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 2  ی جوشقان ی زهرا اسم
 

 چکیده  
قلرار   موردتوجل جتماعی بیشتر از قبل   پدیده انزوای ا،  جدید و تغییر سبک زندگی افراد  یهایفناوروسیع    و کاربردبا گسترش  

. هدف اصلی این پژوهش مطالعل  نرلری و تبربلی انلزوای   استگرفت و در سطح فردی و اجتماعی پیامدهایی ب  همراه داشت

در ایلن پلژوهش کل  از روش . شهروندان شهرستان کاشلان اسلت در میان یریپذجامع اجتماعی و بررسی ارتباط آن با عوام  
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 یریگنمون ب  روش  هانام پرسشاست و  آمدهدستب نفری  400حبم نمون    فرمول کوکران    بر اساساست و    164124برابر با  

مطرح شده است و ب    سؤال  12برای متغیر انزوای اجتماعی  .  زیع شده استدر نقاط جغرافیایی مختلف شهرستان تو  بندیطبق 

، وسلای  ارتبلاط اجتملاعی، یدارنیدمیزان  ،، پایگاه اقتصادی اجتماعیتأه  تیوضعسن، ،  متغیرهایی چون جنس  ریتأثبررسی  

متغیرهلای   یاسلتنناب دهد ک   یمیزان ارتباطات اجتماعی پرداخت  شده است. نتایج حاص  از بررسی نشان م،  تربیت خانوادگی

  %9۵پایگاه اقتصادی اجتماعی بقی  متغیرها با انزوای اجتماعی رابط  معنلاداری در سلطح اطمینلان تأه ،  وضعیت    جنس،،  سن

از واریانس متغیلر وابسلت  را   %8/7۵  تواندیمدر این تحقیق    موردنررک  متغیرهای    دهدیمدارند، نتایج تحلی  رگرسیون نشان  
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 مسئلهبیان مقدمه و   .1

یکللی .  ب  وجود آمد  نوین در زندگی بشر تغییرات زیادی در الگوهای رفتاری و کنشی افراد  یهایفناوربا ورود    زمانهم

انزوای اجتماعی در واقع حللالتی .  است  یک معض  اجتماعی  عنوانب   پدیده انزوای اجتماعی  یریگشک ت  از این تغییرا

 یهازهیانگ ریتأثتحتدرکی ک  از شرایط محیط پیرامون خود دارند    واسط ب از افراد    یامبموع است ک  در آن فرد یا  

. دهنللدیک گروه در خود ب  حیات ادام  مللی  صورتب و  ارتباط خود با پیرامون را قطع کرده    یو اجتماعمتفاوت فردی  

بلل   واردشللدنفللرد را از  طرفک یازچند مشک  اساسی برای جامع  است. چرا ک    بادکنندهیا  خودیخودب این مسئل   

تهی من  ندیفراداوطلبان  وارد    صورتب ، و نیز او را  کندیمروابط اجتماعی ک  ب  نحوی نیازهای اساسی افراد را برطرف   

 یبسللتگهم  یهانلل یزم، محروم کرده و از طرف دیگر امکان فللراهم آمللدن  سازدیمو ادغام اجتماعی نیز    یسازملتب   

فارغ از عواملل  مطللرح   .بردیمگوناگون اجتماعی را از بین    یهاحوزهاز    ییزداتنشاجتماعی و قوام جامع  از یک سو و  

نرر داشت  باشیم ک  انزوای اجتماعی یکی از مباحنی است ک  ب  لحللا  باید در  ،  شده در بررسی انزوای اجتماعی افراد

انسبام اجتماعی در هر جامعلل  تلقللی  سنبش یکی از عوام  مهمهمیت فراوانی برخوردار است زیرا  شناختی از اجامع 

 یها یلل پاتحکللیم  اعضای یک جامع  از انزوای اجتماعی کمتری برخوردار باشند، ب  همان انللدازه در     هراندازهشود.  می

 .(1۵:  1390برزگری دهج،) خواهند بود ترموفقهمبستگی و وفاق اجتماعی  

 یهایبررسلل اسللت.  افت ی وعیش ریاخ یهاسالاست ک  متأسفان  در    یاعارض جوانان،    یریگگوش انزوا و    هرحالب 

نسللبتا    یاز رفتارهللا  یکلل ی  یانزواطلبعارض  مبتال هستند.    نینفر ب  ا  7نفر جوان،    100از هر    دهدیمانبام شده نشان  

ماننللد عللدم   یگللریدرمللان نشللود، آنللان را بلل  سللمت مشللکالت د  رو اگ  دهدیمآزار    شدتب است ک  جوانان را    عیشا

و   یاسللت کلل  فقللدان احسللاس توانمنللد  یدر حال  نیسوق خواهد داد. ا  یاضطراب و زودرنب  ،ی، افسردگنفساعتمادب 

 یگروهلل   یهللاتیفعالفرد از    ییباعث جدا  ات،یافکار و نرر  انیاحساسات و ب  دادننشاندر    یناتوان  زیو ن  نفسعزت  یکم

 (.122:  1396و همکاران،  یزدی  یمدرس)  شودیم

 دلبسللتگی و اجتمللاعی مبادلللۀ ؛کندیم محروم جامع  در رسمی و غیررسمی مشارکت از را افراد اجتماعی انزوای

 جلللوگیری کلل  بلل  فللرد از و فللرد بلل  کلل  از احساسات و با افکار دائمی و پایدار تبادل از ؛دهدیم کاهش را اجتماعی

 در مشللارکت احسللاس از ؛شللودیم گفتمللانی روابللط و گرم نامتقارن مبادالت و روابط قطع یا تضعیف موجب ؛کندیم

 هللم با کارکردن، هم با ،کردنیزندگ هم با برای را مناسب یهافرصت ؛کندیم جلوگیری انسانی و صمیمی گرم، روابط

 توانندیم یادشده موارد .سازدیم غیرممکن را عمیق و پایدار طوالنی، روابط و ؛کندیم سلب با هم بودن و کردنتبرب 

 باشللند داشللت  بلل  دنبللال را تحم  کاهش و اجتماعی یأس عبز، احساس تنهایی، احساس ازجمل  مختلفی پیامدهای

 .(10:  1383چلبی و کافی،)

 یها یپتانسلل و  هایتوانمنللد بر یلل باتک است ک  جوانان جهتنیازاانزوای اجتماعی جوانان اهمیت توج  ب  موضوع 

پویایی و حرکت جامع  ب  سمت جلو شللوند و هویللت خللود و جامعلل  آینللده را شللک    سازن یزم  توانندیمدوره جوانی  

؛ شللودینمی بلل  جامعلل  تزریللق خالقیت و شللور و نشللاط جللوان عمال و انزوای اجتماعی  یریگگوش دهند؛ ولی با رواج  

الزم اسللت ، بالقوه آنهللا در تحقللق نشللاط و توسللع  جامعلل   یهاتیظرف بیشتر از جوانان و    یریگبهره  منرورب   نیبنابرا

و شناسایی قرار گیرد ب  همین منرللور در ایللن تحقیللق بلل    موردمطالع پدیده انزوای اجتماعی  و پیامدهای منفی آن  

