شرايط  و  امکانات  اين  و  دارند 

آپارتمانی برای آنها وجود ندارد. نبود رابطه بين پايگاه اقتصادی اجتماعی 

با نگرش نسبت به آپارتمان نشينی از نتايج ديگر اين تحقيق بود. از سويی 

نتايج اين پژوهش يافته های بهلولی ماکويی )1356( و ابراهيم زاده سرگزی 

)1389( مبنی بر وجود رابطه بين آگاهی از فرهنگ آپارتمان نشينی و نگرش 

نسبت به آن را تأييد می کند، يعنی هر چه زنان آگاهی بيشتر و سطح بااليی 

از فرهنگ آپارتمان نشينی را داشته باشند به همان نسبت نگرششان نسبت 

از چه  و  اينکه چگونه  می يابد.  افزايش  و  بوده  مثبت تر  آپارتمان نشينی  به 

مسيرهايی فرهنگ آپارتمان نشينی به افزايش نگرش نسبت به آپارتمان نشين 

منجر می شود، تبيين ها و نظرات مختلفی از سوی محققان ارائه شده است. 

يک تبيين معتقد است که فرهنگ، جزء الينفک هر زندگی آپارتمان نشينی 

است و ناديده گرفتن اين بخش مهم در زندگی آپارتمانی به وجود آورنده ی 

محدوده  اين  در  روانی  معضالت  و  اجتماعی  مشکالت  از  بزرگی  بخش 

است. رسيدن به يک فرهنگ واحد در هر مجموعه ی آپارتمانی با در نظر 

گرفتن اين موضوع که هر خانواده ی ساکن در هر واحد مسکونی فرهنگ 

خاص خودش را دارد و همسو و همراه کردن همه ی فرهنگ ها با يکديگر 
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بررسی عوامل موثر در نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی در شهر یزد

در يک فرهنگ در عرصه ی عمل، کاری غير ممکن به حساب می آيد. با اين 

حال وارد شدن و زندگی کردن در مجتمع های آپارتمانی دو اصل بديهی 

است؛ با توجه به محدوديت های زندگی آپارتمان نشينی نخست بايد رعايت 

حقوق ديگران مهم شمرده شود و ديگر آنکه کسی در انتظار رعايت حقوق 

و قوانين تنها از جانب ديگران نباشد. فرهنگ آپارتمان نشينی به معنای توجه 

به آداب، قواعد و الزام های زندگی در محيط جمعی، يعنی آپارتمان نشينی 

معنا و مفهوم پيدا می کند و دوری از آن باعث باال رفتن مشکالت اجتماعی 

می شود، به طوری که برخی از صاحب نظران کشور نگران همسازی افراد 

با زندگی آپارتمان نشينی هستند و گاهی حتی در توانايی ژنتيکی و فرهنگی 

او برای انطباق با زندگی آپارتمانی ترديد دارند. چنان که اين امر به صورت 

عاميانه در ميان مردم با اصطالح »نداشتن فرهنگ آپارتمان نشينی« در نزد 

ايرانيان بيان شده  است و عنوان می کنند که سکونت در مجتمع های مسکونی 

و زندگی تنگاتنگ با ديگر شهروندان، ادبيات و فرهنگ خاصی می طلبد که 

خصلت های سرشته ی عاطفی ايرانيان با آن منافات دارد و ايرانيان اين ادبيات 

و فرهنگ را ندارند و رعايت کردن آن برايشان سخت است و اجبار زندگی 

در آپارتمان های محدود و کوچک و يا برج های بلند مسکونی، يک شيوه ی 

زندگی غربی است که دشواری های اقتصادی اين نوع زندگی را به شهروندان 

ايرانی تحميل کرده  است )محسنی و ديگران، 1390(.  
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همچنين، نتايج باال با يافته های بهلولی ماکويی )1356( و لهسايی زاده س

)1385( همسويی دارد. آنها در مطالعاتشان نشان دادند که بين رضايت از 

زندگی در واحدهای آپارتمانی و نگرش نسبت به آپارتمان نشينی رابطه ی 

مستقيم و معناداری وجود دارد؛ يعنی هر چه واحدهای آپارتمانی بهتر و 

بيشتر بتوانند رضايت و نيازهای ساکنان را برآورده سازند نگرش افراد نسبت 

به پديده ی آپارتمان نشينی افزايش می يابد. 

