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تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی :مورد
مطالعه ،شهر باغبهادران
3

علیرضا قربانی ، *1نازمحمد اونق ،2عبدالرضا صالحی
دریافت1400/10/30 :؛ پذیرش1401/02/26 :

چکیده

جوانا سرمای های ادزشمند جام بو ه و آینده آ جام دا دقم خواهند ز  .شناخت اب ا و عوامل مختلف
مؤثر بر جوانا امری ضرودی و چادهجو یی و حل مشکل آنا از اهمیت بالیی برخود اد است .هدف این
مقال تحلیل جام شناختی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی با ماال مود ی ش ر
بابب ا دا بو ه است .دوش تحقیق توصیفی و پیمایشی است و جام آمادی ،جوانا  17تا  25سال
بابب ا دا است .این جام آمادی شامل  2000نفر است ک  322نفر ب دوش نمون گیری س می ای
متناسب انتخاب گر یدند .چادچوب نظری این پژوهش با استفا ه از اندیشمندا مختلف چو ودکیم،
هادی آلپر ،مرتن ،زیمل ،آلموند ،پاول ،اینگل اد  ،گوئن ،گیدنز و مادکوزه است .یافت ها نشا ا بین
ین ادی ،مشادکت اجتماعی و انزوای اجتماعی دابا مستقیم وجو اد ولی م نا اد نیست .بین پایگاه
اجتماعی اقتصا ی و انزوای اجتماعی دابا م کوس و م نا ادی وجو اد  .بین میزا تماشای دسان های
جم ی و انزوای اجتماعی دابا مستقیم و م نا اد وجو اد  .همچنین بین پایگاه اجتماعی اقتصا ی و
میزا تماشای دسان های جم ی با انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اد  .نتایج تحلیل دگرسیو نشا
ا و متغیر مستقل و یک متغیر وابست مدل خوبی بو ه و قا د هستند انزوای اجتماعی دا تبیین کنند.
همچنین د مدلیابی م ا ل ساختادی دسان و پایگاه اقتصا یااجتماعی توانست بو ند برازش مناسبی
ادائ نمایند .د نتیج  ،عوامل اجتماعی فرهنگی تبیینکننده انزوای اجتماعی است.
کلیدواژهها :انزوای اجتماعی ،یندادی ،مشادکت اجتماعی ،پایگاه اجتماعی اقتصا ی ،دسان های جم ی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1استا یاد علوم اجتماعی ،انشکده علوم انسانی ،انشگاه پیام نود ،ت را  ،ایرا (نویسنده مسئول)


 .2استا یاد علوم اجتماعی ،انشکده علوم انسانی ،انشگاه پیام نود ،ت را  ،ایرا
 . 3کادشناس ادشد ،جام شناسی ،انشکده علوم انسانی ،انشگاه پیام نود ،بجنود  ،ایرا

 .1مقدمه

انزوای اجتماعی یکی از پیچیدهترین مفاهیم د زبا و از کلیدیترین مفاهیم دایج د علوم
اجتماعی م اصر است .با توج ب کادبر این واژه د حوزههای گوناگو دوا شناختی ،حقوقی
و جام شناختی ب انواع و اقسام گوناگو تجلی پیدا کر ه است .نقا مشترک د تفکر
صاحبنظرا مبنی بر عدم توانایی انسا د زندگی کر بدو یگرا  ،وقتی خو دا ب خوبی
نمایا میکند ک د تمام مراحل زندگی انسا گواه بر زندگی جم ی انسا ها بو ه است
انسا هایی ک چو موجو ی نیازمند ،وقتی خو دا د دفع مایحتاج دوزمره خو  ،ناتوا یدند،
تدبیری جم ی دا برای دفع نیازهای زیستی ،دوانی ،اجتماعی و ...اتخاذ کر ند .ودکیم

1

( )1378د همین داستا مینو یسد :امید ب زندگی انسا ب دوابط با سایر اعضای جام
بستگی اد  .عدم وجو دوابط اجتماعی موجبا منزویشد دا فراهم مینماید.
کودمن )1370( 2انزوای اجتماعی دا وضع دوانی فر ی توصیف میکند ک توانایی ت امل
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م نا با یگرا دا از ست ا ه است ،ولی فر احساس میکند ک از ف م نگرشهای افرا
عاجز است ،قا د ب پیشبینی دفتاد آنا نیست و نمیتواند احساس خو دا برای آنا تشریح
کند .ب عباد

یگر ،ب م نای عدم احساس ت لق و احساس بیهو یتی ،یا هو یت محدو

است .محسنیتبریزی ( )1370م تقد است انزوای اجتماعی ب م نی تنفر یا بیزادی د
احساس و نیز احساس انفصال ،جدایی و ود افتا فر از خو  ،یگرا  ،جام  ،کاد و...
است .تحقیقا آبرکرامبی ،هیل و ترنر )1370( 3بیانگر آ است ک زمانی فر منزوی و
گوش گیر میشو ک احساس میکند با ادزشهای جام بیگان گشت است .د این حالت
فر عدم ت لق و وابستگی و انفصال تام ای دا با ادزشهای مرسوم جام احساس میکند و
میزا انزوای اجتماعی د جام افزایش پیدا کر ه است.
دفیعپود ( )1399بر این اعتقا است ک این ب خو واگذاشتگی و فراموشی نسل جوا و
بیاعتنایی جام نسبت ب جوانا میتواند زمین ساز انزوا ،کنادهگیری و بیتفاوتی نسل جوا
د امود فر ی و اجتماعی باشد ک بزدگترین زیا دا ب تداوم نظم و همبستگی میا اعضای

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

جام واد میآود و جام دا چاد بحرا میکند .ودا جوانی حد واسط گذاد از ودا
کو کی و نوجوانی ب میانسالی و سالخود گی است.
بیابانگر ( )1378آینده هر کشود دا بست ب وجو جوانا انست و م تقد است مسائل مب م
و گاه بغرنجی د تلقین جوانا با محیط زندگی و تحول اجتماعی اقتصا ی عصر جدید ب
وجو آمده است .د اکثر کشودها مشکال و نابسامانیهایی از این لحاظ ظاهر شده است ک
توج ب زندگی نسل جوا دا بیش از پیش ضرودی ساخت است (توسلی.)148 ،1374 ،
م مترین تحول قر بیستم دا میتوا ظ ود تیپ جوا ب عنوا یک گروه یا طبق خاصی انست
ک و یژگی خاص آ ها د تشخیص یافتن آ ها نسبت ب یگر اقشاد سنی مؤثر بو ه است.
همبستگی میا اعضاي این گروه ،سازما یافتگی مبتنی بر سلسل مراتب و برخود ادي از نظام
ً
ادزشی خاص ک ب ضا با نظام ادزشی بزدگسال مغایر اشت یا آ دا طر می کر از جمل
ویژگیهایی است ک موجب تمایز این گروه گر یده است (آبرکرامبی 282 ،1370 ،جاللی
مقدم .)16 ،1379 ،با این ک جوانا س م عمدهای د تحول علمی ،فنی و ایدئولوژیکی
جام و گرگونی وضع موجو اشت اند ،وض یت جوانا امروزی د تغییر و تحول اجتماعی
و س م آنا د توس و پیشرفت جام ب چ اندازه است؟ چرا جوانا امروزی توا مشادکت و
ف الیت د امود اجتماعی دا ندادند؟ چ عواملی باعث بیتوج ی ب نسل جوا و د حاشی قراد
1

گرفتن آ ها و انزوای اجتماعی آنا شده است؟ با توج ب ضرود ماال مشکال اجتماعی

دابر نیزبت )1966( 2و ادتباط نظری جام شناختی و مشکال اجتماعی ،مرتن)1385( 3
باید د داه شناخت علمی و حل م ضال اجتماعی اقدام کر  .ن تن ا د ایرا  ،بلک د اکثر
کشودهای دحالتوس  ،جوا و پدیده جوانی ب عنوا یک مسئل اجتماعی و عامل بحرا ساز
تلقی شده است .حتی پر اختن ب این گروه عظیم و مؤثر د جام باعث پیدایی دشت و یا
موضوعی خاص چو جام شناسی جوانا  ،دوا شناسی جوانا و ...د علوم اجتماعی م اصر
شده است .مسائلی از قبیل بحرا هو یت ،از خو بیگانگی ،انزوای اجتماعی ،کنادهگیری و عدم
ا بام و ...دا میتوا ب عنوا مسائل خاص جوانا ب حساب آود .
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نظری ها و بر اشتهای گوناگونی از انزوا ب عمل آمده است ،اما جا کالم صاحبنظرا د
دابا با انزوای اجتماعی ،ودیگزینی و جداگشتگی قشری از جام بنا ب علل عدم تجانس
ادزشی و هنجادی و احساس عدم ت لق ب کل بزدگتر است .ب این ترتیب ،جوانا د جام با
«تشخیص یافتن» ب عنوا قشری خاص ،جاللیمقدم ( )1379با گسست از هنجادها و
ادزشهای حاکم «گسست فرهنگی» و تحت تأثیر سنی و اقتضانا مربوط ب افزایش فاصل
اجتماعی خو و متمایز شد ب لحاظ فرهنگی ب شکاف نسلی کمک کر ه و د حصادی د خو
تنیده گرفتاد میآیند ک منجر ب انزوای اجتماعی جوانا گر یده و ب عناصر وفاق اجتماعی جام
خلل واد میآودند .با توج ب آ چ گفت شد مشخص شد پژوهشی دخصوص انزوای اجتماعی
جوانا د ش ر بابب ا دا انجام نشده است .بنابراین ،نگادندگا د مقال حاضر د پی یافتن
عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی جوانا  17-25ش ر بابب ا دا هستند.
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 .2چارچوب نظری