میللزان ارتباطللات ، وسای  ارتباط اجتماعیتربیت خانوادگی، ، یدارنید  یریپذجامع مختلف    عوام   ریتأثدنبال بررسی  



                    39                          یجوشقان  یزهرا اسم  /   شهروندان شهرستان کاشان   ی اجتماع   ی بر انزوا   ی ر ی پذ عوامل جامعه   ر ی تأث   ی بررس 

عینی و تبربی موضللوع را   صورتب شهرستان کاشان هستیم تا    سال   4۵تا    18انزوای اجتماعی شهروندان  اجتماعی بر  

 قرار دهیم.  موردمطالع 

 پیشینه تحقیق  .1-2

 افللزایش بللا زنللدگی واقعللی اجتمللاعی ارتباطللات و پیوندها با کاهش ی اجتماعی،انزوا افزایش( 1997در سال ) 1یانگ 

برای کسانی ک  زندگی واقعی آنهللا بللا کمبللود  ژهیوب جهان مبازی اینترنت ارتباط معناداری دارد.  اینترنت از استفاده

شللت ، بسللیار جللذاب و ، آشللفت  گبخشتیرضللا  ریغاجتماعی یا رابط  شخصی    پشتوانۀنداشتن    ،، مالمتنفساعتمادب 

 اعتیادآور است.

های اجتماعی از خود نشان ( کاربران کامپیوتر تمای  چندانی ب  یادگیری مهارت1991و    1989در سال )  2شوتون

 داننللدیمو منطقللی  ینیبشیپقاب را  وتریکامپو  کنندیمو کامپیوتر را جایگزین روابط و مبادالت اجتماعی   دهندینم

 .  دانندیم  ینیبشیپقاب و   یرمنطق یغوجوداتی را م  هاانسانو 

 منطقلل   در  بللاالتر  و  سللال 21در بیان افراد    خانوار  سالمت  بر  طولی  بررسی  با یک   (2017)  3و همکارانجی    لیکسیا

 اجتمللاعی پیونللد. دارد وجود اجتماعی انزوای و تنهایی بین یتوجهقاب  ک  همپوشانی دهندیمسنگاپور، نشان   مرکزی

 و  بسللتگان  بلل   ضللعیف  وابسللتگی  لحللا   از  اجتمللاعی  انزوای.  دارد  معکوس  رابط   تنهایی  امتیاز  با  دوستان  و  نبستگا  با

اسللت و   همراه  متغیرها  سایر  و  اشتغال  وضعیت  جنسیت،  سن،  کنترل  از  پس  حتی  افسردگی  عالئم  با  تنهایی  و  دوستان

 عالئللم بللا تنهللایی و مختلللف اجتمللاعی زوایانلل  یهاشللاخ  فردمنحصللرب  و معنللادار ارتباط تحقیق این در ک  نتایج

 .دهدیم  نشان را  باالتر و  سال 21  بزرگساالن  در  افسردگی

نللدازد ولللی یسللالمت روان افللراد را بلل  مخللاطره ب  تواندیم( احساس انزوای اجتماعی  2007)  4هال لند و همکاران

ایللن   توانللدیمآموزشللی    یهللاتیموفق و  روابط دوستان  در مدرس  و دستاوردها  ،  عوام  حمایتی چون روابط خانوادگی

نشللان    نتللایج  اند.شللدهانتخاب    رستانیدب  31از    آموزدانشنفر از    4746ب  همین منرور  .  احساس را ب  حداق  برساند

انللزوای اجتمللاعی افللزایش   پللایین  نفساعتمادبلل   و  خودکشی  از  ترس  افسردگی،  عالئم  ب   ابتال  خطر  افزایش  با  دهدیم

عواملل   عنوانبلل در مدرسلل   یفللردنیبتوسع  روابط  و خانوادگی روابط یارتقا همساالن، سالم روابط ک  ایباد  ابدییم

 .کندیمبازدارنده از احساس انزوای اجتماعی عم   

مباز اصفهان ب  ایللن نتیبلل    یهانتیکاف نفر از مشتریان    118با تحقیق بر روی    138۵سبادیان و نادی در سال  

کللامپیوتر ،  تعام  با همساالن و والللدین  یجاب   جوانان  و  نترنت باعث شده تا بسیاری از نوجوانانک  جاذب  ای  انددهیرس

منبللر بلل  انللزوا و  توانللدیمو  ردیلل گیمتبرب  شیرین در جمع بودن را از فرد   مرورزمانب را برگزینند و این همنشینی  

 .افسردگی شود

 آمللوزاندانشانزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی  ،  ردگیدر تحقیقی ب  مقایس  افس  1386در سال    یاریپور شهر

در .  تحقیقش را در دو مرحل  انبام داده استوی  .  تهران پرداخت  است  یهارستانیدبو غیر کاربر اینترنتی    دختر کاربر

و   کاربر  11۵)  دختر دبیرستانی  آموزدانش  227از  تصادفی مرکب    یاخوش   یریگنمون مطالع  در    یهادادهمرحل  اول  

انللزوای اجتمللاعی و ارتباطللات ، نتایج نشان داد ک  بین دو گروه در س  متغیر افسللردگی. ب  دست آمدکاربر(  ریغ  112
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سللاعت بلل    10میانگین  )  نتایج موجود از میان کاربران  ب باتوج در مرحل  دوم  .  خانوادگی تفاوت معناداری وجود ندارد

در س  متغیللر بللاال مقایسلل  شللدند کلل    کاربر  ریغ  آموزدانش  2۵خاب شدند و با  ب  روش تصادفی انت  آموزدانش  2۵(باال

 بود.  کاربران ریغس  متغیر در دو گروه کاربران و    داریمعننتایج بیانگر تفاوت  

تحقیللق  12در تحقیقی ب  فراتحلی  رابط  اینترنت و انللزوای اجتمللاعی در قالللب   1396  در سالنیازی و همکاران  

اینترنت بر انزوای اجتماعی است   ریتأثنتایج تحقیق بیانگر  اند.  پرداخت   1380-139۵  یهاسالشده در  پیمایشی انبام  

 البت  انزوای اجتماعی در بین مردان بیشتر از زنان است.

 تغیرهاتعریف م  .3-1

از  یتمللاعاج ینهفتلل  در آن اسللت. انللزوا  یاجتماع  تیو حما  یاست ک  در آن روابط اجتماع  یتیوضع  یاجتماع  یانزوا

، یگللانگیقللرار دارد و بللا ازخودب یاجتمللاع  یو سللرما یانسللبام اجتمللاع ،یاجتمللاع یریدر تقاب  با درگ  یمفهوم  ثیح

موردتوجلل  قللرار  یبر بعللد ذهنلل   دیرا با تأک  یاجتماع  یانزوا  یدارد. برخ  یمفهوم  یکینزد  یریگکنارهو    ییتنها  احساس

 یاجتمللاع یانللزوا یاصل یژگیو مطلوب اجتماع را و  یشده اجتماع  فت ریپذ  یهاارزشفرد از    یو انفکاک ارزش  دهندیم

نرللر دارنللد و  گانیفرد با خللانواده، دوسللتان و همسللا  یاجتماع  یوندهایپ  ینیب  جنب  ع  یبرخ  گری. از طرف ددانندیم

