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چکیده
برای توسعه همه جانبه یک جامعه مشارکت اجتماعی همه گروه ها مخصوصا جوانان مورد نیاز است .جوانان از آن جاایی کاه عمار باا ی
مانده طوالنی و هم چنین انرژی فراوان دا رند می توانند در این راستا مفید فایده فراوان باشند .ولی برخی ویژگی ها و شرایط جامعه معاصر
می تواند باعث کاهش مشارکت و در نتیجه انزوا طلبی آنها شود .انزاوی اجتماعی به معنی ضاع رواباط و ویونادهای اجتمااعی افاراد باا
اعضای خانواده ،با دوستان و خویشاوندان و هم چنین با نهادها و سازمان های اجتماعی می باشد .هدف تحقیا ااضار شناساایی برخای
عوامل اجتماعی موثر بر این موضوع در شهر اصفهان است .چارچوب نظری تحقی ؛ استفاده از دیدگاه های دورکیم ،یونتام ،و ویرت شالل
گرفته است .روش تحقی استفاده شده ویمایش و ابزار گردآوری داده ها ورسشنامه بوده است .جامعه آماری تحقی شاامل هماه جواناان
 51-92ساله شهر اصفهان می باشد که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه خوشه ای تصادفی 581 ،نفار باه عناوان نموناه
انتخاب شدند .اعتبار ورسشنامه صوری و آلفای کرونباخ وایایی آن برابر با  0/25بود .نتایج توصیفی تحقی نشان داد روابط اجتماعی جوانان
به طور کلی در اد متوسط ( 9/4از  )4بود .ویوندهای اجتماعی جوانان با اعضای خانواده نسبتا باال ( 5/9از  )4ولای باا همساایاان و ییار
آشناها وایین تر از اد متوسط ( 9از  )4بود .نتایج آزمون های اساتنباطی نشاان داد کاه متهیرهاای جنسایت ) ( beta=0/169اعتمااد
اجتماعی ) ( beta=-0/72استفاده از اینترنت ) ( beta= -0/119با انزوای اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار داشته ولای رابطاه وایاااه
اجتماعی – ا تصادی با انزوای اجتماعی متعادل نبود .ضریب تعیین تعدیل شده همه ی متهیر های مستقل برابر با  0/ 646بود.
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مقدمه و بیان مسئله
توسعه اجتماعی در ايران مانند بسیاری از کشوهای ديگر ،رشد سريع شهر نشینی و گسترش وسیع وسايل نوين ارتباایی را باه دنباا
داشته و چالش ها و فرصت های زيادی را در اختیار جوانان قرار داده است .پی آمدهای توسعه اجتماعی بارای جواناان باه صاور
سبک های زندگی جديد ،انواع سرگرمی و تفريحا و آشنايی با فرهنگ ها و هنجارهای غیر بومی ظاهر شده اند .اماا در بسایاری
از موارد بخش قابل توجهی از جوانان از نظر فرهنگی – مذهبی ،اجتمااعی ،و اقتصاادی امااان ساازگاری ياا بهاره بارداری از ايان