ودکیم م تقد بو لزم وجو ین ،وجو امر مقدس است و باودهای مربوط ب امر مقدس و
وجو مراسم و مناسک ،ب نحوی کموبیش مناقی از باودها و عقاید ناشی شدهاند .ب نظر او
م م ترین کادکر مناسک ینی عباد انداز )1 :یگانگی ت د بر  )2ثبو و ظ ود مجد
عقاید و ادزشها و  )3منسجمکر فر د جمع .اهمیت این مناسک د این است ک با
همکادی و مشادکت افرا د آ  ،قدد اخالقی جام افزایش یافت و د نتیج انسجام و
همکادی اجتماعی حاصل میشو  .ب طودکلی ،م مترین کادکر ین ب نظر ودکیم کمک
ب ایجا همبستگی گروهی است .هادی آلپر ،1پژوهشگر ودکیمی ،چ اد کادکر عمده ینی دا
از نظر ودکیم ()1378اینگون بیا میکند :ین برای جام و افرا  :الف) انضباط بخش بو ه
(باایجا تقوا) ب) انسجام و همبستگیبخش بو (باایجا تقوا) ج) حیا بخش بو ه (با
مراسم) و ) خوشبختیبخش بو (با ال ام و امید و آدامش) (فراستخواه.)252 ،1377 ،
حال آ ک اگر ین کادکر خو دا از سات بدهد جام و افرا آ انضاباط و انساجام و
همبستگی خو دا از ست می هند و افرا این جام منزوی و از آ طر میشوند.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

طبق نظر مرتن ( )1385زمانی ک هدف و وسایل یا هر و مسادو و د ساترس فر نباشاد
اختالف دفتاادی نظیر انحراف ،بیهنجاادی و آنومی و د ن اایات منزویشاااد د فر ظااهر
ً
خواهد شاد .زمانی ک جام کامال بر فر کنترل اد و نوعی احسااس بیقددتی ،عدم ت لق و
وابساتگی احسااس میکند و فر هیچ تأثیر و مشاادکتی د جام نداد  ،هنجادها و ادزشهای
1

جاام ا دا نمیپاذیر و چااد نوعی بیهنجاادی (منزوی شاااد ) میشااو  .از طرفی زیمال

( )1971تحول فرهنگی و جام مدد دا سالا ب اصاال دو عینی بر دو ذهنی انسات و
کال شا ر دا جایگاه اصایل آ می اند ک بر زندگی شاخص افرا چیره میشاو  .اقتصاا پولی بر
کال شاا رها ساالا اد و جایگزین آخرین بقایای تولید خانگی و مبا ل ت اتری کال شااده
اسات .ذهن مدد بیشاتر و بیشاتر حساابگر شاده اسات و فکر و ذهن مر م پول شاده و هیچ
مشااادکتی د جام ندادند .از طرفی ،تراکم شاا ر و جم یت عظیم آ بر این امر میافزاید و
بااعاث منزویشاااد فر از جاام ا میشااو  .با نظر زیمال( ،)1971افرا د عین بیگاانگی
(منزویشااد ) باا یکادیگر با ت اامال میپر ازناد .این با نوبا خو بیگاانگی دا امن میزناد و باا
بزدگتر شاد جام بر وسا ت آ میافزایند .د ن ایت ،ب نظر زیمل ما بر ه تولید میشو یم و
این خو هم منبع بیهنجادی است و هم موجب انزوای اجتماعی میشو .

فروم )1361( 2م تقد اساات انسااا د جوامع صاان تی ب جای آ ک اعمال او تحت

کنترل او باشااد بر او مساالطاند .او خو دا مرکز اعمال فر ی خو یش نمییابد و ب جای این
ک اعمال ،طبق خواساات و ادا ه خو انجام هد ،از اعمالش اطاعت میکند و خو دا نظیر
هما مر می مییااباد کا با عنوا اشاایااء دک میشااوناد .د ن اایات ،هیچگونا وابسااتگی و
ادتباطی با ج ا خادج نداد  .ب نظر فروم اعضااای جام صاان تی همگی الین شاادهاند و
هیچ مشاااادکتی بر جاام ا خو نادادناد .بناابراین ،بیگاانگی و منزویشاااد دا مختص گروه
خاصی نمی اند(ابراهیمي.)13 ،1369 ،
طبق نظر آلموناد و پااول )1380( 3شاا رونادا تحصاایالکر هتر ،ثروتمنادتر و ب رهمنادتر از
م اد های حرف ای ،احتمال بیشااتری اد ک واجد ایثادهای مشااادکتجو یان باشااند .منابع و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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م اد های شاخصای ک این گون افرا د زندگی خصاوصای خو میتوانند ب سات آودند ،د
موادی ک وظیف یا ضاارود حکم میکند ،میتواند آ ها دا ب س ا ولت ب مشااادکت س ایاس ای
ً
بکشااند .د نتیج  ،این بردسای نشاا می هد ک شا روندا مرف تر د جام  ،م مول د مقایسا
با ش روندا کممرف د سیاست ف الترند (آلموند و پاول ،ترجم طیب .)138 ،1380
اینگل اد  )1400( 1مشاادکت د جوامع دا ب سا عامل سااح تحصایال و اطالعا
ساایااساای ،تغییر هنجاادهاای حااکم و تغییر د الو یاتهاای ادزش کا بر نیاازهاای آنی تاأکیاد
کمتری اشااتا و بر حق ابرازنظر تاأکیاد بیشااتری میودزناد تبیین کر ه اسااات .با نظر وی
متغیرهای تحصاایال دساامی ،موق یت اقتصااا ی اجتماعی ،ساااح م اد  ،تجرب های
شغلی شبک سازمانی ،د وظایف اجتماعی و سیاسی بر افزایش مشادکت افرا تأثیر اد .
کوئن )1400( 2هم اشااااده میکناد کا هرچا طبقا اجتمااعی باالتر بااشاااد ،احتماال
مشااادکت و دگیری افرا د ف الیتهای اجتماعی بیشااتر اساات .ب نظر وی « د ساااح
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مشاادکت ف ال د باشاگاههای اجتماعی ،انجمنهای شا ری ،خان و مددسا و ساازما های
ساایاساای د میا اعضااای طبقا پایینتر نازلتر اساات و د نتیج افرا طبق های پایین
منزویتر و گوش گیر هستد.

گیادنز )1400( 3از تلو یزیو با عنوا ابزاد زمینا سااااز نگرشهاای اجتمااعی ناام میبر و

اعتقاا اد کا نفوذ تلو یزیو با عنوا وساایلا ای فرهنگی نمیتواناد چناانچا باایاد بر حساااب
محتوای برنام های ادائ شده ادزیابی گر و همچنین باعث ایجا تأثیر بر دفتاد افرا میشو .

