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 چکیده:   
به عبارتی دیگر  زندگی اجتماعی فرد محسوب می شود،شهر مکان اصلی زندگی بشر امروزی است و فضای شهری عرصه 

است که یک مکان را معنادار می  تعامالت انسانی کرد او هویتی مستقل از خود ندارد وفضای شهری بدون وجود انسان و عمل

وابط مبتنی از طرفی دیگر با گسترش شهرنشینی ، ویژگی های انسجامی از جمله رشد روابط مبتنی بر اقتصاد پولی ونه رکند،

دلیل هجوم مهاجرین و مردمانى با عدم تجانس و ناهمگونى شهرها بهکاهش اعتماد ،  حافظه کاری ،مبر احساسات و عواطف، 

شود و زندگى شهرى را در فرهنگى و نژادى مختلف موجب بروز ناهماهنگى و تضاد در درون شهرها مى، هاى قومى ریشه

یابد هنجارى در شهرها توسعه مىیا بى �آنومى�ضعیتى در چنین و ،کندسازد و تسامح بیشترى را طلب مىعین تنوع دشوارتر مى

؛ مشهد به عنوان یک کالن شهر و دارابودن کندى و غیرشخصى کمک مىعو رشد زندگى تصن �مکانیکى انسجام�و به تضعیف 

به طور عام و مجتمع های مسکونی به طور خاص نیز  همواره با مساله انسجام ) کم رنگ شدن  ،ویژگی های کالن شهری

مولفه های انسجامی( مواجه بوده است ؛ به همین منظور در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش نظریه زمینه ای و 

مجتمع دست یابیم. بر این اساس نمونه گیری هدفمند  مصاحبه با ساکنین آپارتمان های مرتفع به فهم انسجام اجتماعی در این

مقوله عمده است  51شامل  این تحقیق،یافته های بدست آمده در نفر از ساکنین انتخاب گردیدند.  51و با مالك اشباع نظری 

، احترام قائل که عبارتند از وجود مرکز تعامالت، استفاده از امکانات کالبدی موجود در مجتمع ، استقالل نسبی در خدمات

شدن برای مجتمع، تمایز گذاری روشن شهر، وجود امنیت، تعلق به مکان، همدلی، همکاری، تعهد )مسئولیت پذیری(، اعتماد 

شد، نامیده  «انسجام فروبسته» متقابل، تعامالت گرم و صمیمی و عدم تمایل به تغییر؛ مقوله انتخابی از مجموعه این مقوالت 

خودمختاری اجتماعی از سوی ساکنین می باشد و پیامد چنین پدیده ای انفکاك اجتماعی میان مجتمع راهبرد چنین مفهومی، 

  .و شهر از نظر انسجام اجتماعی می باشد
 

  ی زمینه ای.، انسجام اجتماعی، انسجام فروبسته، نظریهکالبد ،فضای شهری 

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی. 5
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  مقدمه 

به گفته  سازند. می برقرار خود پیرامون و دیگران با را ارتباط حداکثر انسان ها در فضای شهری       

و همچنین مکانی است که  باشد می فرد اجتماعی زندگی عرصة شهری فضای( »2 :5831کاشانی جو )

لیت به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبة کالبدی و فیزیکی نبوده و با حضورانسان و فعا

به عبارتی دیگر مکان های شهری عالوه بر جنبه های کالبدی یا طبیعی ، «. های اوست که معنا می یابد

دارای جنبه های اجتماعی نیز می باشند و در نهایت ویژگیهای اجتماعی و کالبدی در واقعیت با هم 

ترکیب می شوند و به فضا معنا می بخشند و این معنای فضا و ادراك انسان ها از فضا حائز اهمیت  

 است.

اجتماعی و حتی معیارهای  ،از سوی دیگر یک فضای شهری دارای خصیصه های اقتصادی       

زیباشناختی و روانشناختی ویژه ای است. فضاهای شهری و شکل متعالی تر آن یعنی مکان های شهری 

می توانند در بستر مفاهیمی مانند روانشناسی رفتاری مورد بررسی قرار گیرند که نشانگر این امر است 

امل و رفتارهای شهروندی است و که فضای شهری و به طور خاص فضاهای عمومی شهری، مکان تع

 روح اجتماعی و احساس تجانس اجتماعی را در خود شکل می دهد.

بر اساس مطالب فوق الذکر می توان چنین گفت شرط اساسی فضاهای عمومی این است که در        

آنها تعامل اجتماعی صورت گیرد و چنانچه فضاهای شهری بستر تعامالت اجتماعی و ارتباطات 

ندی قرار نگیرد نمی توان آن ها را فضای شهری دانست. به گفته پور جعفر و محمودی نژاد ) شهرو

فضای شهری تنها یک مفهوم کالبدی نیست بلکه مفهومی محیطی است که تعامالت ( » 88 ، 82:  5833

 «شهروندی و فعالیت های شهری را نیز در بر می گیرد. 

ازنده خود را به شکلی کارآمد در کنار هم قرار داده است و جامعه ای که منسجم است عناصر س       

 از توانایی های همه آن ها استفاده می کند و ضمنا نیازهای آنان را هم برطرف می سازد. 

بنابراین انسجام اجتماعی در معنای کلی آن، شکل بهینه ساختار و فرهنگ جامعه را نشان می دهد. البته 

ی کنند که معرفی شکل بهینه انسجام اجتماعی برای یک جامعه خاص عموما جامعه شناسان قبول م

فعال دور از دسترس است، اما اغلب ویژگی های فوق الذکر را ، عناصر انسجام اجتماعی می دانند. این 

 ویژگی ها مربوط به کنش هایی است که عملکردهای کالن و مدنی جامعه را تسهیل می کنند. 