فرصت ها را ندارند و اين مسئله آنها را دچار تناقض ،سردرگمی ،انزاوا یلبی ،گرايش به مصرف مواد مخدر و مسايلی از اين قبیال
می کند به صورتی که نتايج برخی از مطالعا حاکی از آن است که درصد قابل تاوجهی از جواناان از مشااال روانای – خلقای
مانند افسردگی رنج می برند (اصغر نژاد 5938 ،؛ رياحی ،وردی نیا و پورحسین 503 :5983 ،؛ بخشی پور ،پیروی ،و عابديان:5981 ،
.)518
از یريف ديگر توسعه اجتماعی را می توان فرايندی دانست که منجر به توانمند سازی انسانها ،افزايش بهره وری ،کاهش مشاال
و پیشرفت جامعه می شود و يای از مولفه های اساسی در توسعه هر جامعه ای ،مشارکت و عدم انزوا یلبای افاراد آن جامعاه اسات
(مازارينی ،وتريپیتی .)1003:161 ،با توجه به اين که انسانها به خودی خود پتانسیل مشارکت را با هدف دستیابی به خواسته های فار
دی ،جمعی ،دست يابی به عد  ،همبستگی ،امنیت ،کنتر محیط و ...دارا هستند (پل 1005 ،به نقل از باقری بنجار و رحیمی:5935 ،
.)519
توجه کردن به نقش مشارکت اجتماعی سیاسی ،فرهنگی و مشاال ناشی از عدم مشارکت و انزوا یلبی در جاامعه ايران که بعنوان
يک جامعه در حا گذاز شرايط و مشاال ويژه ای را تجربه می کند (جاليی پور )5983 ،حائز اهمیت فاراوان اسات .هان چناین
بايد بیان داشت که اگر چه نمی توان با قایعییت رابطه ای مستقین و همیشگی بین مشارکت اجتماعی و توسعه اجتماعی برقرار کارد
(ولااک ) 568 :5338 ،ولی نتايج بسیاری از تحقیقا نشان می دهد که مشارکت (باه عناوان ياای از مولفاه هاای اساسای سارمايه
(اجتماعی) با توسعه اجتماعی رابطه مثبت دارد (پونتام 5331،؛ فیروز آبادی،حسینی و قاسمی.)5983،
از یرف ديگر نتايج برخی از تحقیقاتی که درباره موضوعاتی که به گونه ای مرتبط با مشاارکت کاردن و درگیار شادن جواناان باا
جامعه و با مسايل اجتماعی است نشان از مشارکت باالی جوانان ندارد .به یور مثا ايمان ( )5986دريافت که  61درصد از جواناان
شهر شیراز دارای تعهد اجتماعی پائین هستند (ص )10:يا بنی فایمه و رسولی ( )5930به اين نتیجه رسیدند کاه رضاايت اجتمااعی،
هن چنین احساس اثر بخش بودن در بین دانشجويان دانشگاه تبريز در حد پائین است (ص.)11 :
بنابراين برای کشورهای در حا توسعه مانند ايران ضرورسی است که از حداکثر توان مشاارکتی اعااای جامعاه خاود ،مخصوصاا
جوانان که دارای انرزی زياد و یو عمر آتی برخوردار هستند ،بهره برداری مناسب را داشته باشد .در هماین راساتا هادف تحقیا
حاضر پی بردن به برخی عواملی است که موجب انزوای اجتماعی و افت مشارکت اجتماعی جوانان می شوند.
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مبانی نظری تحقیق:

دورکین معتقد است مشارکت در امور گروه و يا جامعه می تواند منجر به افزايش احساس تعل به گروه و يا جامعه شود زيرا زمانی
که افراد تماس های مارر و گسترده با ياديگر داشته باشند د مشغولی ها و منافع مشترک و پیوندهای عایفی آنها را به يااديگر
نزديک می کند و احساس تعل ناشی از اين پیوندها باعث می شود آنها از خودشان برای گروه و يا جامعاه ماياه بگذارناد (رتیازر،
 .)31 :1055پوتنام ( )1005معتقد است که اگر افراد در امور جمعی و سیاسی مشارکت کنند يا در گروه های رسمی و غیر رسامی
عاويت داشته باشند ،از آن جايی که اين شباه ها و گروه ها معموال افراد دارای توانمندی ها و تجربه های متفااو را در ارتباا
با ياديگر قرار می دهد و از اين یري اماان تباد مهار ها و ایالعا را فراهن می سازد اين مسئله سطحی از اعتماد و همدلی ر
ا بین آنها ايجاد می کند( .ص )16 :از یرف ديگر ،انديشمندانی چاون لاويس و يار و گئاور

زيمال بار ايان بااور هساتند کاه

شهرنشینی موجب کاهش اعتماد و روابط اجتماعی بین افراد می شود .از نظر اين گونه متفااران ويژگای هاای شاهر مانناد شالوغی
جمعیت ،جابه جايی های مداوم محل ساونت افراد ،تداخل فرهنگ ها و سنت های متفاو و بعاا متعارض باعث اولويات ياافتن
واکنش های عقاليی و کاهش يافتن واکنش ها و عالي عایفی می شود و در نتیجه انسان های شاهری افارادی خويشاتن دار ،غیار
عایفی و انزوا یلب هستند (پالن 515 :1055 ،؛ فالنگان.)81: 1050 ،
مسئله ديگری که در زمینه روابط افراد مخصوصا در جوامع شهری مطرح است مسئله اعتماد است .نظريه کنش عقالنی ادعا می کند
از آن جايی که انسانها  ,کنشگرانی هدفمند هستند ،در مورد تصمین گیری های خود و گزينش کردن از بین چند انتخاب و يا کار،
به آن کاری دست می زنند که احتما موفقیت در آن بیشتر و احتما شاست کمتر باشد (لیندنبر  )191: 1006 ،مسئله مهمی که
احتما شاست خوردن افراد را در تعامال اجتماعی شان کاهش می دهد اعتماد کردن به ديگاران اسات و اينااه اعتمااد آنهاا از
یرف مقابل مورد سوء استفاده قرار نگیرد (نوتبووم و سیاس .)511 :1009 ،اعتماد البته انواع گوناگون دارد که در ادبیاا مرباو
به توسعه و جامعه شناسی ،شال اساسی دارد اعتماد بنیادی که به نگرش فرد نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتاار و اعماا فارد
متاثر از ان است اشاه دارد چیزی شبیه به آن گیدنز از آن تحت عنوان امنیت هستی شناختی (گیدنز )5980 ،اعتماد بین شخصی کاه
بین فرد و ديگرانی که او با آنها ارتبا دارد وجود دارد و می تواند موانع ارتبا را مرتفع سازد و با کاستن از حالات تادافعی فارد،
بسیاری از روابط را اماان پذير سازد سومین حالت اعتماد که اتفاقا از نظر توسعه اجتماعی بسیار حائز اهمیات اسات اعتمااد تعماین
يافته يا عام می باشد و عبارتست از داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه ،جدای از تعل آنها به گاروه هاای قاومی ياا قبیلاه ای ياا
مذهبی خاص (اوجاقلو و زاهدی 5981 ،؛ هزارجريبی و صفری شالی.)10 :5988 ،
يای از پیامدهای بسیار مهن توسعه ،ظهور و اشاعه تانولوژی های نوين ارتبایی است که هر چند اين تانولوژی می تواناد مامال
روابط اجتماعی چهره به چهره و شخصی شوند ولی مخصوصا از اين جهت که کاربری آنها به صور انفرادی بسیار آسان است (و
در بسیاری موارد تنها کاربری انفرادی اماان پذير است) می توانند موجب احساس عدم نیاز به روابط با ديگران بشوند و هن چناین
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در شرايطی که افراد زمان زيادی را صرف استفاده از اينترنت يا بازی با کامپیوتر کنند فرصت کمتری برای بودن با خانواده ،دوستان
و ديگران خواهند داشت (محسنی تبريزی و مرو .)555 :5935 ،
با توجه به مطالب نظری مطرح شده ،متغیرهای اعتماد اجتماعی و مصرف رسانه ای به همراه برخی متغیرها زمینه ای مانند جنشیت و
پايگاه اجتماعی – اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل و انوزای اجتماعی به عنوان وابسته مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
پیشینه تحقیق