مادکوزه )1964( 4خاطر نشاا میکند ک انساا صان تز ه ،ک ائم د فکر کاد بیشاتر و

مصرف بیشتر است و با لمشغولیهای دوزمره همراه است ،یگر نمیتواند انسانی اندیشمند
باشاد زیرا او ب وسایل مصارفگرایی و کاد زیا د جام مدد صان تی از خو بیگان شاده
اسات .ازخو بیگانگی د جام مدد صان تی برای افرا دو جام مانع پیشارفت میشاو .
وی م تقد اسات ک تکنولوژی مانند شاساتشاو هنده مغز عمل کر ه اسات .تکنولوژی د جام
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نو ین ب توتالیتادیسام داه میبر  .او این فکر دا د میکر ک تکنولوژی د ج ا بیطرف اسات
و آ دا وسایل ای برای تسالط بر مر م می اند .برای مثال ،کادبر تلو یزیو برای اجتماعیکر
و سااکتکر مر م اسات .این وسایل از آ دوی مؤثر اسات ک ب ظاهر خنثی مینماید ولی
د واقع مر م دا بر بر گی میکشاند و باعث منزویشد فر میشو  .تکنولوژی نو ین ب آزا ی
دونی کنشاگر تجاوز کر ه و آ دا د نود یده اسات .نتیج این امر جام ای اسات ک مادکوزه
آ دا جاام ا تاکب ادی خواناده اسااات .د چنین جاام ا ای افرا تواناایی تفکر انتفاا ی و منفی
دباده جام دا از ست می هند و د ن ایت منزوی میشوند.
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شکل  .1مدل نظری تحقیق

 .3پیشینه تجربی

شاا باازیاا خونیق ،علیپود ،و همکاادا ( )1401د پژوهش خو باا عنوا «پیشبینی
ب زیسااتی تحصاایلی بر اساااس هوش اجتماعی و انزوای اجتماعی د انشآموزا ختر و
پسار مقاع متوساا وم» نشاا ا ند مؤلف های هوش اجتماعی و انزوای اجتماعی توانساتند
ب طود م نا ادی تمام مؤلف های ب زیسااتی تحصاایلی دا پیشبینی نمایند .هوش اجتماعی و
انزوای اجتماعی نقش م می د ب زیستی تحصیلی انشآموزا ادند.
خاالقی ( )1400د تحقیق خو باا عنوا «بردساای داباا انزوای اجتمااعی و فضاااای
مجازی د میا انشاجویا انشاگاه دازی کرمانشااه» نشاا ا ک دابا منفی میا انزوای
اجتماعی و فضاای مجازی وجو اد  .بنابراین ،با  95دصاد اطمینا میتوا گفت ک بین
انزوای اجتمااعی و فضاااای مجاازی انشااجو یاا انشااگااه دازی کرماانشااااه داباا منفی و
م ناا ادی وجو اد  .همچنین ،متغیر فضاااای مجاازی  0/25تواناایی پیشبینی انزوای
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اجتماعی دا ادند.
ش بازیا خونیق ،علیپود و همکادا ( ،)1399د مقال خو با عنوا «نقش تشخیصی
هوش اجتماعی ،قلددی و ب زیسااتی تحصاایلی د انزوای اجتماعی انشآموزا » دیافتند
ک یافت های تحلیل تشااخیصاای ،منجر ب یک تابع تشااخیص م نا اد شااد ک طبق این تابع
مؤلف فرساو گی نسابت ب مددسا و قربانیشاد ادای بالترین توا تمایز بو ند .مؤلف های
ب دی متمایزکننده گروهها ب ترتیب مؤلف های دضاایت تحصایلی ،ادزش مددسا  ،دآمیزی یا
کااد ماددسا ا  ،قلاددی ،ز و خود  ،آ گااهی اجتمااعی و پر ازش اطالعاا اجتمااعی بو .
همچنین ،نتایج تحلیل تشاخیصای نشاا ا ک اکثر انشآموزا با انزوای پایین با بالترین
دصاد تشاخیص  91/7دصاد ب دساتی از ساایر انشآموزا متمایز شاده بو ند و 88/5
ً
دصاد از افرا و گروه طبق تابع ب سات آمده ب طود صاحیح مجد ا طبق بندی شاده بو ند.
نتاایج این طبقا بنادی مجاد نشاااانگر توا متغیرهاای ماذکود د تماایز انشآموزا باا انزوای
اجتماعی بال و پایین بو .
کریمیا  ،پادساام ر و افشاانی ( )1398د تحقیق خو با عنوا «دابا میا اساتفا ه از
شاابک های اجتماعی مجازی و انزوای اجتماعی د میا انشآموزا ختر بیرسااتا های

شا ر شا رکر » ب این نتیج دسایدند ک میانگین انزوای اجتماعی د میا پاساخگویا کمتر
از متوساط نظری بو ه اسات .همچنین میا میزا اساتفا ه از شابک های اجتماعی مجازی با
میزا انزوای اجتماعی انشآموزا دابا م کوس و م نا اد وجو اد  ،اما میا سان و پای
تحصیلی با میزا انزوای اجتماعی انشآموزا دابا م نا اد وجو نداد

.

نتیج مقال شاالچی ( )1397با عنوا «انزوای اجتماعی ،توسا یافتگی مناطق شا ری و
پایگاه اقتصاا ی و اجتماعی د ت را » نشاا ا ک سااکنا ب میزا متوساای چاد انزوای
اجتماعی هسااتند .این د حالی اساات ک ُب د عینی انزوای اجتماعی بیش از حد متوسااط
اساات .بر پای آزمو فرضاایا  ،بین ساااح توس ا یافتگی مناطق و انزوای اجتماعی دابا
وجو اد ب طودیک هرچ مناق کمتر توساا یافت باشااد ساااکنا آ  ،انزوای اجتماعی
بیشااتری دا تجربا میکنناد .با خصااوص د داباا باا ُب اد عینی انزوای اجتمااعی این تفااو
محسوس است .همچنین انزوای اجتماعی با پایگاه اجتماعی و اقتصا ی افرا  ،سن ،اعتما
اجتماعی و حس ت لق پاسخگویا ب محل و ش ر ادتباط اد .
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عباساای ،دویشپود و منصااودی ( )1397د تحقیق خو با عنوا «سااالمت م نوی
ب عنوا ت دیلکننده دابا بین انزوای اجتماعی و ب زیساتی ذهنی انشاجویا ختر» نتیج
گرفتند ک نقش ت دیلگر ساالمت م نوی د دابا بین انزوای اجتماعی و ب زیساتی ذهنی دا
مود تاأییاد قراد ا  .بر اسااااس نتاایج میتوا گفات کا انزوای اجتمااعی ،عاامال م می د
ب زیستی ذهنی است ک سالمت م نوی تأثیر آ

دا کمتر میکند.

ماددساای یز ی ،فرهمناد و افشاااانی ( )1396د مقاالا خو باا عنوا «بردساای انزوای
اجتمااعی خترا مجر و عوامال فرهنگی اجتمااعی مؤثر برآ  :مااال ا خترا مجر باالی
 30سااال شاا ر یز » نتیج گرفتند میزا متوسااط انزوای اجتماعی د بین جم یت نمون ،
ً
 63/09دصااد اساات و این مقداد نشااا هنده دج انزوای نساابتا زیا د بین آ هاساات.
همچنین ،از بین متغیرهای باقیمانده د الگوی دگرسایو  ،باودهای سانتی و نوع بر اشات از
خو د مجموع بیشااترین تاأثیر دا بر میزا انزوای اجتمااعی اشااتا اناد کا بیشااترین تاأثیر،
مربوط ب متغیر بر اشاات از خو بو ه اساات .با وادیانس ترکیب خای متغیرهای مسااتقل،
میتوا  29/8دصد از وادیانس میزا انزوای اجتماعی دا توضیح ا

.
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نتایج مقال ی قوبی وست ( )1392با عنوا «بردسی دابا بین انزوای اجتماعی با میزا
خشونت خانگی والدین نسبت ب فرزندا نوجوا » نشا ا کل اب ا انزوای اجتماعی با
خشونت خانگی و بین اب ا دوابط و م اشر

با خو یشاوندا  ،دوابط و م اشر

با

همسایگا و همچنین بین ب د دوابط و م اشر با وستا با خشونت خانگی والدین نسبت
ب فرزندا همبستگی م نا ادی مشاهده شد.
حقیقتیا ( )1392د پژوهشی با عنوا «عوامل اجتماعی مؤثر بر انزوای اجتماعی
جوانا » ب این نتیج دسید ک متغیرهای جنسیت ،اعتما اجتماعی و استفا ه از اینترنت با
انزوای اجتماعی دابا مستقیم و م نا اد اد .
محسنی و همکادا ( )1385د مقال ای با عنوا «بردسی اثرا استفا ه از اینترنت بر
انزوای اجتماعی کادبرا اینترنت دمیا کافینتهای ت را » نشا ا ند ،زما صرفشده
ج ت استفا ه از اینترنت موجب کاهش انزوای اجتماعی ب میزا محدو میگر  .اینترنت
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میتواند نقش مکملی د ادتباطا اجتماعیایفا کند.
هولت لنستا  )2020( 1د ماال خو با عنوا «انزوای اجتماعی و سالمت» نتیج گرفت
ک انزوای اجتماعی و تن ایی ب طود فزایندهای ب عنوا مسائل م م ب داشت عمومی شناخت
میشوند .شواهدی مبنی بر تأثیر منفی انزوای اجتماعی بر سالمتی قوی است و نیاز زیا ی ب
گسترش مداخال و سیاستهای مؤثر برای کاهش انزوا و پیامدهای سالمتی آ وجو اد  .د
واقع ،هماناود ک د یک پست وبالگ امود ب داشتی همراه با این مختصر توضیح ا ه شده
است ،با هم گیری پاندمی کرونا د سال  2020و توصی های مرتبط ب پناهگیری د محل،
ایزول سازی و فاصل گذادی اجتماعی ،این عواقب ممکن است برجست تر باشند.