به نظر می رسد، شهر مشهد نیز به عنوان یک کالن شهر و دارابودن ویژگی های کالن شهری        

همواره با مساله انسجام مواجه بوده است : از جمله این ویژگی ها سلطه عقالنیت و روحیه حسابگری 

ی،  و رشد روابط مبتنی بر اقتصاد پولی ونه روابط مبتنی بر احساسات و عواطف ، دلزدگی و یکنواخت

داراى فردیت  کند وسو خود را آزاد حس مى فرد کالن شهرى از یکمحافظه کاری ) به این معنا که 
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از طرفى بسیار  و سازدشود که تقسیم کار پیشرفته ضرورت و فرصت بروز آن را فراهم مىاى مىویژه

عدم تجانس و  (،کندتر از هر جاى دیگر حس مىشود، زیرا خود را تنهاتر و گمشدهمى �محتاط�

هاى قومى و فرهنگى و نژادى مختلف و با دلیل هجوم مهاجرین و مردمانى با ریشهناهمگونى شهرها به

شود و زندگى شهرى را در سطح زندگى متفاوت، موجب بروز ناهماهنگى و تضاد در درون شهرها مى

هنجارى در یا بى �آنومى�تى کند. در چنین وضعیسازد و تسامح بیشترى را طلب مىعین تنوع دشوارتر مى

کند. ى و غیرشخصى کمک مىعو رشد زندگى تصن �مکانیکى انسجام�یابد و به تضعیف شهرها توسعه مى

ها و تضادها شود و نابرابرىها و فاصله اجتماعى مىهمین امر موجب توسعه قشربندى و انشقاق گروه

؛ و در نهایت یابدماعى در شهرها گسترش مىهاى مختلف اجتدنبال خود آسیبدهد و بهرا افزایش مى

 فضایحقوق و  ،فن  ،همه چیز در زبان شهر به عنوان مرکز تحول فرهنگ مدرن )به این معنا که 

هاى فنى و پیشرفت تناسبى دهشتناکى بین پیشرفتدیگر بى یعبارتبه ؛ماشینى تجسم یافته است 

شود و از نهایت ساده و آسان مىشخص بى سو زندگى براىشود. از یکفرهنگ فردى مالحظه مى

شود مى از محتواهاى غیرشخصىسرشار برد و زندگى او طرفى جریان زندگى ماشینى او را با خود مى

( اما همان طور که مشهد از .آورددست مىکمتر آن را به و می باشدو فرد در جستجوى هویت خویش 

سوی دیگر می تواند از مزایای تنوع فرهنگی  یک سو با خطر چندپارگی فرهنگی مواجه است، از

برخوردار شود؛ به عبارتی دیگر ، بزرگی شهر از یک سو می تواند خرده فرهنگ هایی در درون خود 

تولید کند که تعلق خاطری به جامعه بزرگتری که عضو آن هستند ندارند و از سوی دیگر می تواند 

اوانی از شبکه های روابط اجتماعی متنوع، به گونه ای محیطی را فراهم کند برای شکل گیری تعداد فر

که افراد در شبکه های موضوعی گوناگون عضو شوند و این چنین انسجام اجتماعی پیچیده ای شکل 

 بگیرد. 

 انسجام بعد در بیشتر نظام اجتماعی، اصلی کارکردگرا مشکل شناسی جامعه منظر الزم به ذکر است، از
 مردم اجتماعی میزان انسجام تأثیر تحت جامعه بقای و اجتماعی تعادل م اجتماعی،نظ چرا که است، اجتماعی

دارند.همچنین مطلوبست شهروندان پیوستگی به مکان را حفظ کنند و منظور از پیوستگی به مکان  قرار

و در آن زندگی  این است تعلق خاطر داشته باشند و به شهر متصل باشند نه صرف اینکه در شهر باشند

به مکان ها و یا آدمها شبکه های اجتماعی در شهر باشند، کنند. به بیانی دیگر منظور این است که عضو 

 متصل باشند و خودشان را با شهر تعریف کنند و ایزوله نشده باشند .

بنابراین در یک نتیجه گیری می توان چنین گفت که فضاهای شهری در صورت کاربست بشری، می 

 نند به مکان شهری ارتقا یابند و احساس خاص محلیت را برای شهروندان حاصل کنند.توا

 با توجه به مطالب فوق الذکر می توان سواالت زیر را بیان نمود:
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 ؟تاثیر داردانسجام اجتماعی  برآیا ویژگی های کالبدی فضای شهری 
 ؟تاثیر داردانسجام اجتماعی  برآیا ویژگی های اجتماعی فضای شهری 

  

 هدف اصلی تحقیق

 شناسایی عناصر انسجام اجتماعی در مجتمع های مسکونی.   

 مرور تحقیقات پیشین

تحقیقات زیادی در رابطه با سبک زندگی و همچنین دینداری در کشور انجام شده است که در    

 .به آنها اشاره می شود 8جدول 
 پژوهش یمساله: توصیف ویژگی های تحقیقات تجربی مرتبط با 5جدول 

 نتیجه گیری روش و تکنیك نام محقق عنوان

 

 

 

فضای شهری و روابط 

 فرهنگی اجتماعی

 

  

 

 (5831) توالئی

 

 

 

 پرسشنامه -کمی

در بسیاری از مناطق جنوبی شهر، روابط همسایگی دارای عمق و ریشه 

های عاطفی است؛ لیکن در مناطق مرفه شهر این روابط تحت تاثیر عوامل 

شهرگرائی قرار گرفته و رو به کاستی و نابودی است.اغلب دالئل اصلی 

برقراری روابط همسایگی را سوابق مشترك، مشکالت مشترك، روابط 

 عوامل مذهبی دانسته اند. فرزندان و 

 

 

انسجام در شبکه های 

 همسایگی شهر مشهد

 

 

یوسفی، نوغانی، 

 (5833) حجازی

 

 

 

تحلیل  -پیمایش

 ثانویه

انسجام رابطه ای شبکه همسایگی شهر مشهد کمتر از حد متوسط و بیشتر 

متکی بر پیوندهای ضعیف همسایگی است و انسجام ارزشی شبکه نیز از لحاظ 

ارتباطی و تعهدات محلی ضعیف اما از نظر اشتراك عالیق و  شدت عالیق

تعهدات نسبتا باالست. تحلیل چندگانه انسجام رابطه ای و ارزشی شبکه 

همسایگی نیز حاکی از این است که متغیرهای ثبات مسکونی، تراکم مسکونی، 

تنوع پایگاهی، تنوع قومی، مذهبی، و محلی در تغییرات انسجامی شبکه دخیل 

ند و در این میان دو متغیر  نخست یعنی ثبات مسکونی و تنوع پایگاهی هست

 سهم بیشتری در این تغییرات دارند.