درباره انزوای اجتماعی جوانان به یور مستقین و مشخص تحقیقا چندانی صور نگرفته است ولی درباره برخای مساائلی کاه باه
یور غیر مستقین با اين مسئله مربو می شوند تحقیقاتی صور گرفته که در اين بخش برخی از آنها مورد بررسی قرار می گیرند.
علیزاده اقدم ( )5935در مقاله خود با عنوان " بررسی میزان امید به آينده در بین دانشجويان و عوامل موثر بر آن با به کاارگیری 11
گويه شش گزينه ای ،میزان امید به آينده جوانان را در حد متوسط يافت و ايناه متغیرهاای اثار گاذار باه ترتیاب عباار بودناد از
انسجام اجتماعی ،دينداری ،سرمايه فرهنگی ،و اعتماد اجتماعی ،اينن متغیر ها در مجموع  13درصد واريانس متغیار وابساته را تبیاین
می کردند (ص.)535 :
کالنتری و همااران ( )5935در تحقی خود ،بیگانگی اجتماعی شهرنشینان شهر گیوی را مطالعه کردند که يای از گروه های سنی
آنها گروه سنی  10-99سا بود .میانگین نمره بیگانگی اجتماعی نمونه آماری برابر باا  11/3و در حاد متوساط و رابطاه باین سان و
بیگانگی اجتماعی نیز معنادار نبود (ص )13:به اين معنی که جوانان نیز از میزان قابل توجهی از بیگانگی اجتماعی رنج می برند.
سروش ( )5935در تحقی خود با عنوان" احساس مسئولیت فردی و اجتماعی ،ديگرخاواهی و اعتمااد اجتمااعی :مطالعاه نوجواناان
شیراز" با مطالعه  935نفز از نوجوانان  53-51ساله شهر شیراز به اين نتیجه رسید که میزان مسئولیت پذيری و هن چنین میزان اعتماد
اجتماعی نوجوانان در حد متوسط بود ،ولی میزان ديگر خواهی آنها و هن چنین میزان اعتماد آئها به گروه های ديگر کمتار از حاد
متوسط و متمايل به پائین بود( .ص)109 :
نوابخش و اسمی جوشقانی ( )5935در تحقی خود ،عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان مشارکت داناش آماوزان در فعالیات
های دانش آموزی (فعالیت های هنری ،ورزشی ،ادبی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و مهارتی) با مطالعه دانش آموزان دبیرستانی عاو
در تشال های پیشتازان فرزانگان و هال احمر شه تهران دريافتند که مشاارکت هماه داناش آماوان در حاد تقريباا متوساط باود و
بیشترين انگیزه مشارکت مربو به کسب مهار های اجتمااعی و ارزشاهای شاغلی – تحصایلی باود .هماه ی متغیار هاای مساتقل
مجموعا  59درصد واريانس متغیر وابسته را تبیین کردند (ص.)510 :
نواح و کوپايی ( )5935در تحقی خود با عنوان عوامل اجتماعی و شخصیتی موثر بر گرايش به وندالیسن (خرابااری) در بین دانش
اموزان دبیرستانی شهر اهواز با مطالعه  100نفر دانش آموز دختر و پسر به اين نتیجاه رساید کاه گارايش باه وندالیسان در باین 59/9
درصد از پاسخگويان در حد پائین ،در  68/1درصد در حد متوسط و در بین  58/1درصد در حد بااال باود کاه ايان میازان گارايش
بسیار ناامید کننده است يعنی اگر گرايش يه تخريب اماانا عمومی ،را نوعی جدايی بین فرد و جامعه در نظر گرفته شود باال بار
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 86درصد افراد آن نمونه تحقیقی چنین گرايشی را دارا هستند .عوامل موثر بر اين گرايش به ترتیب جامعه پذيری در مدرسه ،جامعه
پذي ری توسط گروه همساالن و جامعه پذيری توسط خانواده گزارش شده اند و همانگونه که از نتايج تحقیقا گزارش شده بر می
آيد ،میزان تعل اجتماعی جوانان چندان باال نیست و در بهترين صور در حد متوسط است و با توجه باه نقاش تعلا و مشاارکت
اجتماعی در توسعه همه جانبه يک جامعه ،مطالعه بیشتر و کنااش در اين مسئله ضروری به نظر می رسد.
روش تحقیق