کالتی و همکادا  )2019( 2د پژوهش خو با «عنوا افکاد و دفتادهای خو کشی و

انزوای اجتماعی :مرودی دوایی بر ا بیا » نتیج گرفتند ک ساختادهای اجتماعی اصلی
مرتبط با پیامدهای خو کشی ،وض یت تأهل (مجر  ،جداشده ،مالق یا بیوه بو ) و زندگی
تن ا ،انزوای اجتماعی ،تن ایی ،بیگانگی و ت لق بو  .کالتی و همکادا  40ماال
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

مشاهدهای اصلی دا واد نمو ند ک اکثر آن ا بر دوی نوجوانا و/یا بزدگسال جوا انجام
ً
شده بو  .شرایط عینی (مثال تن ا زندگی کر ) و هم احساس ذهنی تن ایی (ی نی تن ایی) ب
شد با پیامدهای خو کشی ،ب ویژه با اقدام ب خو کشی و افکاد خو کشی مرتبط بو ند .با
این حال ،تن ایی ،ک د اکثر ماال ا مود بردسی قراد گرفت ،تأثیر عمدهای بر اقدام ب
خو کشی و افکاد خو کشی اشت .این انجمنها از نظر فرا فرهنگی سازگاد بو ند.
لند و اینگرام )2018( 1د ماال ای با عنوا «انزوای اجتماعی د مدادس» دیافتند
ب عنوا یک گون اجتماعی ،انسا ها نیاز ذاتی ب احساس ادتباط با یگرا و احساس ت لق
ب یگرا ادند .تحقیقا پزشکی موجو نشا می هد ک انزوای اجتماعی ،ک ب عنوا
فقدا احساس ادتباط اجتماعی ت ریف میشو  ،د ودا کو کی و نوجوانی اثرا منفی و
بلندمد بر سالمت دوانی و جسمی اد  .برعکس ،تحقیقا آموزشی نشا می هد ک
ت لق یا ادتباط مددس برای نتایج انگیزشی ،دفتادی و عملکر مددس م م است .سازمانی
ب نام  Beyond Differencesبرای کاهش انزوای اجتماعی و حمایت از ادتباط د مدادس ،ب
ویژه مدادس داهنمایی ایجا شد .این سازما انشآموزا بیرستانی و بیرستانی دا آموزش
می هد تا از طریق مجموع ای از تالشهای تحت دهبری جوانا  ،از جمل مجامع ،برنام
دسی و آموزش دهبری برای انشآموزا وده داهنمایی و همچنین کمپینهای ملی بزدگتر
برای افزایش آگاهی و تسریع تغییرا اجتماعی ،تغییرا اجتماعی دا دهبری کنند.
کوتردل ،بافول و فیلپسو  )2018( 2د پژوهشی با عنوا «پیشگیری از انزوای اجتماعی
د سالمندا » نتیج گرفتند با استفا ه از یک چادچوب زیستمحیای شناسایی و ادزیابی
عوامل خار د انزوای اجتماعی د چ اد ساح فر ی ،دابا  ،جام و اجتماعی ،و همچنین
انواع مختلف مداخال برای کاهش یا جلوگیری از انزوای اجتماعی د زندگی دا ضرودی
می انند از جمل مداخال یکب یک ،گروهی ،ادائ خدما  ،مبتنی بر فناودی ،محل ای
و مداخال ساختادی .ب عالوه بر ج تگیریهای آتی برای تحقیقا برجست و ضرود
تغییر فرهنگی از « دما » ب «پیشگیری» از انزوای اجتماعی د سراسر وده زندگی ،و
اهمیت اذعا ب تنوع بیشتر د جم یت سالخود ه تأکید میکنند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .4روش

دوش مود استفا ه د مقال حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی است .جام آمادی شامل جوانا
 17تا 25سال ش ر بابب ا دا است ک بر اساس آماد سال  1395برابر با  2000نفر هستند.
ماال

د سال  1397انجام گرفت است .ب منظود برآود حجم نمون از فرمول کوکرا استفا ه

شده و  322نفر انتخاب شدند .دوش نمون گیری س می ای بو ه و افرا متناسب با حجم
متغیرهای جنس و گروه سنی بر حسب ت دا ختر و پسر د گروه سنی  17تا  25سال د مناق
با توج ب حجم جم یت آ ها د هر مناق انتخاب شدند .ابزاد گر آودی اطالعا پرسشنام
بدین شر است :سنجش ب د اعتقا ی ین ادی برگرفت از اب ا پرسشنام گالک و استادک،
گلزادی و خدایادیفر شامل  7سؤال (حداقل نمره  7و حداکثر  ،)35سنجش ب د پیامدی
یندادی  5سؤال (حداقل نمره  5و حداکثر  ،)25سنجش ب د عاطفی یندادی  5سؤال (حداقل
نمره  5و حداکثر  ،)25سنجش ب د مناسکی  5سؤال (حداقل نمره  5و حداکثر  ،)25سنجش
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مشادکت اجتماعی  10سؤال (حداقل نمره  10و حداکثر  ،)20سنجش انزوای اجتماعی  12سؤال
(حداقل نمره  12و حداکثر  ،)60پایگاه اقتصا ی و اجتماعی  5سؤال ،میزا تحصیال  ،شغل
و دآمد ،سنجش وسایل ادتباط جم ی  6سؤال (حداقل نمره  6و حداکثر  .)30با استفا ه از
SPSSو  Smart PLSتجزی وتحلیل ا هها انجام شد .برای سنجش دوایی پرسشنام نظر استا ا
داهنما ،مشاود و گروه علوم اجتماعی انشگاه لحاظ گر ید .ب منظود سنجش ضریب پایایی از
ضریب آلفای کرونباخ استفا ه شده است.
جدول  .1محاسبه ضر یب اعتماد برای ابعاد فرعی پرسشنامه
متغیرهای مورد سنجش

ضر یب قابل اعتماد

اعتقا ی

0/ 8

پیامدی

0/ 6

عاطفی

0/ 7

مناسکی

0/ 7

مشادکت اجتماعی

0/ 6

دسان های جم ی

0/ 6

انزوای اجتماعی

0/ 9

.1-4فرضیهها

 )1میزا احساس انزوای اجتماعی جوانا د جام آمادی مود ماال از حد متوسط
بیشتر است.
 )2بین میزا یندادی افرا و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اد .
 )3بین میزا مشادکت اجتماعی افرا و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اد .
 )4بین میزا پایگاه اجتماعی اقتصا ی افرا و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اد .
 )5بین میزا تماشای دسان های جم ی و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اد
 .5یافتهها

ویژگیهای جم یتشاناختی آزمو نیها نشاا می هد ک  43/8دصاد پاساخگو یا مر ا
و  56/2دصاد پاساخگو یا دا زنا تشاکیل می هند 62/7 .دصاد د گروه سانی  17تا 20
سااال و  37/3دصااد د گروه ساانی  25-21سااال قراد ادند 79/9 .دصااد مجر و 19/9
دصاد متأهل میباشاند 61 .دصاد پددها ادای منزلت شاغلی متوساط و  39دصاد آ ها
ادای منزلت شاغلی پایین میباشاند 43/6 .دصاد از ما دا ادای منزلت شاغلی متوساط و
 56/4دصد آ ها ادای منزلت شغلی پایین هستند.
دخصاوص تحصایال  6/5 ،دصاد ما دا و  4/4دصاد پددها بیساوا هساتند20/8 .
دصاد ما دا و  23/4دصاد پددها تحصایال ابتدایی ادند 22 .دصاد ما دا و 25/6
دصااد پاددهاا تحصاایال داهنماایی ادناد 32/2 .دصااد ماا دا و  25/9دصااد پاددهاا
تحصاایال

یپلم ادناد 5/6 .دصاااد ماا دا و  7/8دصاااد پاددهاا فوق یپلم هسااتناد.