تحلیل جامعه شناختی 

رفتار شهرگرائی زنان شهر 

 تهران

موسوی و پاك 

 (5812)خصال

 

 پرسشنامه -کمی

با افزایش شهرگرائی ، از خود بیگانگی، کنش عقالنی و فردگرائی  نیز 

می یابد و با افزایش شهرگرائی، انسجام اجتماعی و پیوندهای افزایش 

 عاطفی کاهش می یابد

بررسی تطبیقی میزان 

انسجام اجتماعی شمال و 

 جنوب شهر تبریز

 (5831)روانبخش
و  پرسشنامه -کمی

 مصاحبه

میانگین انسجام اجتماعی در بین قشرهای پائین جامعه بیشتر از قشرهای 

 باالی جامعه است

مطالعه وفاق اجتماعی در 

جوامع شهری،روستائی و 

 عشایری ایالم

 

نقدی، 

 (5831)کمربیگی

 

 پرسشنامه -کمی

وفاق اجتماعی، عنصر اساسی انسجام اجتماعی و موجب جامعه استمرار 

حیات است، میزان وفاق اجتماعی به طور کلی در حد متوسط است اما 

جامعه اوت محسوسی دارد به طوریکه تفاوت این میزان در سه جامعه تف

 .شهری نسبت به دو جامعه روستائی و عشایری بیشتر است
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 بررسی و تحلیل نقش 

زان حس در می مقیاس شهر

مطالعه تعلق به مکان، 

 موردی شهر تهران

 

 متوسلیسرمست،

 (5831) 

 

 پرسشنامه -کمی

دیگران از آن میزان حس تعلق به مکان به عواملی چون تلقی و برداشت 

، میزان سکونت فرد در آن مکان، داشتن تجارب و خاطرات  مکان، قدمت

مشترك از آن مکان، میزان فعالیت های جمعی و اجتماعی، میزان احساس 

 امنیت در فضاهای عمومی شهر بسیار ارتباط دارد.

 

روابط اجتماعی در 

 فضاهای شهری

 

 (5838طالبی)

 

 پرسشنامه -کمی

مناطق جنوبی شهر، روابط همسایگی دارای عمق و ریشه در بسیاری از 

های عاطفی است؛ لیکن در مناطق مرفه شهر این روابط تحت تاثیر عوامل 

شهرگرائی قرار گرفته و رو به کاستی و نابودی است.اغلب دالئل اصلی 

برقراری روابط همسایگی را سوابق مشترك، مشکالت مشترك، روابط 

 انسته اند.فرزندان و عوامل مذهبی د

تحلیلی بر نقش فضاهای 

شهری در ایجاد سرمایه 

 اجتماعی

 

ربانی، حبیبی 

(5811 ) 

 

 

 پرسشنامه -کمی

وجود رابطه دوسویه و معنادار بین فضاهای شهری و مناسبات و عمل 

 های اجتماعی.

هرچه وضعیت کیفی فضاهای شهری و  شاخص های مربوط به آن بهبود 

انسجام و مشارکت اجتماعی نیز افزایش خواهد  پیدا کند، میانگین اعتماد،

 یافت و برعکس

تحلیلی بر فضای شهری 

مردم گرا و رابطه آن با 

 رفتار شهروندی

حسنعلی، 

 نصرآبادی

(5831) 

 پرسشنامه  -کمی 

فضاهای مردم گرا با پنج متغیر شهروندی رابطه معنادار دارد که بیشترین 

شرافت و اجتماع محوری  میزان همبستگی مربوط به مشارکت جوئی ،

)احترام به دیگران( و کمترین آنها مربوط به عدالت جوئی و مسئولیت 

 پذیری است.

 ی تحقیقجمع بندی پیشینه

 فضای شهری و انسجام اجتماعی می توان چنین نتیجه گرفت :ی در بیشتر تحقیقات درباره     

، فضاهای عمومی بستر و پیوندهای عاطفی کاهش می یابد با افزایش شهرگرائی، انسجام اجتماعی 

به طور کلی می توان گفت که بیشتر تحقیقات اصلی شکل گیری جامعه مدنی در شهرها می باشند؛ 

، به صورت کمی بوده و تکنیک به کار رفته در انسجام اجتماعی و فضای شهریانجام شده در رابطه با 

تاثیر فضاهای شهری بر انسجام اجتماعی و مولفه های آن از قیقات، آنها پرسشنامه می باشد. در این تح

اما به نظر محققان خال موجود در  جمله وفاق، مشارکت، حس تعلق به مکان و ... مالحظه می شود ، 

ع با متکثر این تحقیقات، استفاده از روش های کیفی و مصاحبه های عمیق با افراد می باشد. در واق

، روش های کمی و قیاسی دیگر و کم رنگ شدن مولفه های انسجام اجتماعی شدن زیست جهان ها

 پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند. 

 مباحث نظری

تحقیقات کیفی، برخالف پژوهش های کمی که مبتنی بر یک چارچوب نظری جهت نظریه آزمائی     

مفاهیم به هم مرتبطی را هستند، از چارچوب مفهومی استفاده می کنند. چارچوب مفهومی مجموعه 
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ی مورد مطالعه تمرکز دارد و آنها را در قالب یک نظام منسجم و شامل می شود که بر مفاهیم عمده

(. در این تحقیق از 5831پاتن به نقل از ایمان و محمدپور،  ) مرتبط معنایی به یکدیگر پیوند می دهد

 شده است. رویکرد جامعه شناختی تفسیری در چارچوب مفهومی استفاده

 فضای شهری

فضای تعابیر متعددی ارائه شده است. در زیر به گزاره های اصلی تعریف  فضای شهریدر مورد    

 .از دیدگاه صاحبنظران مختلف پرداخته می شودشهری 
 : گزاره های تعریف فضای شهری2جدول 

 ی اصلیگزاره نظریه پرداز

 

 گوهین

تنوع، قابل دسترس بودن و نزدیکی فضای شهری دارای ویژگی هایی همچون 

است که خود به خود دارای معنا نمی باشد و این مردم هستند که با فعالیت های 

 (911: 5113خود به آن معنا می بخشند )گوهین،

انواع فضاهای شهری را  بر اساس میزان مهار تعامالت اجتماعی به سه دسته  راپاپورت

به تقل  5111تقسیم می کند: فضای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی )راپاپورت، 

 ( 555: 5833از توالئی ، 

سه عنصر سازندة شهر موفق عبارتست از:   فعالیت، شکل و سیما )   مونتگمری

 (.11: 5133مونتگمری،

فضاها و مکان ها موجودیت های منزوی و محصور شده نیستند بلکه سازه های  همکاران آلن و

مادی و نمادین هستند که به دلیل روابطشان با دیگر فضاها و مکان ها، به عنوان 

صحنه های معنادار و عملیٍ کنش متقابل اجتماعی عمل می کنند) آلن و همکاران: 

 (11:  5833به نقل از یوسفی  5113

را « دیگری»یک مکان، محل روابط یک موجود با دیگری است و بنابراین دقیقا  ارویه

نیز در بردارد؛ زیرا هیچ موجودی نمی تواند در انزوا وجود داشته باشد)هاروی، 

 (.11: 5833به نقل از یوسفی،  5111

تماعی فضای شهری، مکانی برای فعالیت های شهری و یا عرصه بروز تعامالت اج محمودی نژاد