روش تحقی به کار گرفته شده در پژوهش حاضر پیمايشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود .جامعه آماری تحقی شامل همه
ی جوانان  51تا  13سا شهر اصفهان در سا  5935می باشد که از بین آنها با اساتفاده از فرماو کاوکران 981 ،نفرباا شایوه نموناه
گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب گرديدند ابزار پژوهش دارای روايی صوری باود و بارای سانجش پاياايی ساواال از
آلفای کرونباخ استفاده شد .متغیر وابسته تحقی انزوای اجتماعی جوانان است که برای سنجش آن از  13سوا چهاار گزيناه ای باه
سبک لیار استفاده شد اين متغیر به ضعف يا فقداغن پیوندهای اجتماعی و دوستی و هن چنین روابط افراد با گاروه هاای رسامی
(انجمن ها ،مراسن مذهبی ،سخنرانی ها) و غیر رسمی (دادن و گرفتن مشور و )..مورد سانجش قارار مای دهاد .آلفاای کرونبااخ
پايايی سئواال اين متغیر  0/39به دست آمد.
اعتماد اجتماعی يای از متغیرهای مستقل اين تحقی است که از بین ابعاد گوناگون آن بعد اعتماد تعمین يافته يا عام آن مدنظر قارار
گرفت و با هفت سوا درباره پای بندی به قو و قرار ،رفتار براساس ساود و منفعات ،دروغ نگفاتن و رياکااری نااردن و ...ماورد
سنجش قرار گرفت و آلفای کرونباخ پايايی آن برابر با  0/86بود.
پايگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده جوانان با به کارگیری  3سئوا درباره میزان درآمد خانواده ،ساط تحصایال والادين ،منطقاه
محل ساونت در شهر ،و نوع اتومبیل خانواده اندازه گیری شد .آلفای کرونباخ پايايی آن برابر با  0/85بود.
مصرف رسانه ای که عمدتا منحصر به استفاده از اينترنت بود با چهار سئوا درباره میزان و نوع اساتفاده از اينترنات سانجیده شاد و
آلفای کرونباخ پايايی ان برابر با  0/86بود.

/31مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره چهارم /پاییز 2931

یافته های تحقیق

در اين قسمت در ابتدا با جدو شماره ( )1( ،)5و ( )9ایال عاتی درباره نمونه آماری تحقی ارائه خواهد شد سپس در جدو هاای
( )1( ،)1و ( )6نتايج آزمون های آماری گزارش خواهند شد .جدو شاماره ( )5توزياع پاساخگويان را براسااس برخای متغیرهاای
تحقی نشان می دهد.
جدو  :5توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان بر حسب برخی متغیرها

متغیر

گزينه

فراوانی

درصد

جنسیت

زن

531

11/1

مرد

155

11/8

51-53

33

11/1

10-11

581

13/8

11-13

501

13

پايگاه اجتماعی

پائین

30

58/1

اقتصادی خانواده

متوسط

113

66/3

باال

18

51/5

استفاده از

کن

30

58/1

اينترنت

متوسط

151

11/1

زياد

505

16/9

اعتماد

کن

38

11/1

اجتماعی

متوسط

101

19/9

زياد

81

15/9

سن

ارقام جدو شماره ( )5نشان می دهند که افراد گروه سنی  10-11سا حاور بیشاتری در نموناه آمااری دادناد و ايان مسائله باياد
هنگام تعمین داده های تحقی در نظر گرفته شود .هن چنین داده ها حاکی از آن هستند که اکثريت خاانواده هاای اصافهانی از نظار
پايگاه اجتماعی  -اقتصادی در حد متوسط هستند .اين مسئله با يافته های حقیقتیان و عبداللهی ( )5930امیاری اسافرجانی ( )5986و
حقیقتیان ،انصاری و عسگری ( )5935هن خوانی دارد .از نظر میزان استفاده از اينترنت نیز نتايج نشان دهنده نفوذ نسبتا وسیع اينترنت
در بین خانواده های اصفهانی است  .نتايج مربو به میزان انزوای اجتماعی يا عدم مشارکت جواناان در ساطوح مختلاف در جادو
شماره ( )1گزارش شده اند.
جدو  :1توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان برحسب میزان ارتبایا