 7/5دصااد ما دا و  8/1دصااد پددها لیسااانس ادند 4/3 .دصااد ما دا و  4/7دصااد
پددها ادای تحصیال فوق لیسانس و بالتر هستند.
د ین ادی ،مؤلف اعتقا ی بیشااترین میانگین دا با مقداد ( 22/36انحراف اسااتانداد
برابر با  )3/61ب خو اختصاص ا ه است .مؤلف پیامدی با میانگین ( 14انحراف استانداد
 )3/3کمترین میاانگین دا با خو اختصااااص ا ه اسااات .متغیر ین ادی د کال میاانگین
 3/76و انحراف استانداد 0/53دا ب خو اختصاص ا ه است.
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د مشادکت اجتماعی ،مؤلف عضو یت د باشگاه یا تیم ودزشی بیشترین میانگین دا با
مقداد ( 1/69انحراف استانداد برابر با  )0/46ب خو اختصاص ا ه است .مؤلف عضویت
د انجمن اولیا و مربیا با میانگین ( 1/24انحراف استانداد  )0/42کمترین میانگین دا ب
خو اختصاص ا ه است .متغیر مشادکت اجتماعی د کل میانگین 1/47و انحراف
استانداد  0/24دا ب خو اختصاص ا ه است.
د پایگاه اجتماعیااقتصا ی با میانگین  2/71و انحراف استانداد  0/84تأثیرا خو
دا نشا ا ه است ( د این پرسشنام میزا تحصیال پدد و دآمد افرا بیشترین مقداد
میانگین با مقداد  3/53دا کسب کر هاند).
د وسایل ادتباط جم ی ،بیشترین میانگین مختص استفا ه از تلو یزیو و شبک های استانی
با مقداد( 3/95انحراف استانداد  )1/05میباشد و کمترین میانگین مربوط ب مؤلف کانالهای
سیاسی ماهواده با مقداد( 2/37انحراف استانداد  )1/4است .متغیر وسایل ادتباط جم ی د کل
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ادای میانگین  3/05و انحراف استانداد  0/89است.
د انزوای اجتماعی ،بیشترین میانگین مختص احساس آما گی فاع از کیا با مقداد3/27
(انحراف استانداد  )1/28است و کمترین میانگین مربوط ب و مؤلف احساس تن ایی و توج
نکر خانوا ه ب فر با مقداد مشترک  2/42است .متغیر انزوای اجتماعی د کل ادای میانگین
 2/63و انحراف استانداد  0/87میباشد .بیشترین مقداد میانگین مت لق ب ین ادی ()3/76
و کمترین مقداد میانگین مت لق ب متغیر مشادکت اجتماعی( )1/47است.
ج ت بردسی نرمالبو

ا ههای پژوهش از آزمو کولموگروفااسمیرنوف و شاپیرو

و یلک استفا ه شده است .مبنای تجزی وتحلیل د آزمو های آمادی براساس نتایج میزا
ساح م نا ادی است .اگر این عد کمتر از  0/05باشد ،ا هها از توزیع نرمال پیروی
نمیکنند .مقداد ساح م نا ادی آزمو محاسب شده برای تمامی متغیرهای مستقل و وابست
( )0/000و کوچکتر از  5دصد است بنابراین ،د ساح خاای  0/05توزیع نرمال نداشت
است .با توج ب این مالب ک مبحث نرمالسازی ا هها ب صود کامل تأیید نشده است
و متغیرهای ما ب صود ترتیبی (کیفی) مود سنجش واقع شدهاند و حجم ا ههای اندک
بو ه است ،دوش ناپادامتریک  PLSبا نمون های کمتر میتواند محاسبا دا قیقتر انجام

هد .مدلسازی م ا ل ساختادی بر مبنای کووادیانس بر پادامتریک بو شرایط ا ههای
متغیرهای آشکاد تأکید اد  .ی نی اگر متغیرهای آشکاد ما ب صود پیوست (نسبی یا
فاصل ای) بو ه و از توزیع نرمال پیروی کنند ،میتوا از این دوشها استفا ه کر  .بنابراین،
برای استفا ه از نرمافزادهایی چو لیزدل و ایموس باید این نکت و آزمو نرمالبو دا مد
نظر قراد ا (سبحانیفر  .)236 ،1395 ،دوش  PLSدوشی ناپادامتریک بو ه و نیازی ب

برقرادی این شروط نداد (دینگل 1و همکادا  2011 ،ب نقل از سبحانیفر  .)1395 ،دوش
ً
لیزدل و ایموس برای محاسبا خو م مول بست ب میزا پیچیدگی (ت دا متغیرهای مدل)
ب بالی  100و یا گاهی  200نمون نیاز ادند و دوش  PLSبرای محاسب بین  30تا 100
نمون دا مود استفا ه قراد می هد (هوپر 2و همکادا  .)2008 ،ضریب همبستگی پیرسو

و ساح م نی ادی بین متغیرهای مستقل تحقیق ( یندادی ،مشادکت اجتماعی ،پایگاه
اقتصا ی اجتماعی و وسایل ادتباطجم ی) با متغیر وابست (انزوای اجتماعی) د جدول
شماده  2نشا ا ه شده است.
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جدول .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل پژوهش و متغیر وابسته تحقیق
انزوای
اجتماعی
انزوای اجتماعی
ین ادی
مشادکت اجتماعی
وسایل ادتباط جم ی
پایگاه اقتصا ی اجتماعی

ضریب پیرسو

1

ساح م نا ادی

مشارکت

وسایل ارتباط

پایگاه اقتصادی

اجتماعی

جمعی

اجتماعی

0/014

*-0/141

**0/293.

**-0/364

0/804

0/011

0/000

0/000

1

**0/419

**0/147

*-0/112

0/000

0/008

0/044

1

**0/173

**0/202

0/002

0/000

1

-0/003

دین دار ی

ضریب پیرسو

0/014

ساح م نا ادی

0/804

ضریب پیرسو

*0/141

**0/419

ساح م نا ادی

0/011

0/000

ضریب پیرسو

**0/293

**0/147

**0/173

ساح م نا ادی

0/000

0/008

0/002

ضریب پیرسو

**-0/364

*0/112

**-0/202

0/003

ساح م نا ادی

0/000

0/044

0/000

0/952
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0/952
1

*همبستگی د ساح  0/05م نی اد است
**همبستگی د ساح  0/01م نی اد است
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

. Ringle
. Hooper

1
2

پر ازش ا هها نشا می هد ک مقداد ضریب همبستگی بین میزا ین ادی و انزوای
اجتماعی برابر با  0/14ب ست آمده ک د ساح م نا ادی ،بیشتر از  0/05قراد اد )0/804

= .(sigبنابراین ،دابا م نا ادی بین این و متغیر یده نمیشو  .همچنین د متغیر مشادکت
اجتماعی با ضریب همبستگی ( )-0/141و ساح م نا ادی ( )Sig=0/011میتوا گفت ک با
اطمینا  99دصد و ساح خاای کمتر از یک دصد ،بین متغیر مشادکت اجتماعی و انزوای
اجتماعی دابا م نی اد منفی و بیرمستقیم وجو اد  .د متغیر استفا ه از وسایل ادتباط جم ی
با ضریب همبستگی ( )0/293و ساح م نا ادی ( )Sig=0/000میتوا گفت ک با اطمینا
 99دصد و ساح خاای کمتر از یک دصد ،بین متغیر استفا ه از وسایل ادتباط جم ی و انزوای
اجتماعی دابا م نی اد مثبت و مستقیم وجو اد  .د متغیر میزا پایگاه اقتصا ی اجتماعی با
ضریب همبستگی ( )-0/364و ساح م نا ادی ( )Sig=0/000میتوا گفت ک با اطمینا 99
دصد و ساح خاای کمتر از یک دصد ،بین متغیر میزا پایگاه اقتصا ی اجتماعی و انزوای
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اجتماعی دابا م نی اد منفی و بیرمستقیم وجو اد .
برای تحلیال چنادمتغیره ،از آزمو دگرساایو چناد متغیره گاامبا گاام اسااتفاا ه شاااد.
بادینمنظود ،ابتادا متغیری کا بیشااترین همبسااتگی دا باا متغیر وابسااتا اد دا واد تحلیال
میکنیم .ومین متغیری کا واد تحلیال میشااو  ،متغیری اسااات کا پس از تفکیاک متغیر
مقدم بر آ  ،موجب بیشاترین افزایش د مقداد ضاریب ت یین ( )R2میشاو  .د این دوش،
ودو متغیرهاا با مادل دا یاکبا یاک و تاا زماانی انجاام می هیم کا م نی ادی متغیر با 95
دصد برسد ،ی نی ساح خاا  5دصد گر (منصودفر.)173 ،1385 ،
برای کنترل آمادی دوابای ک د ساح تحلیلهای و متغیری بین متغیر وابست و هریک
از متغیرهای مسااتقل اصاالی ( ین ادی ،مشااادکت اجتماعی ،پایگاه اقتصااا ی اجتماعی و
وسااایل ادتباط جم ی) مود توج د پژوهش ،ب ساات آمده بو  ،تحلیل چند متغیری اجرا
شاااد .باا انجاام این تحلیال د بین متغیرهاای مسااتقال مود نظر ،مؤلفا پاایگااه اقتصاااا ی
اجتماعی افرا و مؤلف میزا اساتفا ه از وساایل ادتباطجم ی برجساتگی خاصای پیدا کر ،
با طودیکا توانسااتناد هر کادام د بین ساااایر متغیرهاای مسااتقال مود نظر د این پژوهش
بالترین س م د تغییرا متغیر وابست دا ب خو اختصاص هد.