 (512: 5833است ) محمودی نژاد، 

فضای شهری صحنه ای است که فعالیت های عمومی زندگی شهری در آن به  زال نژاد

وقوع می پیوندند. این فضا به دست انسان و با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی 

و فرهنگی هر جامعه شکل می گیرد و شامل کلیة سازه های شهری از جمله 

 (28: 5811میادین و سایر عناصر شهری است )زال نژاد، خیابان ها و 

» و « فضای تعامالت اجتماعی» ، «فضای زندگی و فعالیت های جمعی و اجتماعی نقی زاده

 (11: 5811نقی زاده،«)فضائی با تناسبات زیباشناسانه
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 نگارنده تعریف پیشنهادی زیر را ارائه می نماید:  فضای شهری ، ی با توجه به تعاریف فوق درباره     

از این میان ویژگی های کالبدی و ویژگی ها عملکردی  رای دو بعد اجتماعی و کالبدی است،فضا دا» 

که مربوط به فیزیک شهر می شود ذیل بعد کالبدی قرار می گیرند و هر آنچه که به حضور انسان در 

مکان و معنائی که انسان به مکان می دهد و در طول زمان از آن استفاده می کند مربوط شود ذیل بعد 

 .«اجتماعی قرار می گیرد

  ام اجتماعیانسج 

 انسجام شناسان جامعه . است اجتماعی وحدت با  مترادف و درونی معنی استحکام به اجتماعی انسجام    
 کرده تعریف سازد، می روشن را جامعه یک یا گروه وحدت یک که اعمالی و احساسات افکار، توافق را اجتماعی

 بین در نیز و جوامع بین در درجه انسجام . باشد می اجتماعی نظم دهنده سازمان فرآیند اجتماعی، انسجام اند.
 یا نفر چند بین متقابل مسئولیت احساس   8انسجام از است. منظور متفاوت جامعه، مختلف اجتماعی قشرهای

 بین و برادری انسانی پیوندهای شامل تواند می همچنین .باشند برخوردار  اراده و آگاهی از که گروه است چند
 پدیده همبستگی جامعه شناسی، زبان باشد. به آنها بین منافع و حیات متقابل وابستگی حتی یا کلی طور به انسانها

 نیازمند متقابل بطور و اند وابسته یکدیگر به اعضاء یک جامعه، یا گروه یک سطح در آن پایه بر که است ای
 را اجتماعی همبستگی که انسانهاست گوناگون کارهای دایمی توزیع «اگوست کنت» زعم بهیکدیگرهستند. 

 ( 915: 5811ساروخانی،(است ارتباط در گروه یا جامعه درونی پیوستگی هم به با همبستگی و می آورد پدید
 یک دارای اعضایش که شود می خوانده همبسته ای درجه : تا اجتماعی موقعیت یا گروه جامعه، یک این بنابر.

وقف  که کنند احساس و باشند داشته متقابل رابطه یکدیگر باشند، با مشترك و عواطف اعتقادات با جمعی وجدان

 دورکیم نظر به بنا .کند می پیدا معنا و معین شکل تعاملی حوزه یک در اجتماعی انسجام .هستند مشترکی اهداف
 آید می وجود به تعاملی میدان در که احساسی ، است این شود می انسجام اجتماعی تحکیم و افزایش موجب آنچه

  ...( و مذهبی و ملّی مراسم و اعیاد جمعی) مثل مناسک طی "اکثرا عمیق جمعی عاطفه و دارد نام عاطفه جمعی
 (.511: 5831کند) چلبی،  می فراهم را انسجام تحکیم و افزایش موجبات بدین نحو و آید می بوجود

اجتماعی می رویم. هدف بررسی آن بخش از هنگامی که با رویکرد تفسیری به سراغ مفهوم انسجام     

انسجام اجتماعی است که در ادراکات، گرایشات و نگرش های کنشگران تبلور یافته است. از آنجائی 

                                                 
3�solidarity 
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که می دانیم تمام ساختارهای اجتماعی در ذهنیت کنشگران نگهداری و بازتولید می شوند بنابراین جای 

اعی به نام انسجام اجتماعی به سراغ ذهنیت ها و تعجب ندارد که برای شناخت یک واقعیت اجتم

 تفسیرهای کنشگران برویم.

در بررسی تفسیرهای کنشگران سعی خواهیم کرد آن وجوهی که مربوط به خواص اساسی انسجام     

اجتماعی است بیابیم و آنها را مربوط کنیم به ویژگی اجتماعی کالبدی و نیز اجتماعی مکانی که افراد در 

 ی یا کار می کنند.آن زندگ

دیدگاه ما در این جا مخالف دیدگاه دورکیم در زمینه ویژگی های واقعیت اجتماعی نیست. ما نیز     

ماننند دورکیم موافقیم که واقعیت های اجتماعی بیرونی است و بر کنشگران نیروی اجبار وارد می 

عی را اگر بخواهیم به طور عینی کنند.اما دورکیم هم با ما موافق است که همین واقعیت های اجتما

بررسی کنیم باید به سراغ ذهنیت های کنشگران برویم.در واقع رویکرد ما می تواند ترکیبی از دیدگاه 

 باشد.« ماکس وبر» و دیدگاه تفسیرگرایانه « امیل دورکیم» ساختاری 

ت و گرایش های تمایل به مصاحبه عمیق برای رسیدن به تصویری از تمایال« دورکیم» شاید      

چنین رویکردی به واقعیت اجتماعی نداشته است. در اینجا می خواهیم « وبر» کنشگران نداشته است و 

یک واقعیت اجتماعی عینی را با رویکردی تفسیری بررسی کنیم .چنین دیدگاهی به واقعیت های 

آنچه « گافمن» یدگاه اجتماعی نسخه های جدیدتر تفسیرگرائی چندان غیرمعمول نیست.کما اینکه در د

» مردم در زندگی روزمره خود انجام می دهند، واقعیتی اجتماعی است که بهترین راه برای بررسی آن 

 و فهم زندگی آنان است.« مصاحبه» و « مشاهده 

 روش تحقیق

انسجام اجتماعی در فضای  یبا توجه به حساسیت موضوع و ابعاد گسترده و عمیق مشاهده         

، به بوده است روش نظریه زمینه ایکیفی و روش مورد استفاده در مرحله اول، استراتژی تحقیق  ،شهری