 یاجتمللاع  یاانزو  گر،ید  یدر جا.  (80:  138۵،و همکاران  یمحسن)  کنندیم  فیروابط تعر  نیرا فقدان ا  یاجتماع  ینزواا

 دهللدیمکلل  در آن تعاملل  انسللان ر   یمردم در سطوح مختلفلل   یروابط اجتماع  زانینامناسب در م  تیف یک  عنوانب را  

 .(Zavaleta. t al,2017: 370)شده است  فی)فرد، گروه، اجتماع و جامع ( تعر

 سللمت بلل  حرکللت و مشللترک، اعتمللاد مناسللبات و مهم دیگران فقدان مصاحبت، بدون زندگی اجتماعی انزوای

 اسللت. جامعلل  اعضللای روابللط اجتمللاعی یهاشللبک  و عینللی اتصللاالت در گسسللت و بحللران یهللادوره

(Hawthorne,2006:522-521  )  فرد با سایر افللراد  یهااتصالمفهوم انزوای اجتماعی ب  معنای فقدان و یا ضعف ،

روابط محلی، پیوندهای انبمنللی و سللرمای  ، دگیسطح روابط خانوا  بر اساسو جامع  تعریف شده و ابعاد آن را    هاگروه

نرللم هنبللاری و از ،  اعتماد اجتمللاعی،  کاهش تعلق و تعهد اجتماعی  طرفک یازو پیامد آن     شودیماجتماعی بررسی  

افللراد بللرای زنللدگی و بقللا و کللارکرد . انفعال اجتماعی است، یاس و خودکشی،  طرف دیگر افزایش محرومیت اجتماعی

وجود داشللتن و  ؛اصلی و اساسی  ازینشیپوابست  هستند و این موضوعی است ک  حمایت اجتماعی را    بهین  ب  یکدیگر

 .(1۵8-1۵7: 137۵چلبی،)  کندیمبقا و در کنار یکدیگر ماندن را مطرح 

نوع خاصی از تالش و کوشش برای انبللام کارکردهللای مختلللف تعریللف کللرده، و بلل  طللور   عنوانب دین را  1یینگر

یللک گللروه )دینللی( بللا مسللائ  و مشللکالت عرللیم   هاآنجمع اعتقادات و اعمالی ک  با کمک    عنوانب را    ، آنترمفص 

 .(48:1386ویلم،)  دینمایممطرح   شودیمزندگی مواج  

داری را طبللق الگللوی توان دیللنخوان باشد، میداری ک  با تعریف اولی  دین نیز همبندی از ابعاد دیندر یک جمع

 ب  ابعاد زیر تقسیم نمود:  2گالک و استارک

 ک  شام  باور ب  یک مبموع  عقاید مشخ  است.  . بعد اعتقادی1

 شام  شرکت در پرستش خدا، عبادت، و سایر مراسم است.ک    . بعد مناسکی یا عم  دینی2

 .شودمتبلی می  هستی«  تیغاب ب  شک  احساس دینی یا »معرفت مستقیم نسبت ک    . بعد تبربی یا عواطف دینی3

 
1.yinger 

2. Glock and Stark 
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 عرفی« دین بر فرد و جامع  است.  راتیتأثهای »مربوط ب  نشان ک     بعد پیامدی یا آثار دینی .4

 .(60-1384:76زاده،  سراج) های دینی از معارف دینی استآگاهی  دارابودنمربوط ب  ک    دینی  ادانشی. بعد فکری  ۵

آشفت  و ناراحللت، جللو   یهاخانوادهدر    دهدیمر  را در مقیاسی بین بسیار بالنده تا بسیار آشفت  قرا  هاخانوادهستیر  

احساس کرد. نشان  دوستی در میان افراد خللانواده کللم اسللت و شللادی از وجللود  توانیممنفی را خیلی سریع و آسان 

یکللدیگر را تحملل  کننللد. در   کنندیمگوئی همبستگی خانوادگی نوعی وظیف  است و افراد صرفا  تالش  ،  یکدیگر ناچیز

نشللاط، سللرزندگی، اصللالت، محبللت و عالقلل  را احسللاس کللرد. افللراد چنللین   تللوانیمبالنده هللر لحرلل     یهاخانواده

صللدم ، خشللم و  ،تللرس  ،ناکللامی  :حللرف زد  توانیمدر مورد هر موضوعی    .کنندیمآزادان  با هم درد دل    ییهاخانواده

  .(130-1398:1۵8)ستیر،  قاد یا خوشی و کامیابیانت

شام  آن ابزار یا وسللایلی   . در این نگاه وسای  ارتباط سرد،کندیمتقسیم    سردوگرم   ا بمک لوهان وسای  ارتباط ر

بحث. اما مک لوهان، رادیللو، سللینما مانند سمینار یا جلسات  سازدیماست ک  موجبات مشارکت کنیر انسانی را فراهم 

 آوردیملل ری را فللراهم مشللارکت کمتلل  کلل  زمینلل  آوردیملل  حسللابب و کتللاب را در زمللره وسللای  ارتبللاطی گللرم 

  .(4۵:  1384)ساروخانی،

 :  کندیمتقسیم  دست    را ب  س   جمعی  یهارسان جامع جان وایوین   یبندمیتقسدر یک  

 .شوندیم  جمعی چاپی شام  کتاب، مبل ، روزنام   یهارسان   :چاپی

 .داندیم  شام  تلویزیون، رادیو و ضبط صوت صدا و اخیرا  فضای وب  :الکترونیکی  

 .(Vivian,2002:5) است شام  صنعت فیلم :صویریت 

ابراهیمللی )قدرت اقتصادی و منزلت اجتماعی آنهاست  ب باتوج افراد   یمراتبسلسل اجتماعی، جایگاه    -ی  یگاه اقتصادپا

  .(1388:1۵0و بهنویی،  

معللرف درآمللد،    کمللک سلل   اجتماعی را ب   -ی  این شاخ  این است ک  پایگاه اقتصاد  یریگاندازهه  شیو  نیترجیرا

 .کنندیمت و منزلت شغلی ب  یک شاخ  ترکیبی تبدی   التحصی

در برخی کتب ب  رابط  اجتماعی ترجم  شده است، اصطالحی است کلی ک  از آن برای بیللان ک     ارتباط اجتماعی

اجتمللاعی، عالمللات، شود و وسای  ارتباط  ها استفاده میتمامی اشکال روابط اجتماعی با مشارکت آگاهان  افراد یا گروه

 .(344: 1380بیرو،)  گیردمی در بردار را  حرکات، نمادها، سخن و غیره و صور مربوط ب  زبان و هر بیان معنی

 

 مبانی نظری.  1-4

 و گللروه بلل  تعلللق احسللاس افللزایش ب  منبر تواندیم جامع  یا و گروه امور در مشارکت ک  است باور این بر دورکیم

 پیونللدهای و مشللترک منافع و هایمشغولدل باشند، داشت  یکدیگر با مکرر یهاتماس افراد ک  زمانی زیرا شود جامع 

 بللرای خودشللان از آنهللا شودیم باعث پیوندها، این از ناشی تعلق احساس و کندیم نزدیک  یکدیگر ب  را آنها عاطفی،

خطللر  بلل  و انللزوا احتمللال باشد، تریقو هشگرو با فرد پیوند و نزدیکی احساس چ  هر .بگذارند مای  جامع  یا و گروه