ماابق جدول شماده ( )5مقداد ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها 0/46است ک نشا
می هد بین مجموع متغیرهای مستقل و متغیر وابست تحقیق (انزوای اجتماعی) همبستگی متوسط
دوب پایین وجو اد  .اما مقداد ضریب ت یین ت دیلشده ک برابر با  0/21است ،نشا می هد ک
 21/3دصد از کل تغییرا میزا انزوای اجتماعی افرا  ،وابست ب و متغیر مستقل ذکرشده د این
م ا ل (پایگاه اقتصا ی اجتماعی و میزا استفا ه از وسایل ادتباطجم ی) است.
جدول  .3خالصه آمارههای مربوط به برازش مدل
مدل

ضریب همبستگی چندگانه

1

a

0/364

2

b

0/467

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

0/133

برآورد خطای استاندارد

0/130

0/218

0/819
0/779

0/213

 .aپیشبین کنندهها(:ثابت) پایگاه

 .bپیشبین کنندهها(:ثابت) پایگاه ،دسان

از تمامی متغیرهای مسااتقلی (س ا متغیر پایگاه اقتصااا ی اجتماعی با بیشااترین مقداد
ضاریب همبساتگی ،ب د از آ متغیر میزا اساتفا ه از وساایل ادتباطجم ی و د انت ا متغیر
مشاادکت اجتماعی) ک واد م ا ل دگرسایو شادند ،متغیر مشاادکت اجتماعی م نی ادی
خاصاای دا نشااا ندا و ب ناچاد از چرخ م ا ل خادج شااد و د ن ایت و متغیر پایگاه و
دسان حدو  66دصد از وادیانس متغیر انزوای اجتماعی دا تبیین نمو ند.
جدول  .4نتایج نهایی تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل تحقیق
متغیر

ضریب بیر استانداد

ضریب استانداد

ساح م نا ادی

بتا

اشتباه استانداد

بتا

تی

پایگاه اقتصا ی اجتماعی

-0/378

0/051

-0/363

-7/335

0/000

میزا استفا ه از وسایل ادتباط جم ی

0/287

0/049

0/292

5/896

0/000

متغیر وابست  :انزوای اجتماعی

با توج ب م نی ادی مقداد فیشر ( )44/42د ساح خاای کوچکتر از  ،0/01میتوا
نتیج گرفت ک مدل دگرسیونی تحقیق مرکب از و متغیر مستقل و یک متغیر وابست (انزوای
اجتماعی) مدل خوبی بو ه و مجموع و متغیر مستقل فوق (پایگاه اقتصا ی اجتماعی و
میزا استفا ه از وسایل ادتباط جم ی) قا دند انزوای اجتماعی دا تبیین کنند.
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جدول  .5خالصه آمارههای مربوط به نتایج تحلیل واریانس
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار اف فیشر

سطح معنیدار ی

32/798

1

32/798

48/934

0/000 b

مدل
 1باقیمانده

214/482

320

0/670

کل

247/281

321

دگرسیو

53/873

2

26/936

 2باقیمانده

193/408

319

0/606

کل

247/281

321

دگرسیو

44/428

0/000 c

 aمتغیر وابست  :انزوای اجتماعی
 bپیشبینیکنندهها(:ثابت) پایگاه
 cپیشبینیکنندهها(:ثابت) پایگاه ،دسان

از مدلساازی م ا ل سااختادی 1حداقل مجذودا جزئی )Smart PLS(2برای بردسای
دوابط بین متغیرهای پژوهش ،ضرایب اعتباد و پایایی و کیفیت مدل استفا ه گر ید.
 .1-5بررسی مدل نظری تحقیق
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آزمو مادل د  Smart PLSبر و نوع اساات :الف) آزمو الگوی انادازهگیری کا مربوط با
بردسای دوایی و پایایی ابزادهای اندازهگیری اسات ب) آزمو الگوی سااختادی ک ب آزمو
فرضیا تحقیق و اثر متغیرهای پن ا
د برنام

PLS

بر یکدیگر مربوط است.

و آماده چولگی و کشایدگی وجو اد ک هر و مشاخص میکنند ک آیا

ا هها نرمال هساتند یا خیر؟ ب صاود کلی د  PLSوقتی ا هها ادای چولگی یا کشایدگی
نز یاک با صاافر بااشااناد نرماالاناد و اگر بیش از  +1یاا  -1بااشااد ،توزیع ا ههاا بیرنرماال با
حساااب میآیاد(بیااثوناد .)84 ،1398 ،باا توجا با خروجی با سااتآماده از ا ههاا مقاا یر
چولگی و کشایدگی بیشاتر از یک اسات .بنابراین ،ا هها بیرنرمال هساتند .این موضاوع نشاا
می هد ک فقط با نرمافزاد  PLSمیتوا تحلیلهای مقتضی دا انجام ا .
برای بردسای پایایی از شااخصهای متغیرهای مکنو و ساازگادی دونی و برای بردسای
دوایی از دوش بردسای دوایی همگرا اسااتفا ه شااده اساات .ادزش هر یک از بادهای عاملی
شااخصهای متغیر مکنو مربوط باید بزدگتر یا مسااوی  0/5باشاد .مقداد ضاریب آلفای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.

کرونباخ نیز باید بزدگتر یا مساوی  0/7باشد .میزا پایایی ترکیبی نیز باید بزدگتر یا مساوی
 0/7باشاد .مقداد دوایی همگرا هر یک متغیرهای تحقیق میبایسات بزدگتر یا مسااوی 0/5
بااشاااد .د ا اما مادلهاای انادازهگیری چ ااد متغیر با ترتیاب د نمو اد شاامااده ( )1آود ه
میشوند ک این کاد توسط تحلیل عاملی تأییدی مرتب اول و وم صود گرفت

است.
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نمودار .1ضرایب مسیر و بار عاملی متغیرهای پژوهش

د متغیر مسااتقال ین ادی ،مشااادکات اجتمااعی و وسااایال ادتبااطجم ی هم بادهای
عااملی بزدگتر از  0/5هسااتناد و نیز میاانگین وادیاانس اسااتخراجشااده ( )AVEبزدگتر از
0/5بو ه پس دوایی همگرا وجو اد همچنین باا توجا با این کا پاایاایی ترکیبی(شااااخص
ً
 )CRاز میانگین وادیانس اسااتخراجشااده بزدگتر اساات(عموما بزدگتر از  0/7شاااخص
مالوبی اسات) پس پرساشهای متغیر ین ادی ،مشاادکت اجتماعی و وساایل ادتباطجم ی
ادای سااازگاادی دونی اساات .همچنین ،د متغیر وابسااتا انزوای اجتمااعی هما باادهاای

عاملی بزدگتر از  0/5هستند و نیز میانگین وادیانس استخراج شده ( )AVEبزدگتر از 0/5
بو ه پس دوایی همگرا وجو اد  .با توج ب این ک پایایی ترکیبی(شاخص  )CRاز میانگین
ً
وادیانس اساتخراجشاده بزدگتر اسات(عموما بزدگ تر از  0/7شااخص مالوبی اسات) پس
پرسشهای متغیر وابست انزوای اجتماعی ادای سازگادی

دونی است.