از سويی، با توجه به رابطه ی مستقيم بهره مندی از وسايل ارتباط جمعی 

در افزايش نگرش نسبت به پديده ی آپارتمان نشينی، ذکر اين مطلب  در تبيين 

اين رابطه حائز اهميت است که در شرايط ضعف عوامل اوليه و ثانويه ی 

جامعه پذيری )خانواده، همساالن و مؤسسات آموزشی( رسانه ها می توانند در 

شکل گيری افکار عمومی و دگرگونی نگرش و تغيير رفتارهای افراد نقش 

مؤثری ايفا کنند. لرنر معتقد است که دسترسی به وسايل ارتباط جمعی و 

پيش مشارکت در جامعه ی نوين بوده و رسانه های جمعی در نگرش ها و 

رفتارهای فرد تأثير مستقيم می گذارند )موالنا، 1371: 84(. 

يافته ديگر آن است که تفاوت معناداری بين نگرش زنان بومی و غير 

بومی  غير  زنان  که  نحوی  به  دارد؛  وجود  آپارتمان نشينی  به  نسبت  بومی 

نگرش باالتر و مثبت تری در مقايسه با بومی ها دارند. می توان گفت که چون 

زنان بومی بيشتر وياليی نشين بوده اند و مشکالت مالی کمتری داشته اند، 

زندگی  تجربه ی  نتيجه  در  بياورند،  روی  آپارتمان نشينی  به  نبودند  مجبور 

در چنين محيط هايی را ندارند و تا حدی طبيعی است که نگرششان نسبت 
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بررسی عوامل موثر در نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی در شهر یزد

به آپارتمان نشينی منفی تر باشد، اما غير بومی ها به داليل مختلف از جمله 

مهاجرت از شهرهای کوچک تر و نداشتن توان مالی کافی در خريد خانه ی 

وياليی، از اول ممکن است برخالف ميل باطنی خود مجبور به سکونت در 

آپارتمان بوده اند و کم کم با تجربه ی اين نوع زندگی نگرش مثبتی نسبت به 

آن پيدا کرده اند.

به  نسبت  نگرش  لحاظ  از  شاغل  غير  و  شاغل  زنان  بين  تفاوت  نبود 

آپارتمان نشينی از نتايج ديگر اين تحقيق بود. شايد در توجيه آن بتوان گفت 

تأمين  اصلی  زنان کمتر شاغل اند و مسئوليت  ايران  که چون در جامعه ی 

معاش بر عهده ی مرد است پس شاغل بودن يا نبودن زنان نتوانسته به عنوان 

متغير تأثيرگذار با نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشينی در اين تحقيق رابطه 

معنادار داشته باشد.

مع الوصف، اطالعات تجربی حاصل از اين تحقيق رابطه ی متغيرهای 

پايگاه اقتصادی- اجتماعی و رضايت از زندگی آپارتمانی با ميزان نگرش 

نسبت به آپارتمان نشينی را تأييد نمی کند. نتايج حاصل از نيکويی برازش 

و تناسب مدل تحليلی از طريق کاربرد رگرسيون چندگانه و تحليل مسير 

نشان داد که بر حسب ارزش بتا )beta(، متغيرهای نوع مسکن )آپارتمانی 

بودن(، فرهنگ آپارتمان نشينی، رضايتمندی از زندگی آپارتمانی، بهره مندی 

از وسايل ارتباط جمعی و سن به عنوان تعيين کننده ترين عوامل تأثيرگذار 

در ميزان نگرش نسبت به پديده ی آپارتمان نشينی محسوب می شوند. بدين 

ترتيب اطالعات تجربی مأخوذ از اين تحقيق ضمن حمايت از مدل نظری 
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تحقيق، مؤيد آن است که نگرش نسبت به آپارتمان نشينی پديده ی پيچيده ای س

است که به تعداد زيادی متغير با وزن های نسبی متفاوت وابسته است و در 

شبکه ای از روابط عّلی با يکديگر بسر می برند و کل تغييرات آن را مجموع 

متغيرهای عّلت نشان می دهد.