 .(120:  1396شاطریان و همکاران،)  ابدییم کاهش فرد سالمتی افتادن

آن دیللن در یللک نرللام  واناز عقاید و مناسک ک  موجب همبستگی افللراد و پیللر  است  یامبموع دین  از نرر وی  

روابللط   همبسللتگی اجتمللاعی و تنرللیم  ،ویللتتق   حفللو و  ،وظیف  و کارکرد اساسی دین ایباد  .گرددیماجتماعی ویژه  

هللای و را بللرای تمللایالت و خواسللت  یاکننللدهمتعادلتواند نقللش از طریق نهاد دین می   جامعاست.  زندگی اجتماعی  
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یکی از نیازهای اساسللی بشللر را کلل  بللرای   ،اخالقی و حقوقی  نام نرامدین از طریق تدوین و تنریم    .شری ایفا نمایدب

آن بلل  خودشللان بللاز   لۀیوسلل ب دین نرام فکری است ک  افللراد، جامعلل  را  .  دینمایم  نیتأم  ،الزم است  اوتداوم زندگی  

دینللی و انبللام   یهللا. آموزهکننللدیمرا با جامع ، از این طریق بیللان    شانمان یصمو روابط مبهم و در ضمن    ندینمایم

در زنللدگی و افللزایش ظرفیللت تحملل    هایدیلل امناو کاهش    هارنجدر تسکین    تواندیممناسک فردی و اجتماعی دینی  

  .(209-206: 1381موحد ابطحی،) باشد مؤثربا آرامش خاطر   توأمدردها و تمکین  

دیللن .  شودیمدورکیم معتقد است دین با تقویت باورهای جمعی و اخالقیات باعث همبستگی و انسبام در جامع   

باورها بللا (. شودیمو اشیاء  هانییآ( و نمادها )ک  در برگیرنده خود )رفتار  هانییآنرامی است از تقویت متقاب  باورها و  

 یاجللرادر حکللم  هللانیی. آشودیم هانییآ وجودآمدنب افراد ب  آنها باعث    یهاتیمسئولساختن وظایف و    خاطرنشان

وی آنللان در درجلل  دوم محتلل  ،گسللتره باورهللا ب . باتوج کنندیم  تیتقوهستند و باورها را    مشاهدهقاب نماد( فیزیکی  )

را اجللرا کللرده و بللدین   هانییآافراد معتقد    شودیمآنچ  حائز اهمیت است خود باورهاست ک  باعث    ،اهمیت قرار دارد

 .(8۵-84: 1387استونز،)  تقویت کنند  شوندیمترتیب باورها و احساسات جمعی را ک  باعث همبستگی اجتماعی  

، مبادللل  سللازدیمافراد را از مشارکت غیررسمی و رسمی در جامع  محللروم بر طبق نرری  گیدنز، انزوای اجتماعی  

دهد، از تبادل پایدار و دایمی افکار و احساسات از ک  ب  فرد و از فللرد بلل  اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش می

و از   شللودیممللانی  . موجب تضعیف یا قطع روابط و مبادالت نامتقارن گرم و همچنین روابط گفتکندیمک  جلوگیری  

، کردنیزنللدگهای مناسب را برای با هللم فرصت.  کندیماحساس مشارکت در روابط گرم، صمیمی و انسانی جلوگیری  

 رممکنیلل غروابللط طللوالنی، پایللدار و عمیللق را    تللا ینهاو    کندیمو با هم بودن سلب    کردنتبرب کردن، با هم    همکاربا  

 .(۵: 1378گیدنز،  )  سازدیم

، آنها ب  طللور مللداوم در ارتبللاط بللا اندوابست  گریکدیاز مسائ  ب    یاریدر بس  یاجتماع  یموجودات  عنوانب   هاانسان

و بللا داشللتن تعللامالت   انللدگرفت   یب  طرق گونللاگون جللا  شاوندانیرخویو غ  شاوندانیاز خو  یاشبک درونو    گرندیکدی

 دیلل مدرن بللا تهد الیّارتباطات را در جامع  س نی  اک ی. معضلدهندیمخود شک     یاجتماع  یمتنوع، ب  زندگ  یاجتماع

. اسللتجامعلل   یاعضللا یانفصال در شبک  روابط اجتمللاع ای یاجتماع  یب  نام انزوا  یادهیپدمواج  ساخت  است،    یجد

، ,House.  )اسللتافللراد    یاجتمللاع  ازیلل ن  نیتللرمهم  منابلل ب معنادار    یانزوا، فقدان شبک  روابط اجتماع  یمشخص  اصل

2001: 273.) 

اندازه   فیتوص  کردیرو  نی. ااستشبک     کردیرو  ،یاجتماع  یانزوا  نییارائ  شده در تب  یکردهایرو  نیترمطرحاز    یکی

ارتباطات از لحا  نوع رابط ، فاصل ، شللدت و  یهایژگیو یو برخ تیآن از لحا  حما  یافراد، عملکردها  یشبک  شخص

با تمرکللز بللر   کردیرو  نی. در اسازدیمبالقوه فراهم    یاجتماع  تیره حمادربا  یرا ممکن ساخت  و اطالعات فراوان  یفراوان

 یسللاختارها  یهمچللون سللنگ بنللا  یروابط اجتماع  ،یاجتماع  یهایبندشک   یساختار  یهامشخص و    یروابط گروه

 .)93:  1394هورتوالنس و همکاران،(  شودیمدر نرر گرفت     یاجتماع

این استعداد باید در فراگرد کنش متقاب  اجتماعی شللک  گیللرد و .  دارند  تنها یک استعداد کلی برای تفکر  هاانسان

، یکللنش متقابلل  اجتمللاعبللر صللورت خاصللی از  دیتأکرا ب   نیکنش متقاب  نماد پردازان ینرر ،این نرر.  تهذیب شود

در کودکی پللرورش   در دوره اولی  اجتماعی کردن،  سوق داد. توانایی اندیشیدن انسان  ،یانزواطلبدوری از هر نوع    یعنی

کللنش متقابلل  نمللادین از فراگللرد  پردازان ی. نررشودیمیابد و در دوره بعدی اجتماعی شدن در بزرگسالی تهذیب می

اجتمللاعی   احتمللاال شناسان متعللارف   جامع  ،ب  نرر آنها.  دیگر دارندشناسان  از جامع   متفاوت  یبرداشتاجتماعی شدن  
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در جامع  و ارتباط بللا   بقاگیرند ک  برای  ها از طریق آن چیزهایی را یاد میک  انسان  انگارندفراگردی می  صرفا شدن را  

 .(283-282: 1387  ،ریتزر) دیگران نیاز دارند

از افللراد در برخللورد و در  هرکدامو واکنش دارند    کنشهمهای انسانی تبمع افرادی است ک  با  گروه  1از نرر بلومر

کننللد رفتللار و کننللد و سللپس سللعی مللیدهد ارزیللابی مللیک  آن دیگری انبام میکنش و واکنش با دیگری کاری را  

عاملل    عنوانب دیگران    یهاکنش  نی؛ بنابرادیگران جهت یا تغییر دهندکنش  وضعیت خود را بر اساس ارزیابی خود از  