برای بردسی برازش مدل ساختادی د این پژوهش از ضرایب  R2مرباوط با متغیرهاای

پن اا دو زای (وابسات ) مادل و م یااد وادسی اعتباد اشتراک )Q2( 1استفا ه شده است.
ضریب ت یین یا  R2دایجترین سنج مود استفا ه بارای ادزیاابی مادل سااختادی است .این
ضریب سنج قت پیشبینی مدل است و برابر با توا وم همبستگی میا مقا یر واق ی و
پایشبینیشاده یاک ساازه دو زای م ین است R2 .فقط برای متغیرهای دو زا محاسب میشو
و نشا می هد چند دصد وادیاانس متغیار دو زا توساط مدل قابلتبیین است .س مقداد 0/19
 0/33،و  0/67ب عنوا مقداد مالک برای مقا یر ض یف ،متوسط و قوی
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R2

د نظر گرفتا

میشو  .عالوه بر ادزیابی بزدگی مقداد  R2ب عنوا م یادی برای قت پیشبینی ،محققا باید
مقادادQ2

اساتو اگیسار دا بردسای کنند .مقداد  Q2قدد پیشبینی مدل دا مشخص میساز

و د صودتی ک

مقداد Q2

د مود یک ساازه دو زا سا مقاداد  0/15 ،0/02و 0/30دا کسب

نماید ،ب ترتیب نشا از قدد پیشبینی ض یف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برو زای مربوط
با آ دا اد  .د مدل ساختادی مقداد بیشتر از صفر برای یک متغیر مکنو دو زای ان کاسی
م ین ،نشا هنده تناسب پایشباین مادل مسیری برای این سازه خاص است.
جدول  .6نتایج معیارهای  R2و  Q2برای سازههای درونزا
متغیرها

ین ادی
مشادکت اجتماعی
استفا ه از وسایل ادتباط جم ی
انزوای اجتماعی

معیارR2
0/41
0/008
0/065
0/34

معیارQ2
0/19
0/004
0/02
0/20

قدد پیشبینی د ساازه مشاادکت اجتماعی ( ،)Q2= 0/004قت پیشبینی د این ساازه
( ،)R2=0/008مقداد  R2ساازه اساتفا ه از وساایل ادتباطجم ی خیلی ضا یف( )R2= 0/065و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

مقداد  Q2آ ض ا یف ( )Q2= 0/02اساات .مقا یر سااایر مؤلف ها حکایت از قدد و قت
پیشبینی مناساب مدل دخصاوص ساازههای دو زای پژوهش اشات و با توج ب این نکت
ک اگر شاااخص وادساای اعتباد اشااتراک متغیرهای پن ا دو زا( )Q2مثبت باشااد ،مدل
اندازهگیری کیفیت مناسب اد  .بنابراین ،برازش مناسب مدل ساختادی دا تأئید میساز .
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ب منظود آزمو فرضای های پژوهش از الگویابی م ا ل سااختادی اساتفا ه شاده اسات .د
این آزماااو مالک قضااااو  ،مقداد م نا ادی است .نمو ادهای  4و  5مدلهای پژوهاااش دا د
حالااات م ناااا ادی ضاااارایب( )T -valueو ( )P-Valueنشاا می هند .این مدل د واقع تمامی
م ا ل سااختادی دا با اساتفا ه از آماده Tو Pآزمو میکند .بر طبق این مدل ضاریب مسایر و باد
عاملی د ساح اطمینااا  99م نااا

اد میباشد ،اگر مقداد آماده T

د بین بازه( +1/96تا )-1/96

قراد گیر  ،و مقداد  pبیشتر از  0/05باشد ،د نتیج بااد عااملی یاا ضاریب مسیر ،م نا
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نمودار  .4مدل آزمون شده متغیرهای پژوهش بر مبنایT- value

نمودار  .5مدل آزمون شده متغیرهای پژوهش بر مبنایp-value

اد نیست.

یافت های حاصل نشا می هد متغیر طبق اقتصا ی اجتماعی  ،-0/30دسان ،0/42
مشادکت اجتماعی  -0/07و ین ادی  0/02با انزوای اجتماعی همبستگی ادند.
بر اساس بردسی ب عمل آمده ،تأثیر بیرمستقیم دسان بر انزوای اجتماعی برابر با
 ، -0/006نیز تأثیر طبق اجتماعی بر انزوای اجتماعی برابر با  ،-0/11و تأثیر متغیر مشادکت
اجتماعی بر انزوای اجتماعی برابر با  0/01است .برای متغیر ین ادی تأثیر بیرمستقیم
گزادش نشده است.
جدول  .8مقدار تأثیر مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق
متغیر

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کل

ین ادی

0/02

-

0/02

دسان

0/42

-0/006

0/422

مشادکت اجتماعی

-0/07

-0/01

-0/05

پایگاه اقتصا ی اجتماعی

-/30

-0/11

-0/42

مجموع اثر کل دسااان بر انزوای اجتماعی برابر با  0/422اساات و این مقداد د ساااح
قوی و مثبت اسات .مجموع اثر کل متغیر طبق اقتصاا ی اجتماعی بر انزوای اجتماعی برابر
با  -0/42است ک این مقداد د ساح قوی و منفی است.
 .6بحث و نتیجهگیری

این پژوهش ج ات بردساای و سااتیاابی با عوامال اجتمااعی و فرهنگی مؤثر د انزوای
اجتماعی جوانا د شا ر باببا دا انجام شاده اسات .دوش تحقیق توصایفی پیمایشای از
شااخ میدانی اسات و با توج ب شاکل جام  ،از دوش نمون گیری سا می ای و تصاا فی
استفا ه شده است.
بین میزا ین ادی افرا و انزوای اجتمااعی داباا م ناا ادی وجو اشااات .بردساای
صود گرفت نشا می هد ک ضریب مسیر بین این و متغیر برابر با  0/02است ک د حد
ضاا یف و مثبات میبااشاااد .از طرفی باا توجا با این کا مقاداد  tبرابر باا  0/4بو ه و ساااح
م نی ادی بیشتر از  5دصد محاسب شده( ،)P= 0/66بنابراین فرضی تأیید نمیشو .

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

179
تحلیل عوامل اجتماعی
فرهنگی مؤثر بر انزوای…

ودکیم م تقد اسات ین باعث یگانگی ،ثبو و انساجام میگر و از طرفی با مشاادکت
ا افرا د آ قادد اخالقی افزایش مییااباد و بااعاث انسااجاام همبسااتگی اجتمااعی
میگر  .ب طودکلی م مترین کادکر ین دا کمک ب ایجا همبساتگی گروهی می اند و اگر
این ین کادکر خو دا از سات بدهد جام انضاباط ،انساجام و همبساتگی خو دا از سات
می هاد و افرا این جاام ا منزوی و طر میشااوناد .د جاام ا ماا این ین چنین کاادکر و
تأثیری بر زندگی مر م نداشات و ت اجم فرهنگی از ساوی برب ذهن جوانا دا نسابت ب ین
کمدنا تر کر ه اسااات .همین امر بااعاث شاااده ین باا آ جاایگااه و یژه و تاأثیرگاذاد طبق نظر
ودکیم د بین جوانا شاا ر باببا دا از آ جایگاه برخود اد نباشااد .فرضاای ما با تحقیق
ی قوبی وساات( )1392ک بر دوی والدین شا ر اهواز انجام شااده بو همخوانی نداد  .د
مقال ی قوبی وساات ین ادی بر والدین تأثیر مسااتقیم م نا ادی اشاات اما د نمون مود
ماال نگادندگا ین ادی بر دوی کمتر شاد انزوای جوانا شا ر باببا دا تأثیر چندانی
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نداشت است.
بین میزا اساتفا ه از دساان های ادتباط جم ی و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو
اشات .نتایج نشا می هد ک ضریب مسیر بین این و متغیر برابر با  0/42است ک د حد
متوسااط و مثبات میبااشاااد .از طرفی باا توجا با این کا مقاداد  tبرابر باا  8/8بو ه و ساااح
م نی ادی کمتر از  5دصد محاسب شده(  ،)P= 0/000بنابراین فرضی تأیید میشو .
میانگین انزوای اجتماعی برحساب تماشاای دساان های جم ی همچو ماهواده،اینترنت
شابک های ماهواده سایاسای و ...بر دوی جوانا تأثیر عمیقی گذاشات و اساتفا ه بیش از حد از
آ ها باعث افزایش انزوای اجتماعی د بین جوانا د مقایس با جوانانی ک استفا ه چندانی
از این دساان های بیگان ندادند شاده اسات .از طرفی ،تماشاای شابک های سیاسی ماهواده ید
و نگرش جوانا ب خو دا ب کلی تغییر ا ه و باعث افزایش انزوای اجتماعی د بین جوانا
شده است.
مادکوزه ( )1964براین اعتقا اساات ک دسااان ها مانند شااسااتشااو هنده مغزی عمل
میکنند .ب ظاهر خنثی هسااتند ولی د واقع مر م دا ب بر گی میکشااانند و ب آزا ی دونی
کنشاگر تجاوز کر ه و آ دا د نود یده اسات .د چنین جام ای افرا توانایی تفکر انتقا ی