اين پژوهش يک محدوديت نيز دارد. مهم ترين محدوديت اين مطالعه، 

تأييد نظريات مطرح شده در تحقيق به خصوص  به ميزان قدرت و قوت 

نظريات شهری همچون رويکرد جبرگرايی، فرهنگ گرا و رويکرد ترکيبی 

مربوط است. به طور کلی يافته های پژوهش حاضر، نظريات مذکور را به 

طور قدرتمندی تأييد نمی کند. اين امر ناشی از چند مسئله است: يکی اينکه، 

چنين پژوهش هايی در ايران به ندرت انجام شده و هنوز بخش زيادی از 

واقعيت های آپارتمان نشينی به وسيله ی تحقيقات آشکار نشده اند. دوم اينکه، 

بسترهای فرهنگی با يکديگر متفاوت اند و متأسفانه در کشورهای توسعه 

يافته، کشورهايی منطبق با شکل بندی اجتماعی آنها خلق نشده اند تا بتوانند 

واقعيت های اين کشورها را تبيين کنند. سوم اينکه، برای ورود به عرصه ی 

پژوهش پيرامون آپارتمان نشينی بايد از روش های کيفی )مانند مردم نگاری، 

گروه های کانونی، نظريه پردازی داده محور و ...( نيز سود جست تا پديده ی 

تربيت بستر اجتماعی مورد نظر و زوايای مختلف آن بر محققان آشکار شود 

)لهسايی زاده و ديگران، 1376(.

به  توجه  با  آپارتمان نشينی،  درباره ی  ميدانی  مطالعات  کمبود  دليل  به 

گستردگی و رشد اين الگوی زندگی پيشنهاد می شود، زمينه ی انجام دادن 
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بررسی عوامل موثر در نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی در شهر یزد

مطالعات حول محور اين موضوع با روش های متفاوت )کيفی و ترکيبی( 

فرهنگ  مثبت  و  مستقيم  تأثير  يافته ها  که  آنجا  از  همچنين،  شود.  فراهم 

اقدامات  اجرای  می کند،  تأييد  را  آن  به  نسبت  نگرش  در  آپارتمان نشينی 

فرهنگ  دربار ه ی  نظام  فرهنگی  بخش  و  جمعی  رسانه های  در  آموزشی 

آپارتمان نشينی می تواند به نهادينه شدن اين فرهنگ و بهبود نگرش ساکنين 

مجتمع ها کمک کند. 

منابع
ابراهيم زاده، عيسی و زينب سرگزی. آپارتمان نشينی در شهرهای اسالمی و مشکالت  ×
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جهان اسالم، )1389(.
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جنگل.
بيرو ، آلن 1380. فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه ی باقر ساروخانی، تهران، کيهان. ×
توسلی، غالمعباس 1384. نظريه های جامعه شناسی، تهران، سمت. ×
ــــــــــ )1379(. جامعه شناسی کار و شغل، تهران، سمت. ×
حضرتی صومعه، زهرا. »آسيب های اجتماعی خانواده های آپارتمان نشين و راهکارهای  ×

آن«، کنگره سراسری آسيب شناسی خانواده در ايران، دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده 
خانواده، )1383(.

»بررسی  × منصوريان.  کريم  محمد  و  عبدالعلی  لهسايی زاده،  جهانگير؛  جهانگيری، 
پيامدهای اجتماعی و  فرهنگی آپارتمان نشينی در استان فارس: مطالعه موردی شهر شيراز«، 

مجله مطالعات اجتماعی ايران، ش 1، )1385(.
دانش  × »جايگاه  غياثی.  محمدمهدی  و  مهدوی نيا  مجتبی  عبدالهادی،  سيد  دانشپور، 
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روان شناسی محيطی در ساختمان های بلند مرتبه با رويکرد معماری پايدار«، هويّت شهر، س

سال 3، ش5، )1388(.
ترجمه ی  × جامعه شناسی،  بنيانگذاران  آينده   .1373 ديگران  و  ام  ايرونيگ  زيتلين، 