را رهللا کللرده در   دیگران ممکن است فرد وضعیت خللود  کنشو بر اثر    کندیم  ریتأثآنان    یهاکنش  دادنشک در    مؤثر

 .(319 :1374توسلی،)  کند  دنرریتبدآن 

آنهللا آشللنا  بللا اجتماعی شدن عبارت از فرایندی است ک  انسان در آغاز آن هنبارهللای اجتمللاعی را یللاد گرفتلل  و

شده و سپس در ارتباط  و کنش بللا  ریپذجامع نخست ، انسان در فرایند یادگیری و آموختن در دوران کودکی.  شودیم

اسللت و داخلل  در فراینللد   یسللازهمدر حللال  ،  کندیموقتی انسان از من اجتماعی استفاده  .  شودیمان اجتماعی  دیگر

اجتمللاعی شللدن در ، و در فرایند بازنگری، ب  ساخت کنش دست زند هاآموخت اما وقتی بر اساس .  یادگیری شده است

و بللا  شللودیمو با دیگران همگن ،  کندیمهمسازی  ،  ردیگیمحال ب  وقوع پیوستن است. پس انسان در مرحل  اول یاد  

  .شودیمچنین یکسانی و همگنی، در یک مبموع  و سیستم اجتماعی وارد  

 :  اجتماعی کننده را شام  شش آژانس ذکرمی کند یها؛ آژانسبلومر

 والدین  عمدتا خانواده و  .1

 مهم  یدیگر .2 

 همساالنگروه   .3 

 وپرورششآموزمدرس  و نهادهای رسمی   .4   

 مبامع عمومی و مراکز گذران اوقات فراغت .۵ 

 .(297-29۵:  1389تنهایی،)  یجمعارتباطو دیگر نهادهای    هارسان  .6

 عتللا یطبهای مختلفی باشند ک  دارای اهللداف و اعضللای متفللاوتی هسللتند،  وقتی افراد عضو گروه  2ب  عقیده پانتام

ها و اجتماعللات بسللت  و ب  نرر او عضویت در گروه.  شودمعتدل می  شانیهادگاهید  متقاطع  یفشارهاتعام  و    واسط ب 

 یهاشللبک . افراد منزوی و فاقد ارتباط در مقایس  بللا کسللانی کلل  بلل   دهدیممحدود سطح تحم  اجتماعی را کاهش  

، ارانو همکلل حسینی  )  دهندیمدیگران متفاوت از خود نشان    در مقاب تر مرتبط هستند تحم  کمتری  اجتماعی وسیع

1387 :169). 

بازتولید و توزیع دانش و معرفت در مقایس  با سایر نهادهللای آگللاهی و ،  نهاد تولید  نیمؤثرترو    نیرتریفراگ  هارسان 

چون انتشار انواع دانش و معرفت ک  الجرم ب  برعهللده گللرفتن  یهایژگیوشناخت در جهان جدید هستند و با داشتن 

آنها را در دسترس هملل  اعضللای جامعلل   ک فعالیت در یک سپهر عمومی  شودیم معرفتی منبر ینهادهاوظایف دیگر  

ان بیشللتری از ملل دهد و نیز اثرگذاری بر تعداد بیشتری از افراد و اختصاص زهزین  قرار میداوطلبان  و کم،  باز  صورتب 

هللا را بایللد سللازنده رسللان   لللذا؛  کنندیمتعیین    را  میکنیمدگی  آنها ب  خود حدود و ثغور محیط نمادینی ک  در آن زن

در ارتباطللات . تصویر ذهنللی مخاطبللان از دنیللای اطللراف اسللت  یریگشک عمده آنها    ریتأثمحیط نمادینی دانست ک   

 
.Blumer. 1 
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نگللرد کلل  محیطی می مناب ب را  یارسان محتوای   ،هادر آثار درازمدت رسان   توج قاب   یها ینرریکی از    تنرری  کاش

 بسللطدربللاره واقعیللت اجتمللاعی را  شهایفرضکند و باورها و پیشخود و دیگران را تعریف می انسان در آنها زندگی و

و   هللانگرش  هارسللان   .و ن  ترغیللب  داندیم  یریپذفرهنگ را    هارسان نرری  کاشت تأثیر عمده    .کنددهد و حفو میمی

در بین اعضای یک فرهنگ حفللو و تکنیللر   را  هاارزشو این    دهندیمدارد پرورش    را ک  از قب  در فرهنگ   ییهاارزش

 .(۵1-1387:۵0،  زادهی)مهد  کنندیم

اجتمللاعی و  یهللاکنشبرای افراد است؛ فرد عالیق اجتماعی خود را بر اساس  یریپذجامع خانواده نخستین مکان 

از ایللن اسللت. دی ارتباط اجتماعی فر بخشجانروابط انسانی در خان    گریدعبارتب   کندیماقتصادی والدینش منطبق  

 .(Chan& Glen،22-2001:23)  کندیمفرد وضع خود را  نسبت ب  جامع  تعیین    بارنیاولطریق برای 

 تحقیق یهاهیفرض  .5-1

 بین جنس و انزوای اجتماعی شهروندان تفاوت معناداری وجود دارد.  -1

 بین سن و انزوای اجتماعی شهروندان تفاوت معناداری وجود دارد.  -2

 و انزوای اجتماعی شهروندان تفاوت معناداری وجود دارد. تأه وضعیت  بین   -3

 جتماعی و انزوای اجتماعی شهروندان رابط  معناداری وجود دارد.ا  -  یبین پایگاه اقتصاد  -4

 بین ارتباطات اجتماعی و انزوای اجتماعی شهروندان رابط  معناداری وجود دارد.  -۵

 جتماعی شهروندان رابط  معناداری وجود دارد.و انزوای ا  یدارنیدبین   -6

 و انزوای اجتماعی شهروندان رابط  معناداری وجود دارد.  یجمعارتباطبین وسای     -7

 بین تربیت خانوادگی و انزوای اجتماعی شهروندان رابط  معناداری وجود دارد.  -8

 روش تحقیق  .1-6

جامع  آماری کلی  شهروندان کاشللانی .  پیمایش است  الع موردمطجمعیت  گستردگی  دلی   تحقیق  ب   روش اصلی این  

نفر است ک  حبم نمون  بللر اسللاس فرمللول   164124سال  هستند ک  بر اساس آخرین آمار تعداد آنها برابر با    4۵-18

ن کردلحللا ا  و بلل   بندی اسللتفاده شللده اسللتگیری طبق در این تحقیق از روش نمون   تعیین شده است.  400کوکران  

شللرایط اقتصللادی و فرهنگللی شهرسللتان  بلل باتوج در نقاط مختلف جغرافیللایی   نام پرسش  400ان و مردان  نسبت زن

 توزیع شده است.