ی عبارتی دیگر این تحقیق برآن است ابتدا با استفاده از رویکرد تفسیری، با ورود به نظام معنایی جامعه

آنان بپردازد و برای تحت مطالعه به بررسی و بازتولید درك و تفسیر مردم از انسجام اجتماعی در میان 

نزدیک شدن به این واقعیت ، مصاحبه های عمیق اکتشافی انجام می شود و پس از انجام مصاحبه ها از 

برای استخراج مقوله گزینشی استفاده می شود و سرانجام از روش پیمایش جهت  maxqudaنرم افزار 

 spssروش پیمایش با نرم افزار  تدقیق موضوع استفاده می گردد و در نهایت پرسشنامه های حاصل از

 مورد تحلیل قرار می گیرند.
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 ی مورد بررسی و روش نمونه یابیجامعه

مجتمع مسکونی آپارتمان های مرتفع واقع در بولوار فروسی مشهد می ، مورد بررسی یجامعه          

بلکه  ،تعیین نمی شودحجم نمونه از قبل با توجه به روش بکار رفته در تحقیق ) روش کیفی (  .باشد

وضعیت اشباع مشخص می شود. در بررسی  یدر فرآیند جمع آوری اطالعات با رسیدن به درجه

استفاده  افراد، از راهبرد نمونه گیری هدفمند یا نمونه با حداکثر نوسان جهت گزینش نمونه ها انسجام

نوسان و  یین وسیله دامنهبد شده است. یعنی انتخاب مواردی اندك اما با بیشترین تفاوت ممکن،

 نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند. 51تعداد  .(598: 5831تفاوت در میدان آشکار شود)فلیک، 

 تحلیل داده ها توصیف و تکنیك

ی زمینه ای به طور سیستماتیک، بر روی تجزیه و تحلیل نظریه( 2111 ،)برایانتبه گفته           

هدف آن شفاف سازی اشکال کلیدی عملی است که توسط شرکت اطالعات کیفی تمرکز می کند که 

در این روش، ابتدا تحلیل کنندگان، اطالعات را به  کنندگان در موقعیت های ویژه ای صورت می گیرد

هدف محقق آن است که از  (.2111صورت کد، کلمه به کلمه یا بخش بخش در می آورند)کالرك، 

، بنابراین ( 428 -406: 5111بنولیل آید ) پدیده خاص نائل لحاظ نظری به توضیح کامل درباره یک 

هدف از نظریه زمینه ای ، کشف متغیرهای اصلی است؛ این متغیرها ، عناصر اساسی تئوری بوده و تم 

ی تحلیل داده ها آغاز از گردآوری داده های الزم، مرحله پسهای اساسی تئوری را تشکیل می دهند 

می شود. داده ها قبل از تحلیل نیاز به ویرایش و مستند سازی دارند. در اینجا داده های به دست آمده 

ی زمینه ای، برای تحلیل داده ها از  از طریق مصاحبه، پیاده و ویرایش می شوند. در روش نظریه

می شود. کدگذاری نظری روشی است برای تحلیل داده هایی که به منظور  کدگذاری نظری استفاده

ی زمینه ای گردآوری شده اند. این روش را گلیزر و اشتراوس مطرح تدوین یک نظریه به روش نظریه

(. مشاهده نیز به عنوان تکنیک مکمل برای درك و تفسیر جامع تر متن 821: 5831کردند)فلیک، 

 (.2111سبی است)دنزین، مصاحبه ها، تکنیک منا

 کدگذاری نظری به سه کدگذاری مختلف تقسیم می شود:

کدگذاری باز قصد دارد تا داده ها و پدیده ها را در قالب مفاهیم درآورد. به این کدگذاری باز:      

کدگذاری محوری: در مرحله ی  (. 885، ص 5831منظور ابتدا داده ها از هم مجزا می شوند)فلیک، 
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بعدی این مفاهیم کنار یکدیگر گذاشته و بر اساس اشتراکات، تشابهات یا هم پوشی معنایی به صورت 

(.کدگذاری گزینشی : در نهایت مقوالت عمده را 5833مقوالت محوری در آورد)محمدپور و دیگران، 

که در سطح انتزاعی تری نسبت به دو  ی محوریی هسته یا مقولهی جدید به نام مقولهدر یک مقوله

 (.5833ی قبلی قرار دارد، یکپارچه کرد)محمدپور و دیگران، مرحله

 روائی و پایائی ابزار تحقیق:

عموما آنچه از سنجش اعتبار در تحقیقات کیفی مقصور نظر است، موثق بودن روایت محقق از     

ی در زمینه نحوه بررسی اعتبار در تحقیقات کیفی پدیده یا روابط مورد مطالعه است. پیشنهادهای متعدد

ارائه شده است که بن مایه مشترك اغلب آنها، تالش برای نزدیک ساختن برداشت ها، تفاسیر و تعمیم 

های محقق از موضوع مورد مطالعه به موارد متناظر آنها در بین اعضای جامعه یا گروه مورد مطالعه 

 است.

ضمن مقابله یافته های حاصل از تکنیک های مختلف با یکدیگر ، با در این تحقیق تالش شده است 

بهره گیری از روش های مختلف در بررسی یک مورد واحد ) مشاهدات میدانی و مصاحبه های 

 موردی ( اعتبار بررسی های کیفی تا حد امکان تامین گردد.

 یافته ها

به هریک از این مقوله های محوری ی انسجام فروبسته جهت توصیفی جامع و مفصل از مقوله    

 پرداخته می شود. این مقوله ها بیانگر وجود انسجامی است که تغییر در آن جایگاهی ندارد.

بیانگر باورها و نگرش های افراد است که در گفته های  زیرمقوالت و تم های بدست آمده در جدول 

 اغلب مصاحبه شوندگان مشهود بوده است.  