دا از سااات می هناد و منزوی میشااوناد .د جاام ا مود مااال ا نگاادنادگاا  ،دساااانا هاا و
شابک های ماهواده بر دوی جوانا شا ر باببا اد تأثیر زیا ی گذاشات اسات.این تأثیر چنا
عمیق بو ه اسات ک بر دوی ین ادی جوانا  ،مشاادکت آ ها د جلساا مختلف و یگر
عوامل تأثیر گذاشت و ید و نگرش جوانا ب آینده دا تغییر ا ه است.
نتایج با تحقیق ابراهیمی مقدمیا ( )1381ک بر دوی جوانا شا ر همدا صاود گرفت
همخوانی اد چرا کا تنش فرهنگی نااشاای از وساااایال ادتبااط جم ی بر دوی انزوای
اجتماعی جوانا شا ر همدا همبساتگی م نا ادی اشات اسات .همچنین با نتایج خالقی
( )1400و کریمیا  ،پادسام ر و افشانی ( )1398ناهمخوا است چراک دیافتند بین میزا
استفا ه از شبک های اجتماعی مجازی با میزا انزوای اجتماعی انشآموزا دابا م کوس
و م نا اد وجو اد .
بین میزا مشاادکت اجتماعی و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اشات .بردسای
صاود گرفت نشاا می هد ک ضاریب مسایر بین این و متغیر برابر با  -0/07اسات ک د
حد ضاا یف و منفی اساات .از طرفی با توج ب این ک مقداد  tبرابر با  1/25بو ه و ساااح
م نی ادی بیشتر از  5دصد محاسب شده( )P= 0/21فرضی تأیید نمیشو .
مرتن ( )1385م تقد اسات زمانی ک هدف و وسایل د ساترس فر نباشاند فر هنجاد و
ادزشهاای آ جاام ا دا نمیپاذیر و چااد نوعی احسااااس بیهنجاادی میشااو  .طبق نظر
زیمل ( )1971اقتصاا پولی بر کال شا رها سالا اد و ذهن مر م بیشاتر حساابگر شاده و
هیچ مشااادکتی د جام ا ندادند .همین امر بر منزویتر شااد افرا میافزایاد .ب طودکلی،
نظری پر ازا بر امر مشاادکت اشاتن افرا د جام تأکید ادند اما د جام مود ماال ،
شارکت جوانا د انجمنها و جلساا تأثیری نداشات و میتوا نتیج گرفت چنین جلساا
و انجمنهاای تشااکیالشااده د نمونا مود مااال ا نگاادنادگاا مقاالا ادای محتوایی مفیاد و
تأثیرگذاد نیساات آناود ک تأثیر عمیقی بر جوانا اشاات باشااد و باعث کمتر شااد انزوای
اجتمااعی د بین جواناا گر  .نتاایج باا تحقیق ابراهیمی مقادمیاا ( )1381کا بروی جواناا
شاا ر همدا صااود گرفت شااده بو همخوانی نداد چرا ک مشااادکت اجتماعی بر دوی
جوانا ش ر همدا تأثیر مثبت و م نا ادی اشت است.
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بین طبقا اقتصاااا ی اجتمااعی افرا و انزوای اجتمااعی داباا م ناا ادی وجو اشااات.
نتایج نشااا می هد ک ضااریب مساایر بین این و متغیر برابر با  -0/30اساات ک د حد
متوسااط و منفی اسااات .از طرفی باا توجا با این کا مقاداد  tبرابر باا  5/09بو ه و ساااح
م نی ادی کمتر از  5دصاد محاساب شاده( ،)P= 0/000بنابراین ،فرضای تأیید میشاو  .پس
میتوا نتیجا گرفات نوع طبقا اقتصاااا ی اجتمااعی افرا بر میزا انزوای اجتمااعی
پاسخگو یا تأثیر اد .
میانگین انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اجتماعی اقتصا ی نشا ا ک جوانا با
پایگاه اجتماعی و اقتصا ی بالتر میزا انزوای اجتماعی کمتری ادند و جوانا با پایگاه
اجتماعی و اقتصا ی پایینتر ،انزوای اجتماعی بیشتری ادند .تحصیال و دآمد پدد و ما د
د بین خانوا هها نشا می هد جوانا د خانوا ههایی ک پدد و ما د ادای تحصیال بالتر
و دآمد بیشتری هستند کمتر منزوی هستند د مقایس با جوانانی ک دخانوا ههای با
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تحصیال کمتر و دآمد پایینتری هستند.
طبق نظر آلموند و پاول ( )138 ،1380ش روندا تحصیل کر ه ،ثروتمندتر و ادای
م اد های حرف ای د مقایس با ش روندا کممرف د سیاست ف الترند و مشادکت بیشتری
ادند .کوئن ( )1400هم اشاده میکند ک هر چ طبق اجتماعی بالتر باشد ،احتمال
مشادکت و دگیری افرا د ف الیتهای اجتماعی بیشتر است .ب نظر وی « د ساح مشادکت
ف ال د باشگاههای اجتماعی ،انجمنهای ش ری ،خان و مددس و سازما های سیاسی د
میا اعضای طبقا

پایینتر نازلتر است و د نتیج افرا طبق های پایین منزویتر و

گوش گیر هستند .از طرفی ،جام مود ماال ما هم نشا می هد جوانا ما د طبقا
بالتر ک پدد و ما د ادای تحصیال و دآمد بالتری هستند کمتر منزوی هستند نسبت ب
جوانانی ک د طبقا پایینتر هستند .نتایج با تحقیق حقیقتیا ( )1392ک بر دوی جوانا
ش ر اصف ا صود گرفت همخوانی نداد چرا ک داین تحقیق پایگاه اجتماعی اقتصا ی
تأثیری بر انزوای جوانا نداشت اما د جام مود ماال نگادندگا پایگاه اقتصا ی
اجتماعی ک ساح تحصیال و دآمد بال دا شامل میشو بر انزوای جوانا مود ماال
د مقال حاضر م نا اد بو ه است.

یافت های این مقال با نتایج شالچی ( )1397همخوا است چراک نشا ا بین ساح
توس یافتگی مناطق و انزوای اجتماعی دابا وجو اد ب طودی ک هرچ مناق کمتر
توس یافت باشد ساکنا آ  ،انزوای اجتماعی بیشتری دا تجرب میکنند .ب خصوص د دابا
با ُب د عینی انزوای اجتماعی این تفاو محسوس است.
یافت های این پژوهش با اساتفا ه از تحقیق کمی ب سات آمده اسات پیشان ا میشاو با
توج ب این ک انزوای اجتماعی از مواد م م جام اسات با اساتفا ه از ماال کیفی ب این
موضاوع پر اخت شاو  .یکی از عوامل مؤثر بر کاهش انزوای اجتماعی ،مشاادکت اجتماعی
اساات .پیشاان ا میشااو تحقیقاتی صااود گیر ک عوامل مؤثر بر مشااادکت اجتماعی دا
بردساای کنناد و باا ادائا داهکاادهاایی برای افزایش مشاااادکات اجتمااعی د ن اایات با کااهش
انزوای اجتماعی یادی خواهد دسااند .با توج ب نتایج این پژوهش ین ادی دابا مساتقیم
برانزوای اجتمااعی اد  .بناابراین ،تحقیقااتی کا با بردساای عوامال مؤثر بر افزایش ین ادی
افرا بپر از نیز ضرودی است.
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آلموند ،گابریل و جی پاول  .)1380(.مشادکت و حضود ش روندا (مترجم :علیرضا طیب) ،مجلة اطالعات
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عباسی ،محمد دویشپود ،عابدین و منصودی ،لیال ( .)1397سالمت م نوی ب عنوا ت دیلکننده دابا بین
انزوای اجتماعی و ب زیستی ذهنی انشجویا ختر .پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده.9-28 ،)11(6 ،
فراستخواه ،مقصو ( .)1377دین و جامعه .ت را  :شرکت س
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کریمیا  ،کبری پادسام ر ،م ربا و افشانی ،سیدعلیرضا ( .)1398دابا میا استفا ه از شبک های اجتماعی
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روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستانdoi: 10.22111/jeps.2007.768 .375-386 ،)5(3 ،
ی قوبی وست ،محمو ( .)1392بررسی رابطه بین انزوای اجتماعی با میزان خشونت خانگی والدین نسبت به فرزندان
نوجوان شهر اهواز (پایا نام کادشناسی ادشد) .انشگاه پیام نود ،انشکده علوم اجتماعی ،اهواز ،ایرا .
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