غالمعباس توسلی، تهران، قومس.
ستوده، هدايت اهلل 1386. روانشناسی اجتماعی، تهران، آوای نور. ×
شکوهی، علی. »جمعيت و توسعه«، مجموعه مقاالت مرکز مطالعات و تحقيقات شهر  ×

سازی و معماری ايران، تهران، )1382(.
شماعی، علی و رحمان جهانی. »بررسی اثرات توسعة عمودی شهر بر هويّت محّله ای  ×

)مطالعة موردی، منطقه 7 تهران(« شهر ايرانی اسالمی، ش6، )1390(. 
قوام، سيد عبدالعلی 1384. سياست های مقايسه ای، تهران: انتشارات سمت. ×
و  × توسعه  در  »آرمان گرايی  ندوشن.  عسکری  عباس  و  محمدجالل  شوازی،  عباسی 

نگرش های مرتبط با خانواده در ايران: مطالعه موردی در شهر يزد«، نامه علوم اجتماعی، 
ش34، )1387(.

عربی بالغی، نادر. »الزامات بلند مرتبه سازی به عنوان شکلی از انبوه سازی مسکن«،   ×
انبوه سازان مسکن، سال 3، ش9 و 10، )1382(.

عزيزی، محمد مهدی و صارم ملک محمد نژاد. »بررسی تطبيقی دو الگوی مجتمع های  ×
مسکونی )متعارف و بلند مرتبه( مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی نور )سئول( و اسکان 

تهران«، هنرهای زيبا، ش32، )1386(.
کجباف، محمد باقر و هاجر ترکان. »نگرش چيست؟«، توسعه علوم رفتاری، ش1،  ×

.)1387(
کامران، فريدون، حسينی، سيد احمد و خديجه ذبيحی نيا. »بررسی مشکالت فرهنگی- ×

اجتماعی زندگی آپارتمانی شهر جديد پرديس«، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال 2، ش 
 .)1388( ،5

×  ،1 اجتماعی، ش  علوم  نامه  شهرنشينی«،  و  »انسان  اله.  رحمت  سروستانی،  صديق 
.)1369(
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بررسی عوامل موثر در نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی در شهر یزد

گالبچی، محمود. »معيارهايی برای طراحی و ساخت بناهای بلند«، هنر های زيبا، ش9،  ×
)تابستان 1380(.

کوزر، لوئيس1373. زندگی و انديشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه ی محسن ثالثی،  ×
تهران، علمی.

لهسايی زاده ، عبدالعلی. »آسيب های اجتماعی ناشی از گسترش بی رويه ساختمان سازی  ×
بلند در شيراز«، مجموعه مقاالت همايش مسکن شهری در استان فارس، مسائل، مشکالت 

و راه کارها. سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس، )1376(.
محسنی تبريزی، عليرضا، سجاد ياهک، سهراب قهرمانی و علی باصری. »مطالعه ی  ×

ميزان مشکالت آپارتمان نشينی و عوامل تأثيرگذار بر آن در کرج«، تحليل اجتماعی، ش4، 
.)1390(
محموديان و ديگران 1387. دانش خانواده و جمعيت، تهران، سمت. ×
مرکز آمار ايران 1385. نتايج سرشماری نفوس و مسکن، تهران، مرکز آمار ايران. ×
مهدوی، سيد قوام الدين. آپارتمان نشينی و انطباق فرهنگی، پژوهشی پيرامون جنبه های  ×

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ساختارهای زيست محيطی کيان شهر، شهرک جمهوری 
اسالمی، )پايان نامه کارشناسی ارشد، رشته ی مردم شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم 

اجتماعی(، )1373(.
ممتاز، فريده 1381. جامعه شناسی شهر، تهران: شرکت سهامی انتشار. ×
موالنا، حميد 1371. گذر از نوگرايی، ترجمه ی يونس شکر خواه، تهران، مرکز مطالعات  ×

وتحقيقات رسانه ها.
ترجمه ی  × اجتماعی،  تغييرات  مدل های  و  تئوری ها  بر  درآمدی  استفان 1373.  واگو، 

غروی زاد، تهران علم.
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