  ی وبررسبحث  -2

شده است  کلل   نفر انتخاب 189 %8/۵2نفر و از نسبت  189زنان  %3/47از نسبت دهدیمنتایج توصیفی تحقیق نشان 

رده سللنی  در %28و  18-23افراد در رده سللنی   %16( هستند ک   %49)  أه متنفر آنها    196و  (  %۵1نفر مبرد )  204

 33-4۵در رده سللنی  %14در رده سنی و  %14و  33-38در رده سنی  %3/1۵و 28-33 یسندر رده   %8/26و  28-23

نس و لیسللا   %17دیللپلم،   %۵/۵۵ابتللدایی   %8/13،سوادیباز افراد حبم نمون     %۵/4سال قرار دارند از نرر تحصیالت   

افللراد دارای مشللاغ    %۵/46مطللرح شللده    یبندمیتقسلل یا باالتر هستند و بر اسللاس    سانسیلفوقدارای مدرک     3/9%

 میلیون است.  پنج  تا  ونیلیمدو در گروه   %48متوسط هستند و از لحا  درآمدی بیشترین پراکندگی پاسخگویان با 

 :از  اندعبارت  ها یفرضنتایج تحلیلی تحقیق در زمین  آزمون 

 : بین جنس و انزوای اجتماعی شهروندان تفاوت معناداری وجود دارد.1فرضیه 
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 زن و مرد بین  انزوای اجتماعیمستق  در متغیر   T آزمون( 1جدول شماره )

 دو گروه مستق   Tآزمون 
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 فرض نابرابری واریانس

داری اینک  سللطح معنللا ب باتوج شده و  انبام  (Tآزمون  )ها  مقایس  میانگین  9۵/0در این آزمون با سطح اطمینان  

فللرض   نی؛ بنللابراشللودیممطرح  است پس فرض برابری واریانس    0۵/0از سطح معناداری    بیشتر  110/0    آمدهدستب 

0H     و ب  عبللارتی انللزوای اجتمللاعی برحسللب جللنس  شودیم دییتأاست  بین دو متغیر  عدم رابط  معنادار  بیانگرما ک

تللوان نتیبلل  مللی  ۵0۵/0دارای سطح معناداری    398آزادی  با درج   =T    667/0مقدار    بر اساس.  کندافراد تفاوت نمی

گیللریم تفللاوت در بعللد انللزوای شللود و نتیبلل  مللیمللی  دییلل تأما    0Hفرض    ۵0۵/0سطح معناداری    خاطرب گرفت ک   

در این تحقیق را   موردنررک  بیشتر افراد    همچنین الزم ب  ذکر است.  اجتماعی برحسب متغیر جنس افراد وجود ندارد

 دهد.نفر تشکی  می 211کر با تعداد  افراد مذ

 : بین سن و انزوای اجتماعی شهروندان تفاوت معناداری وجود دارد.2فرضیه 

 و برون گروهی بعد انزوای اجتماعی برحسب سن یگروهدرون( مقایس  میانگین 2جدول شماره )

سللللللطح 

 معناداری

 F مقدار

 

میللللانگین 

 مبذورات

درجلللللل  

 آزادی

مبمللللللوع 

 مبذورات

 

 بین گروه 0.۵۵7 4 0.139 0.369 0.831

 درون گروه 149.264 39۵ 0.378

 جمع 149.822 399 

ک  انللزوای اجتمللاعی برحسللب متغیللر سللن  دهدیمنشان   Sig 831/0مقدار  و F 369/0جدول فوق مقدار  ب باتوج 

رفللت کلل  بللین انللزوای نتیبلل  گ  تللوانیمبنللابراین    شللودیممورد پذیرش واقللع    0Hمعنادار نیست ب  این دلی  فرض  

 اجتماعی برحسب سن افراد تفاوت معناداری وجود ندارد.  

 و انزوای اجتماعی شهروندان تفاوت معناداری وجود دارد. تأهل: بین وضعیت  3فرضیه 

 متأه  افراد مبرد و بین  انزوای اجتماعیمستق  در متغیر   T آزمون( 3جدول شماره )

 دو گروه مستق   Tآزمون 
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  برابری واریانس ینبرابری میانگ
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 فرض نابرابری واریانس

اینک  سللطح معنللاداری  ب باتوج شده و  انبام  (Tآزمون  ها )مقایس  میانگین  9۵/0ر این آزمون با سطح اطمینان  د

ما   0Hفرض    نی؛ بنابرااست پس فرض برابری واریانس وجود دارد  0۵/0بیشتر از سطح معناداری    949/0   آمدهدستب 

 تأهلل و ب  عبارتی انزوای اجتمللاعی برحسللب وضللعیت    شودیم  دییتأاست    بین دو متغیر  عدم رابط  معنادار  بیانگرک   

تللوان نتیبلل  مللی  648/0دارای سطح معناداری    398با درج  آزادی    =T  4۵6/0مقدار    بر اساس  ،کندافراد تفاوت نمی

گیریم تفاوت در بعد انزوای اجتماعی شود و نتیب  میمی  دییتأما    0Hفرض    648/0سطح معناداری    خاطرب گرفت ک   

در ایللن تحقیللق را   موردنررک  بیشتر افراد    همچنین الزم ب  ذکر است.  افراد وجود ندارد  تأه سب متغیر وضعیت  برح

 دهد.نفر تشکی  می 204افراد  مبرد با تعداد  

 جتماعی و انزوای اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.ا - ی: بین پایگاه اقتصاد4فرضیه 

جتماعی و انزوای اجتماعیا  -  یپایگاه اقتصادیب همبستگی پیرسون در متغیر  آزمون ضر(  4جدول شماره )  

 انزوای اجتماعی

 

 اجتماعی  -  یپایگاه اقتصاد

 0.022 همبستگی پیرسون

 0.6۵6 سطح معناداری  

 400 ک  پاسخگویان

 ری وجللود دارد.جتمللاعی و انللزوای اجتمللاعی شللهروندان رابطلل  معنللاداا  -  یدر آزمون فرضی  بین پایگاه اقتصللاد

معنللادار نیسللت و  6۵6/0توان بیان کرد ک  ارتباط ایللن دو متغیللر در سللطح می  ،از جدول  آمدهدستب نتایج    ب باتوج 

و مقللدار  R  022/0جدول پیرسون میللزان همبسللتگی  .  اطمینان سنبیده شده است  %9۵میزان سطح معناداری آن با  

6۵6/0 Sig  و ب  لحا  آماری نیز معنادار نیست.    استعدم همبستگی    دهندهنشاندهد و این را نشان می 

 و انزوای اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. ارتباطات اجتماعی  : بین5فرضیه 

ارتباطات اجتماعی و انزوای اجتماعی  آزمون ضریب همبستگی پیرسون در متغیر( ۵جدول شماره )  

 انزوای اجتماعی

 

 ارتباطات اجتماعی

 0.۵62 گی پیرسونهمبست

 0.000 سطح معناداری  

 400 ک  پاسخگویان
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نتللایج  بلل . باتوج در آزمون فرضی  بین ارتباطات اجتماعی و انزوای اجتماعی شهروندان رابط  معناداری وجود دارد

سللطح معنللادار اسللت و میللزان    000/0توان بیان کرد ک  ارتبللاط ایللن دو متغیللر در سللطح  می  ،از جدول  آمدهدستب 

سللطح و    R=  ۵62/0میللزان همبسللتگی    ،جدول پیرسللونبر اساس    اطمینان سنبیده شده است.  %9۵معناداری آن با  

؛ بللین دو متغیللر اسللت  و همچنللین ارتبللاط معنللادارهمبستگی منبت و مسللتقیم    دهندهنشان  Sig  =000/0  معناداری

شللود و بللا کللاهش میللزان ارتباطللات عی افزوده میب  میزان انزوای اجتما  ،با افزایش میزان ارتباطات اجتماعی  نیبنابرا