گزينه ها

هیچ

9تا1بار

5تا1بار

میانگین

1بار و بیشتر

متغیر
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ارتبار با خانواده

91

1/3

93

3/6

566

19/5

560

15/6

9/1

ارتبا با خويشاوندان

38

10/1

511

13/9

501

13/9

13

51/1

1/9

ارتبا با دوستان

63

53/3

556

90/5

513

98/1

19

59/8

1/1

ارتبا با غیر آشنايان

30

19/1

536

11/3

30

58/1

13

51/3

1/1

ارتبا با همسايگان

516

93/3

511

91/1

30

19/1

11

6/1

1

ارتبایا رسمی

36

11/3

599

91/1

38

11/1

18

1/5

1/9

جمع

105

315

636

931

1/1
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ارقام جدو شماره ( )1نشان می دهد که روابط اجتماعی جوانان در مجموع و به صور کلی درحد متوساط يعنای  1/1از  1يعنای
نزديک با میانگین نظری در ییف های چهار گزينه ای ( )1/1است .روابط جوانان يا خانواده ها نسبتا باال ( 9/1از  1يعنی نزديک باه
 80درصد) گزارش شده ولی روابط آنها با همسايگان ،خويشاوندان و افراد غیر آشنا در حد متوسط است .جدو شماره ( )9میازان
روابط اجتماعی پاسخگويان را براساس جنسیت نشان می دهد.
جدو  :9میزان روابط پاسخگويان بر جنسیت

متغیر

زن

مرد

گزينه

فراوانی

درصد

هیچ

11

13/3

5تا1بار

65

91/5

9تا1بار

93

15/1

1بار و بیشتر

11

95/8

جمع

531

500

هیچ

13

51/8

5تا1بار

35

99/6

9تا1بار

68

91/1

1بار و بیشتر

11

15/1

جمع

155

500

میانگین

1/53

1/6

همان گونه که از ارقام جدو شماره ( )9بر می آيد ،تفاو اندکی بین زنان و مردان جوان از نظار میازان انازاوی اجتمااعی وجاود
دارد و شايد اين به دلیل برخی محدوديت های روابط اجتماعی دختران باشد .نزديک به  61درصد دختران گزارش کارده اناد کاه
تعداد ارتبایا و تماس های آن ها کمتر از  9مورد است ،اين رقن برای پسران حادود  16درصاد اسات .جادو شاماره ( )1نتاايج
آزمون های پیرسون و  tدرباره رابطه بین انزوای اجتماعی جوانان و متغیرهای مستقل نشان می دهد.
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جدو  :1رابطه متغیرهای مستقل با انزوای اجتماعی