 

 زمینه ای پاسخگویان به شرح زیر قابل توصیف است:ویژگی های    

نفر( می باشند و این امر بر  51نفری که مورد مصاحبه قرار گرفته اند بیشترین تعداد متاهل )  51از میان 

محقق طی مشاهدات میدانی نیز محرز شد چرا که اکثر خانم ها به هنگام عصر با فرزندان خود در 

و این حضور با فرزند در محیط مجتمع دال بر متاهل بودن آنها  می  محوطه مجتمع حضور می یافتند

نفر(  55سال )  1نفر(، ماندگاری در مجتمع بیشتر از  1باشد، اکثرا دو فرزندی و سه فرزندی هستند )
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است که همین می تواند عاملی جهت انسجام اجتماعی بیشتر باشد، اکثریت خانم ها خانه دار هستند و 

دلیلی بر استفاده بیشتر از مراکز تعامالت در مجتمع ) مسجد و محوطه مجتمع( باشد به  شاید این خود

دارای تحصیالت باالتر این دلیل که خانم های خانه دار وقت فراغت بیشتری دارند، اکثریت پاسخگویان 

که در طی مشاهدات میدانی این امر بر محقق آَکار شد که در برخی موارد ساکنانی  از دیپلم بودند؛

محوطه مجتمع ) مکانی وجود دارد که به آن مرکز محله می گویند ( حاضر می شدند از رفتن به کالس 

های متفرقه ای چون زبان، کامپیوتر و ... سخن می گفتند و حتی در برخی موارد از خاطرات دوران 

ند و تعداد دانشجوئی و تحصیل خود سخن می گفتند، همچنین اکثریت ساکنین در مجتمع مالک هست

 به صورت استیجاری زندگی می کنند . کمی

 : یافته های تحقیق8جدول 

مقوالت عمده  (مفاهیم اولیه )کدگذاری باز

 )کدگذاری محوری(

ی هسته مقوله

 )کدگذاری گزینشی(

مسجد و محوطه مجتمع دو مکان اصلی برای برقراری تعامالت، امکان برقراری ارتباط در  -

 از محیط آپارتمان.محیط باز و خارج 

 

 وجود مرکز تعامالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسجام فروبسته

وجود اصناف گوناگون در مجتمع نظیر سوپر، میوه فروشی ، آرایشگاه ) زنانه و مردانه(، 

خشکشوئی، خیاطی، نانوائی و استفاده ساکنین از این اصناف، وجود پارکینگ، وجود آسانسور 

ششصد دستگاه، نور کافی در محوطه،  وجود نیمکت و بر خالف سایر مجتمع ها از جمله 

صندلی کافی در محیط مجتمع برای نشستن، وجود تابلوی اعالنات کنار ورودی هر بلوك 

 برای نشر اخبار مجتمع و وجود تابلوی شماره گذاری بلوك ها در ورودی هر بلوك.

 

 

استفاده از امکانات کالبدی 

 موجود در مجتمع

روزمره زندگی از اصناف مجتمع، مرغوبیت اجناس،  مناسب بودن قیمت تامین نیازهای 

 اجناس،  سپری کردن بیشترین زمان فراغت در محوطه مجتمع.

 

 استقالل نسبی در خدمات

نظر مثبت دیگران وقتی میفهمند ما ساکن این مجتمع هستیم، این مجتمع در شهر به ویژگی 

 باالی این مجتمع نسبت به محالت اطراف شهر.های خوب شهرت دارد،  پرستیژ اجتماعی 

 

احترام قائل شدن برای 

 مجتمع

سایر مجتمع ها ، مزایای این مجتمع را ندارند.، نسبت به سایر مجتمع ها دسترسی آسان به 

کلیه نقاط شهر دارد ) هم از نظر نزدیکی و هم وسائل حمل و نقل عمومی(،  سکوت ، آرامش 

حصار دور مجتمع باعث تمایز این  و هوای مطبوع اینجا را هیچ کجای شهر نمی توان یافت، 

ظ ادب و فرهنگ از بیرون مجتمع ها می شود،  از نظر فرهنگی ساکنان این مجتمع به لحا

مجتمع در سطح باالتری نسبت به محالت اطراف هستند،  پیشنهاد به اقوام و آشنایان برای 

 زندگی در این مجتمع.

 

 

تمایز گذاری روشن مجتمع 

 با شهر

 بسیار باال در مجتمع بر خالف عدم بروز مشکالت امنیتی در مجتمع تا کنون، وجود امنیت -
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سایر مجتمع ها،  پائین بودن خطر سرقت حتی در مواقع رفتن به سفر،  مراقبت دائم نگهبانان 

برای حفاظت از مجتمع، عدم احساس ترس برای تردد در محیط آپارتمان ها حتی به هنگام 

 نیمه شب.

 وجود امنیت

این مجتمع برای زندگی، عدم تمایل به نقل  دلبستگی و عالقه زیاد به محیط مجتمع، پسندیدن

مکان از این مجتمع و رفتن به جای دیگر حتی در صورت بهبود شرایط، عادت کردن به 

 زندگی در این مجتمع و همسایگان.

 

 تعلق به  مکان

درد و دل کردن با یکدیگر و خود را تخلیه کردن، کمک به یکدیگر در صورت بروز مشکل و  

مشاور در اغلب موارد، با خبر بودن همه از حال یکدیگر، حضور تمامی  عدم مراجعه به

همسایگان در مراسم عزای همسایه ای دیگر، عدم اعتراض به همسایه ای که مهمان دارد و 

 مهمانش محدودیتی برای من ایجاد کند) سرو صدای بچه ها و ...(

 

 

 همدلی

 

 همکاری مالی به یکدیگر در صورت بروز مشکل.قرض دادن وسائل به یکدیگر در صورت نیاز، کمک 

پرداخت به موقع شارژ، شرکت مستمر در جلسات هیئت مدیره ساختمان، رسیدگی به خرابی  

احترام به  های ساختمان در حد توان،  سروصدا نکردن و عدم ایجاد مزاحمت برای دیگران، 

حقوق دیگران و وجود نوعی الزام اخالقی که مانع تعرض و مزاحمت می شود،  بیرون 

 گذاشتن زباله ها سر ساعت معین و در مکان مقرر شده.

 

 تعهد )مسئولیت پذیری(

سپردن فرزندان به همسایه، اجازه دادن به فرزندان برای بازی با سایر کودکان در محوطه،  

به همسایه هنگام مسافرت، پول قرض دادن به همسایه و اطمینان از  سپردن کلید منزل

 بازگشت آن.

 

 اعتماد متقابل

تفریحات دسته جمعی و اردوهای یک روزه به مکان های تفریحی اطراف مشهد، رفتن به  

تمایل به روابط طوالنی مدت، رفت و آمد خانوادگی به  مراکز تجاری و خرید با همسایگان،

 ر، دعوت کردن یکدیگر به مراسم شادی و غم.منزل یکدیگ

 رابطه اجتماعی

عدم تمایل به رفتن همسایگان قدیمی از مجتمع،  تمایل به مشابهت در نگرش های فرهنگی،  

 عدم تمایل به تغییر شیوه مدیریت مجتمع. تمایل به مشابهت در نگرش های دینی و مذهبی ،

 عدم تمایل به تغییر

سابقه اقامت طوالنی تر معادل شناخت بیشتر از همسایه ها و در نتیجه برقراری تعامل بر  

 مبنای اعتماد و اطمینان خاطر بیشتر، اکثریت ساکنین مدت زیادی است اینجا اقامت دارند.