 شود.  اجتماعی از میزان انزوای اجتماعی کاست  می

 و انزوای اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.  یدارنید : بین6فرضیه 

و انزوای اجتماعی  ی دارنید  آزمون ضریب همبستگی پیرسون در متغیر  ( 6جدول شماره )  

 انزوای اجتماعی

 

 یدارنید   

 0.۵49 همبستگی پیرسون

 0.000 سطح معناداری  

 400 ک  پاسخگویان

نتللایج  بلل . باتوج و انللزوای اجتمللاعی شللهروندان رابطلل  معنللاداری وجللود دارد یدارنیلل ددر آزمون فرضللی  بللین  

ت و میللزان سللطح معنللادار اسلل   000/0توان بیان کرد ک  ارتبللاط ایللن دو متغیللر در سللطح  می  ،از جدول  آمدهدستب 

سللطح و    R=  ۵49/0میللزان همبسللتگی  ،  جدول پیرسللونبر اساس  .  اطمینان سنبیده شده است  %9۵معناداری آن با  

؛ اسللت  بللین دو متغیللر  معنللادار  و همچنللین ارتبللاطهمبستگی منبت و مسللتقیم    دهندهنشان  Sig=  000/0  معناداری

از انللزوای  یدارنیلل دای اجتمللاعی افللزوده و بللا کللاهش میللزان افراد، ب  میزان انللزو  یدارنیدبا افزایش میزان    نیبنابرا

 شود.  اجتماعی کاست  می

 : بین وسایل ارتباط اجتماعی و انزوای اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.7فرضیه 

و انزوای اجتماعی  یجمعارتباطوسای    آزمون ضریب همبستگی پیرسون در متغیر  (  7جدول شماره )  

 اجتماعیانزوای 

 

 یجمعارتباطوسای   

 0.844 همبستگی پیرسون

 0.000 سطح معناداری

 400 ک  پاسخگویان

 و انزوای اجتماعی شهروندان رابط  معناداری وجود دارد.  یجمعارتباطدر آزمون فرضی  بین میزان استفاده از وسای     

معنللادار اسللت و  000/0رتبللاط ایللن دو متغیللر در سللطح توان بیان کرد ک  امی  ،از جدول  آمدهدستب نتایج    ب باتوج 

 R  0=/844جدول پیرسون میزان همبستگی  بر اساس  .  اطمینان سنبیده شده است  %9۵میزان سطح معناداری آن با  

و همچنللین ارتبللاط معنللادار بللین دو متغیللر همبستگی منبت و مستقیم    دهندهنشان  Sig=  000/0  سطح معناداریو  

، ب  میزان انزوای اجتمللاعی افللزوده و بللا کللاهش میللزان یجمعارتباطزایش میزان استفاده از وسای   بنابراین با اف است  

 شود.   از میزان انزوای اجتماعی کاست  می  یجمعارتباطاستفاده از وسای  
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 : بین تربیت خانوادگی و انزوای اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.8فرضیه 

تربیت خانوادگی و انزوای اجتماعی  ون ضریب همبستگی پیرسون در متغیرآزم( 8جدول شماره )  
 

 انزوای اجتماعی

 

 تربیت خانوادگی

 0.71۵ همبستگی پیرسون

 0.000 سطح معناداری  

 400 ک  پاسخگویان

نتللایج    بلل باتوج   در آزمون فرضی  بین تربیت خانوادگی و انزوای اجتماعی شللهروندان رابطلل  معنللاداری وجللود دارد.  

معنللادار اسللت و میللزان سللطح   000/0توان بیان کرد ک  ارتبللاط ایللن دو متغیللر در سللطح  می  ،از جدول  آمدهدستب 

سللطح و    =R  71۵/0جدول پیرسللون میللزان همبسللتگی  بر اساس  .  اطمینان سنبیده شده است  %9۵معناداری آن با  

؛ نللین ارتبللاط معنللادار بللین دو متغیللر اسللتو همچهمبستگی منبت و مسللتقیم    دهندهنشان  Sig  =000/0  معناداری

 متغیللر شود و بللا کللاهش میللزانب  میزان انزوای اجتماعی افزوده می  ،تربیت خانوادگی  متغیر  با افزایش میزان  نیبنابرا

 شود.تربیت خانوادگی از میزان انزوای اجتماعی کاست  می

 رهیچندمتغتحلیل رگرسیون .2-1

مستق  بر متغیر وابست  بللا اسللتفاده از  هایمتغیر ریتأثای مطالع  اثرات و میزان روشی بر رهیچندمتغیون  ستحلی  رگر

تحلی  مشارکت جمعللی و فللردی دو یللا   یبراروشی    ،گریدعبارتب   .است  رگرسیون استاندارد شدهو  ضرایب همبستگی

نسللبی  و یااصللل ف  هللاییون بللرای متغیرسلل تحلی  رگر  .یین تغییرات یک متغیر وابست  استبچند متغیر مستق  در ت

ابتللدا متغیرهللای اسللمی بلل   نیسللتند یافاصللل تمام متغیرهای مستق  در سطح  چون  در این تحقیق  .ردیگیمصورت  

یی کلل  بللا متغیرهللابرای انبام تحلی  رگرسیونی تمللامی   اند.شدهیونی  سرگرو سپس وارد تحلی   متغیر مبازی تبدی   

، میللزان ارتباطللات اجتمللاعیمتغیرهللای    اسللاسنیبرا  اند.شللدهمعادللل     متغیر وابست  دارای رابط  معنللادار بودنللد وارد

ارد ورابطلل  معنللاداری داشللتند انزوای اجتماعی( ) ک  با متغیر وابست   تربیت خانوادگی ،یجمعارتباطوسای   یدارنید

 .اندشدهیونی  سمعادل  رگر

 ره یچندمتغیون س: تحلی  رگر9جدول شماره 

 T sigمقدار   Betaبتا   اشتباه استاندارد B متغیر

070/0 ارتباطات اجتماعی  033/0  073/0  141/2  033/0  

- یدارنید 0۵9/0  034/0  - 067/0  - 722/1  086/0  

633/0 یجمعارتباطوسای     032/0  66۵/0  791/19  000/0  

263/0 تربیت خانوادگی  042/0  28۵/0  6.323 000/0  

761/0  =                R  square872/0R = 7۵8/0=Adjusted 

 بر متغیللر تربیت خانوادگی ،یجمعارتباطوسای   ،یدارنید ارتباطات اجتماعی، مستق  یرهایمتغدر بحث همبستگی 

 یبر انزوا کنار همدیگر در متغیرها اثرات متغیری چند رگرسیون در اندداشت  رابط  آن با یا بوده مؤثرانزوای اجتماعی 
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 تللوانیم را ینلل یبشیپ رگرسللیون خطللی معادللل  شللده اسللتاندارد ضللرایب از ادهاستف  با شودیم بررسی نیز اجتماعی

 :ارائ  کردزیر   صورتب 
y = a + b1 . x1 + b2 . x2+ b3 . x3…………. 

y= 0/360+ 0/070+ -0/059+0/633+0/263      
 ریلل متغ رییلل تغ یازابلل مسللتق ،  رهللاییمتغ ریتللأث بیضللرا بلل باتوج = اسللت.  360/0a  مبدأمقدار ثابت با عرض از  

 تیلل ترب  ریلل ، متغ633/0  یجمعارتبللاط   یوسللا  ریلل ، متغ-0۵9/0  یدارنیلل د  ریلل ،متغ070/0  زانیب  م  یارتباطات اجتماع

 .  ابدییم  شیافزا  اریانحراف مع  ک ی  زانیب  م  یاجتماع یانزوا  ریمتغ 263/0  یخانوادگ

 شللده اسللتاندارد رگرسللیونی عادللل از م متغیرهای مستق  بر متغیللر وابسللت  ریتأثیافتن بیشترین میزان  منرورب 

 :است زیر صورتب  شده استاندارد رگرسیونی ضریب فرمول  .میکنیم استفاده
Zy = B1.X1 + B2.X2+ B3.X3…………. 