رديف

متغیرهای مستقل

ضريب همبستگی

سط معناداری

5

پايگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده

-0/36

0/005

1

استفاده از اينترنت

-0/38

0/005

9

اعتماد اجتماعی

-0/86

0/005

1

جنسیت

آزمون t
0/009

مقدارt
56/68

ارقام جدو شماره ( ) 1نشان می دهند که رابطه انزوای اجتماعی با هر چهار متغیر مستقل معنادار اسات .جهات منفای ضاريب هاای
همبستگی پیرسون جالب توجه است به اين معنی که هر چه پايگاه اقتصادی – اجتماعی جوانان باالتر باشد ،يا هر چه میزان اساتفاده
آنها از اينترنت بیشتر باشد ،و هر چه شعاع اعتماد آنها وسیع و میزان آن باالتر باشد ،انزوای اجتماعی انها کمتر است .رابطاه معناادار
بین استفاده از اينترنت و انزوای اجتماعی خالف انتظار بود چون برخی تحقیقا پیشین از جمله محسن تبريزی و مرو ( )5935به
نتايج ديگری رسیده بودند .آنها در مطالعه خود بر روی دانشجويان شهر سنندج ،تاثیر کانا ها ،شباه ها و سايت های محلی ،ملی و
جهانی را بر هويت های محلی ،ملی و فراملی مورد سنجش قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند که هر چند دانشجويان به نسبت دارای
هر سه نوع هويت بودند ،ولی به می زانی که آنها از شباه ها و سايت هاتی عام تر از کانا ها و شباه های محلی و ملی اساتفاده مای
کردند و زمان بیشتری صرف استفاده از ان

می کردند به همان نسبت تمايل و گرايش به هويت های عام تر و فراملی داشتند

(ص .)555 :نتايج جدو شماره ( )1هن چنین نشان می دهد که متغیر جنسیت با انزوای اجتماعی رابطه معنادار دارد .بايد خایر نشان
ساخت که یب ارقام جدو شماره ( ) 9مقدار تفاو انزوای اجتماعی دختران و پسران چندان زياد نبود ولی به نظر می رسد هماین
تفاو اندک از نظر آماری معنادار باشد .جدو شماره ( )1نتايج آزمون رگرسیون را نشان می دهد.
جدو  :1نتايج آزمون رگرسیون متغیرها

متغیر

B

S.E

beta

t

sig

استفاده از اينترنت

-0/191

0/561

-0/553

-1/33

0/001

جنسیت

1/831

0/336

0/563

6/155

0/005

اعتماد اجتماعی

-5/151

0/031

-/310

-56/835

0/005

پايگاه اقتصادی – اجتماعی

0/098

0/551

0/015

0/938

0/315

ارقام جدو شماره ( )1نشان می دهد که تاثیر پايگاه اقتصادی – اجتماعی بر انزوای اجتمااعی غیار مساتقین ولای تااثیر متغیار هاای
استفاده از اينترنت،جنسیت ،و اعتماد اجتماعی به صور مستقین می باشد .جدو شاماره ( )6ضاريب تعیاین متغیرهاای مساتقل بار
متغیر وابسته را نشان می دهد.
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جدو  :6ضريب تعیین تاثیر متغیرهای مستقل بر انزوای اجتماعی

مد

ضريب همبستگی ()R

ضريب تعیین ) ( R 2

ضريب تعیین تعديل شده

5

0/851

0/613

0/616

با توجه به عدد ضريب تعیین تعديل شده که برابر با  0/616است می توان بیان داشت که براساس نتايج اين تحقی همه ی متغیرهای
مستقل توانسته اند نزديک به  61درصد تغییرا متغیر انزوای اجتماعی را تبیین کنند.
نتیجه گیری