سابقه اقامت طوالنی در 

 مجتمع

ین همسایگان، سکوت ساعته در مجتمع، صمیمی بودن روابط ب 29امنیت باال و وجود نگهبان 

و آرامش، هوای مطبوع ، محیط شاد و دلباز، وجود مکانی برای گذران اوقات فراغت کودکان، 

دسترسی راحت به کلیه نقاط شهر، وجود فرهنگ باالی ساکنین، وجود پارکینگ برای 

 ماشین،رسیدگی دائم به نظافت مجتمع و محوطه.

 

 دالئل ماندگاری در مجتمع

 

 ( مدل زیر اتخاذ شد.5811اشتراوس و کوربین )بر اساس مدل 
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عبارتست از آن دسته از وقایع و رویدادهایی که به وقوع یا گسترش پدیده ای می  شرایط علّی     

ویژگی » در این تحقیق عبارتست از انجامد یا بر آن اثر میگذارند ؛ بر اساس این تعریف شرایط علی 

مصاحبه  دراز ذکر نقل قول  به دلیل طوالنی شدن حجم مقاله «ویژگی های اجتماعی» و « های کالبدی

 ها امتناع میکنیم.

می باشد که خود از دو بخش تشکیل شده « وجود مرکز تعامالت» منظور از ویژگی های کالبدی، 

اسمات مختلف ) نماز ، در محیط آپارتمان های مرتفع می باشد که در مر« مسجد» است؛ اول، وجود 

مراسم جشن و عزاداری، مراسم افطاری، صندوق قرض الحسنه و .. ساکنین را دور هم جمع می کند و 

می گویند و به لحاظ موقعیت مکانی در « مرکز محله» دومین مرکز تعامالت ، مکانی است که به آن 

اظ فضای سبز غنی است، بهترین میانی ترین نقطه آپارتمان های مرتفع واقع است ، این مکان به لح

مکان برای سپری کردن اوقات فراغت افراد و مکانی با امنیت باال برای بازی کودکان است، دارای آب 

و هوای مناسب بوده و به لحاظ سایر ویژگی های کالبدی مثل نور، نظافت، تعدد نیمکت و آالچیق 

 ت مطلوب قرار دارد؛برای نشستن، تابلوی اعالنات در ورودی هر بلوك در وضعی
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منظور از ویژگی های اجتماعی عبارتست از استقالل نسبی در خدمات، تمایز گذاری روشن با شهر، 

قائل شدن احترام اجتماعی باال برای مجتمع، وجود امنیت در مجتمع و افزایش حس تعلق به مکان، این 

فرد با دیگران اتفاق نمی افتد  ویژگی ها از احساس فرد نشات نمی گیرد و در جریان رابطه اجتماعی

بلکه شرایط ساختاری و فرهنگی موجود در مجتمع این ویژگی ها را تبیین می کند و تفاوت این دسته 

از ویژگی ها با انسجام نیز در این امر است که منظور از انسجام اجتماعی، انسجام در روابط است به 

 ه اجتماعی شکل می گیرد.عبارتی دیگر عناصر انسجام بخش در جریان یک رابط

مجموعه خاصی از شرایط است که در یک زمان و مکان خاص گرد می آیند تا : شرایط زمینه ای    

 مجموعه اوضاع و احوال یا مسائلی را به وجود آورند، در این تحلیل شرط زمینه ای عبارتست از:

امت افراد بیشتر باشد ، میزان و به این معنا که هرچه مدت زمان اق« مدت زمان اقامت در مجتمع»    

شدت تعامالت نیز افزایش می یابد و ویژگی های انسجامی میان آنها از جمله همکاری، اعتماد، تعهد، 

 همدلی و ارتباطات اجتماعی تقویت می شود.

شکل گرفت که به دلیل « انسجام فروبسته» از خلل تعامل شرایط فوق الذکر پدیده ای با نام 

 پدیده به تعریف کوتاهی از شاخص های آن اکتفا می کنیم.اهمیت این 

 .کمک متقابل ، یاری متقابل، تشریک مساعی ، در رسیدن به هدف مشترك «همکاری»  -

 فهم افکار و احساسات دیگران از طریق خود را جای آن ها گذاشتن. « همدلی»  -

 تظاری است که از فرد میرود.نوعی اجبار درونی در برآورده ساختن ان« تعهد ) مسئولیت پذیری(»  -

هنگامی که دریک قرارداد اجتماعی ریسک تخلف از سوی یک یا هر دو طرف وجود « اعتماد متقابل» -

 داشته باشد، و این ریسک پذیرفته شود، اعتماد وجود دارد.

 .الگوی تعامالت در بلندمدت را رابطه اجتماعی می نامیم«رابطه اجتماعی» -

 کنین مایلند بافت جمعیتی و فرهنگی مجتمع ثابت باقی بماند .سا« عدم تمایل به تغییر» -

برای حل یک مسئله صورت  : کنشهای با منظور و تعمدی ای هستند کهتعاملهای راهبردی      

ساکنین در بعد رابطه ای خود را است به این معنا که « خودمختاری اجتماعی»میگیرند در این تحقیق 

 . گرفتن با افراد جدیدٍ بیرون از مجتمع ندارند غنی می دانند و نیازی به انس
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پیامدها یا تبعات به ما میگویند که در نتیجه اعمال و تعاملهایی که افراد و گروهها : نتیجه عمل؛ پیامد    

تحت چنان شرایط صورت داده یا نتوانسته اند در پاسخ به موقعیت خاص صورت دهند، چه پیش آمده 

ایجاد انفکاك میان مجتمع و شهر از نظر » از جمله پیامدهای این نوع انسجام نیز یا پیش می آید. 