Zy = 0/665+0/285+0/073+-0/067 
 :از اندعبارت انزوای اجتماعی بر ترتیب ب  مستق  یرهایمتغ تأثیر بیشترین ،بر اساس معادل  فوق

 .یدارنید،  ارتباطات اجتماعی، تربیت خانوادگی،  یجمعتباطاروسای   

در سطح معناداری بسیار  F(۵23/3) است و آزمون872/0با متغیر وابست  معادل  های باالضریب همبستگی متغیر

( Adjusted)  ضریب تعیین تعللدی  شللده کلللی.  دهدیمباالیی وجود رابط  بین این متغیرها با متغیر وابست  را نشان  

از واریللانس   %8/7۵یون بللا همللدیگر  سلل در معادللل  رگر  ماندهیباق   هایک  متغیر  دهدیماین  میزان نشان    .است7۵8/0

متغیللر وابسللت  توسللط سللایر   مانللدهیباق از واریللانس    %2/24حللدود  .  کنللدیمیللین  برا ت  انزوای اجتماعیمتغیر وابست   

 و متغیللر بللودن دلیلل  ایللن امللر نیللز پیچیللدگی. سللتب  آن توج  نشده اک  در این تحقیق   شودیمتبیین    ییمتغیرها

. در واقع عوام  گوناگونی سازدیم  رممکنیغبرای محقق    راقطعی    شناخت کام  وامکان    اجتماعی است ک   یهادهیپد

 .آن پرداخت  نشده است  ک  در این تحقیق ب  گذارندیم ریتأث  انزوای اجتماعیبر روی 

 یریگجهینتبحث و  -3

 یهاشللک زیللرا  .  اسللتالگللوی زنللدگی مللردم تغییللرات زیللادی داشللت     ،و گسترش شهرنشینی  نیت مدر  یریگشک ا  ب

سللنتی بللرای جوانللان امللروز  یریپللذجامع   یهاوهیشلل شده اسللت و دیگللر    ترمتفاوتافراد نسبت ب  قب     یریپذجامع 

ه امللروز اسللت. نزوای اجتمللاعیبا آن مواج  هستند پدیده ا شیازپشیبیکی از مسائلی ک  جوامع امروز   .کاربردی ندارد

بلکلل  بللا ورود وسللای    شللوندینم  ریپللذجامع تان  و دوسلل مدرسلل     ،از طریللق والللدین    صللرفا   جوانان دیگرکودکان و نو

در  کلل  نقللش بسللزایی  شللوندیممتنللوع و جللذاب روبللرو  از اطالعات    حبم زیادی  با  جدید  یهایفناورو    یجمعارتباط

انللزوای  پدیللده ، و تغییللر سللبک زنللدگی افللراد هللایفناوربا رشد دانللش و گسللترش   البت .  کردن آنها دارد  ریپذجامع 

آورند ولی اگر ایللن مسللئل  از حللد خللود گرایی و تنهایی رو میب  سمت فرداجتماعی امری طبیعی است و افراد بیشتر  

جسمی از طرف   یهابی، آسروحی و روانی  یهابحران  تبعات منفی در سطح فردی چون  با  طرفک یازجامع     گذر کند

 روبرو خواهد شد. توسع  جامع   تحقق رشد و  ،اجتماعی  انسبام، در زمین  تعهددیگر در سطح اجتماعی  
مربللوط بلل  وسللای    ریتأثبر میزان انزوای اجتماعی است و بیشترین    یریپذجامع عوام     ریتأثنتایج تحقیق بیانگر  

 ،رادیللو  ،استفاده افراد از اینترنت و ماهواره بیشللتر از تلویزیللونآمده میانگین    دستنتایج    ب باتوج   ؛است  یجمعارتباط

 از اسللتفادهدریفوس و گربنر است ک  معتقدنللد  ،فرئزن ،آفونسو یها ینرربر  یدییتأ مسئل کتاب و مبالت است. این 
 از اسللتفاده .سللتا روانی سالمت کاهش یطورکلب   و خانواده از دوری تنهایی، اجتماعی، انزوای بدبختی، سبب اینترنت
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 از و واقعیت از فرد درک خود نوب  ب  این امر . دهدیم کاهش را اجتماعی و فیزیکی دنیای در فرد درگیری اینترنت شبک 

در جامعلل  رواج  یریگگوش با دوری تدریبی جوانان از دنیای واقعی انزوا و  .داد خواهد کاهش را خودش زندگی معنای

شهروندان ب  افرادی منفع  تبدی  شوند ک  ن  سرنوشت کشور برایشان مهم اسللت   شودیمو باعث    کندیمزیادی پیدا  

بللر انللزوای   یجمعارتبللاطوسللای     ریتللأثو شللدت    دهنللدینمو ن  هیچ تالشی در جهت مشارکت در امور جامع  انبام  

و بللا عللدم داشللتن  کنللدینمایفللا    یخوبب خود را    یریپذجامع ک  خانواده کارکردهای    ابدییماجتماعی زمانی افزایش  

 گذارنللدیمدانش استفاده از اینترنت و فضای مبازی کودکان و نوجوانان را در دنیای افسار گریخت  فضای مبازی تنها 

 .کنندیمو ناخواست  ب  کاهش میزان اعتقادات دینی و روابط اجتماعی در سطح خانواده و جامع  کمک  

کنتللرل  منروربلل کشللور  زانیربرناملل جوان امللروز، الزم اسللت مسللئولین و   تغییر شرایط زندگی  ب باتوج بنابراین  

را بللر  یریپللذجامع عواملل   ریتللأثصحیح و اصولی مللدیریت  یهاآموزشپدیده انزوای اجتماعی با آگاهی و   یهابیآس

نللان از طریللق را در بین جوا  بخشوحدت  یهامؤلف عناصر و    ،فرهنگ ملی و مذهبی کشورمان  ب باتوج عهده گیرند و  

دوران جللوانی جلللوگیری شللود و بللا افللزایش   یها یپتانسترویج دهند تا از بحران هویت و اتالف    یریپذجامع عوام   

میزان روابط اجتماعی منافع جمعی و گروهی در اولویت قرار گیرد و جوانان بللا احسللاس تعلللق و انگیللزه بللاال در امللور 

 ت کنند و زمین  اعتالی فرهنگ و پیشرفت جامع  را فراهم نمایند.داوطلبان  و خودجوش مشارک  صورتب جامع   
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