توسعه اجتماعی هر جامعه ای مستلزم به کارگیری هر چه بیشتر توانمندی های اعاای آن جامعه می باشد .با توجه به اينااه جواناان
آينده سازان هر جامعه ای هستند ،بايد از فرصت ها و اماانا الزم جهت مشارکت در امور جامعه برخوردار باشاند .نتاايج تحقیا
حاضر نشان داد که هر چند جوانان شهر اصفهان از اين جنبه مشال حاد و خاصی ندارند ،ولی در اين زمینه هنوز باياد تاالش هاای
بیشتری صور پذيرد .نتايج تحقی ح اضر نشان داد که جوانان دارای روابط و پیوندهای نسبتا قوی با اعاای خانواده خاود هساتند
ولی روابط نزدين و اعتماد چندان زيادی بهنا آشاناها و ياا همساايگان ندارناد .ايان نتاايج باا يافتاه هاای امیاری اسافرجانی ()5986
همخوانی دارد .او در مطالعه خود در شهر اصفهان متوجه شد که هر چند درصد بااليی از افاراد باه اعااای خاانواده و اقاوام خاود
اعتماد زيادی داشتند ولی حدود  30درصد اظهار داشتند که به غريبه ها اعتماد ندارند (ص .)151 :البته اين مسئله شايد خاص شاهر
اصفهان نباشد زيرا هزار جريبی و صفری شالی ( )5988نیز در تحقی خود در مورد اعتماد اجتماعی در شهرهای تهران ،قزوين و قن
به اين نتیجه رسید که  18/8درصد پاسخگويان در حد کن 16/3 ،درصد در حد متوسط و تنها  1/9درصد در حد زياد مردم را قابل
اعتماد می دتنستند (ص .) 91:نتیجه ديگر تحقی حاضر نشان داد که میانگین کلای رواباط اجتمااعی جواناان شاهر اصافهان در حاد
متوسط بود .اين يافته با نتايج تحقی حقیقتیان و عبداللهی ( )5930چندان همخوان نیسات .آنهاا در سانجش میازان تعهاد اجتمااعی
جوانان شهر اصفهان به اين نتیجه رسیدند که تعهد اجتماعی  13/3درصد در حد باال 11/9 ،درصد در حد متوسط بود و هیچادام از
دانش آموزان تعهد اجتماعی پائین نداشتند (ص )30 :و میانگین نمره تعهد آنها به جامعه  9/81از  1بود که حاکی از تعهد اجتمااعی
نسبتا باال می باشد(ص )39:در آن تحقی هن چنین نشان داده شد .که تعهد اجتماعی دختران بیشتر از پسران بود و هارر چناد میازان
آن زياد نبود ولی همان تفاو اندک از نظر آماری معنادار بود(ص ) 35:که اين مسئله با نتیجه تحقی حاضار کاه انازوای اجتمااعی
دختران را بیشتر از پسران به دست آورده ،هن خوان نیست .در پايان با مقايسه نتايج تحقی حاضر با نتايج تحقی ديگران ،که برخای
از آنها در پیشینه تحقی مورد بررسی قرار گرفتند ،می توان پیشنهاد نمود که مسئله میزان و عوامل موثر بر انزوای اجتماعی ياا تعهاد
اجتماعی و يا مشارکت اجتماعی جوانان هنوز به یور غیر ابهام آمیز مشخص نشده و جادارد تحقیقا بیشتری در اين زمینه صور
پذيرد زيرا سرمايه گذاری در ارتبا با جوانان قطعا به نفع جامعه خواهد بود.
منابع
 .5اصغر نژاد ،فريده( " .)5938میزان اثر بخشی آموزش های بهداشت روانی در سط مدارس تهران" ،پايان نامه دکتری ،دانشگاه تبیت
مدرس ،تهران
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 .1امیری اسفرجانی ،زهرا (" .)5986تحلیل جامعه شناختی تاثیر دينداری بر سرمايه اجتماعی" ،پايان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان.
 .9اوجاقلو ،سجاد ،و محمد جواد زاهدی( ".)5981بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان" ،مجله جامعه
شناسی ایران ،دوره ششن ،شماره 1
 .1ايمان ،محمد تقی و گلمرادی مرادی( .)5986بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با تعهد اجتماعی جوانان شهر شیراز .نشریه
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز ،سا دوازدهن ،شماره 11
 .1باقری بنجار ،عبدالرضا و ماريا رحیمی( .)5935بررسی رابطه میزان احساس تعل اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی آنان (شهروندان منای

 9و  51شهر تهران) .فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری ،سسا دوم ،شماره پنجن،

زمستان.صص519-530:
 .6بخشی پور رودسری ،حمید پیروی ،و احمد عابديان( . )5981بررسی رابطه میان رضايت از زندگی و حمايت اجتماعی با سالمت روان در
دانشجويان .فصلنامه اصول بهداشت روانی ،سا هفتن ،پائیز و زمستان ،صص 511-511
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