 می باشد. «انسجام اجتماعی

مجموعه شرایطی که ذکر گردید ) عوامل اجتماعی ، کالبدی و شرط زمینه ای مدت زمان اقامت(  منجر 

همدلی و درد و دل » ، « کنینهمکاری میان سا» با ابعاد « انسجام فروبسته» به ظهور پدیده ای به نام 

وجود »، «حس تعهد و مسئولیت پذیری در مقابل دیگری»، «اعتماد متقابل در روابط»، « کردن با دیگران

می شود . در این نوع از انسجام « عدم تمایل به تغییر»و « رابطه اجتماعی به معنای تعامالت بلند مدت

به این معنا که ساکنین، اموری را «. تمایل به تغییر» ل کلیه موارد فوق در سطح باال وجود دارد جز عام

با یکدیگر مبادله می کنند ، در مسائل مجتمع با یکدیگر تعامل دارند به عنوان مثال برای تجهیز مسجد 

چند نفر مسئول خرید پرده می شوند ) همکاری(، با یکدیگر درد و دل می کنند و از مشکالت و شادی 

یند ) همدلی(، فرندان خود را به یکدیگر می سپارند، به هم پول قرض می ها برای هم سخن می گو

دهند ) وجود اعتماد متقابل میان ساکنین(، در مقابل هم احساس مسئولیت می کنند و اگر مشکلی برای 

طرف مقابل پیش آید در حد توان خود در حل آن تالش می کنند ) تعهد( ، دارای روابط طوالنی مدت 

رخی همسایگان که از این مجتمع می روند با همسایگان این مجتمع در رفت و آمد هستند حتی ب

در بافت مسکونی و فرهنگی این مجتمع  رهستند ) رابطه اجتماعی( و در نهایت ساکنین تمایلی به تغیی

 ندارند و ترجیح می دهند افراد با ساختار فعلی باقی بمانند.

ن چنین گفت : وجود اصناف گوناگون در مجتمع و تامین بنابراین در یک نتیجه گیری کلی می توا

نیازهای ضروری افراد نوعی استقالل نسبی در خدمات را به وجود می آورد، از طرفی دیگر وجود 

نگهبانان و برخی ویژگی های کالبدی از جمله نور کافی در مجتمع، وجود صندلی ، احساس امنیت 

مهمترین دلیل ماندگاری افراد در مجتمع می شود ، زمانیکه ساکنین را افزایش می دهد و همین امنیت 

ساکنین نکات مثبت این مجتمع را با سایر مجتمع های مسکونی مقایسه میکنند به این نتیجه می رسند 

که این مجتمع متمایز از دیگر مجتمع هاست و همین موجب می شود درباره مزایای آن برای دیگران 

اجتماعی را برای مجتمع به ارمغان بیاورند، مجموعه این عوامل است که تعریف کنند و نوعی احترام 

حس تعلق به مکان را در فرد شکل می دهد ، از طرفی دیگر این تاثیر ویژگی های اجتماعی و کالبدی 

؛ در این نوع از انسجام همکاری میان افراد «انسجام فروبسته» نوعی از انسجام را ایجاد می کند به نام 

، درك مشکالت طرف مقابل و تحمل کمبودها باالست ، اعتماد متقابل وجود دارد، افراد نسبت باالست

به هم احساس مسئولیت دارند، دارای روابط طوالنی مدت با یکدیگر هستند اما تمایلی به تغییر در 
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ط گذشته بافت فعلی مجتمع ندارند و ترجیح می دهند افراد تازه وارد خیلی وارد مجتمع نشوند تا رواب

به این معنا که « خود مختاری اجتماعی»تضعیف نشود ، راهبرد چنین مکانیسمی مفهومی است با عنوان 

ساکنین در بعد رابطه ای خود را غنی می دانند و نیازی به انس گرفتن با افراد جدیدٍ بیرون از مجتمع 

می باشد؛ « نسجام اجتماعیایجاد شکاف بین مجتمع و شهر از نظر ا» ندارند. نتیجه چنین رویکردی 

توجه به این نکته ضروری است که اگر تعداد این گونه مجتمع ها در شهر افزایش یابد ، انسجام 

اجتماعی کل دچار لطمه خواهد شد چرا که هر مجتمع، بر مبنای خودمختاری ، خود را بی نیاز از شهر 

ی ، اجتماعی و سایر حوزه های مرتبط می داند و این امر موجب می گردد شهر از نظر اقتصادی، فرهنگ

 دچار رکود شود. 
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 بحث و نتیجه گیری    

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های کالبدی و اجتماعی فضای شهری و انسجام          

برای انجام این بررسی از روش کیفی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها نیز  اجتماعی پرداخته است. 

 از مصاحبه استفاده شده است. 

ی محوری به دست آمده است و مقوله 51آوری شده در مصاحبه با افراد،  گردبا توجه به داده های    

به این معناست «  نسجام فروبسته ا»  دست یافتیم.« انسجام فروبسته» ی هسته ای از میان آنها به مقوله

که ساکنین در آپارتمان های مرتفع دارای انسجام باال هستند منتها در این نوع از همبستگی ، هیچگونه 

همکاری، همدلی،  نظیرتمایلی به تغییر وجود ندارد، به عبارتی دیگر اصلی ترین مولفه های انسجام، 

رویت است اما تمایل به تغییر وجود ندارد به همین دلیل  در میان ساکنین به وضوح قابل همکاری و ...

واحدی را نوعی شهرك مستقل از شهر تلقی نمود که ساکنین آن،  111است که میتوان این مجتمع 

دارای استقالل نسبی بوده، محیط زندگی خود را دارای هویت و موجودیتی مستقل از شهر می دانند و 

چ شرایطی حاضر به نقل مکان نیستند چرا که این مجتمع را از آن خود برای آن احترام قائلند و تحت هی

می دانند و تمایلی به پذیرش افراد تازه وارد ندارند؛ در یک جمع بندی کلی می توان چنین گفت: 

آپارتمان های مرتفع بنا به نظر مصاحبه شوندگان دارای ویژگی های منحصر بفردی از جمله آب و 

ز غنی، وجود اصناف گوناگون،دسترسی آسان به سایر نقاط شهر،  نظافت ، هوای مناسب، فضای سب

وجود تعامالت گرم میان همسایگان می باشد که مجموع این عوامل همسایگان معتمد ، امنیت باال و 

نوعی از انسجام را به وجود می آورد و پیامد چنین انسجامی این است که حس تعلق به مکان میان 

یابد، برجستگی و تمایز این مجتمع نسبت به سایر محیط های مسکونی ایجاد می شود افراد افزایش می 

 و به دنبال این تمایز نوعی احترام و تشخص برای این مجتمع لحاظ می شود.

ارائه می شود مبنی بر اینکه آیا وجود شهرك های مسکونی بزرگ در  موضوعی در ادامه پیشنهادی

ود، به عبارتی دیگر علیرغم اینکه این مجتمع ها می تواند از شهرها عنصر انسجامی محسوب می ش

درون منسجم باشد آیا تعدد این مجتمع ها برای شهر نیز خاصیت انسجام بخشی دارد که یافتن پاسخ 

 مناسب به این سوال منوط به انجام تحقیقات بعدی می باشد.
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