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چکیده:
دانشگاه در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر انزواي اجتماعی دانشجویان 

از این منظر، مورد بررسی قرار گرفته است. واحد تهران مرکزيآزاد اسالمی
از رویکرد تلفیقی برگرفته از تئوري دورکیم، زیمل، زتومکا، جانسون، چلبی، 

دد شناسایی تأثیر اعتماد و کراوت، ولمن و دریفوس بهره گرفت و در ص
اي بر انزواي اجتماعی برآمد. با استفاده از فضاي مجازي و متغیرهاي زمینه
نفر از دانشجویان دانشگاه 370روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه 

گیري تصادفی ساده و واحد تهران مرکزي که از طریق نمونهآزاد اسالمی 
جم نمونه کوکران محاسبه شده بود، انتخاب اي با استفاده از فرمول حسهمیه

شدند. در این پژوهش از اعتبار صوري و محتوایی و جهت سنجش اعتماد از 
رگرسیون، آزمون هاي پژوهش با استفاده از آلفاي کرونباخ استفاده شد. داده

T نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. و تحلیل واریانس
دهد زواي اجتماعی تأثیري مثبت و مستقیم را نشان میمیان اعتماد و ان

گردد؛ اعتمادي باعث افزایش انزواي اجتماعی می)، به این معنی که بی3/53(
وضعیت (اي) و متغیرهاي زمینه017/0همچنین استفاده از فضاي مجازي (

عنوان دیگر بهاشتغال، وضعیت تأهل، محل سکونت، مقطع تحصیلی)
البته ژوهش، بر انزواي اجتماعی تأثیر نداشته است.متغیرهاي مستقل پ

. به تفکیک گروه سنی داراي تفاوت معناداري استانزواي اجتماعی میزان 
تغییرات در متغیرهاي مستقل نتایج حاصل از رگرسیون بیانگر این است که

در مجموع نتایج شود. درصد تغییرات در انزواي اجتماعی می4/29باعث 
اعتمادي مانع از همکاري در بین دهد که بیان میپژوهش حاضر نش

گردد.شود و باعث تضعیف پیوندهاي اجتماعی میدانشجویان می
انزواي اجتماعی، اعتماد، استفاده از فضاي مجازيکلیدي:مفاهیم

zahra.hazrati@gmail.comواحد تهران مرکزي شناسی دانشگاه آزاد اسالمی استادیار گروه جامعه1
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مسألهیانبومقدمه
که در طی کردن هاست ایران در ردیف کشورهاي در حال توسعه قرار دارد و سال

یافته تبدیل شود. و در تالش است تا به کشوري توسعهیافتگی است ر به سوي توسعهمسی
یافتگی و هم از دارد؛ هم به لحاظ طی مسیر توسعهایران در شرایط بسیار حساس قرار

لحاظ گذار از سنت به مدرنیته. 
شناختی در کشورهایی مانند ایران که ترین ویژگی جامعهشاید بتوان گفت مهم

فرایند یک گذر تاریخی بزرگ است؛ گذر يلهأمس.کندعنوان یک شاخص مهم عمل میبه
کثر مدار)؛ که ا(شهروندبه انسان اقتصادي، انسان سیاسی، انسان ارتباطی و انسان اجتماعی

ما گستردگی و فشردگی يلهأترین مسرو اساسیاند. از اینکشورهاي پیشرفته به آن رسیده
).12:1383(پیران،برو خواهیم شدطی این گذار تاریخی با آن روکهتضادهایی است

هاي اجتماعی در ایران امروز به چشم گرفتارييترین مسائلی که دربارهیکی از مهم
که به لحاظ ذهنی در انسان آید میزان انزواي اجتماعی و گسستگی حاصل از آن است می

ایجاد احساس و از این طریق 1اعتمادپناهی مضاعف و عدم امنیت واحساس بی، ایرانی
).2:1387زاده،(ملکنمایدمندي از زندگی را تولید میمحرومیت و عدم رضایت

ها و هاي فرد با سایر افراد، گروهبه معناي فقدان یا ضعف اتصال2انزواي اجتماعی
در و رسمیرسمیبدون تردید انزواي اجتماعی افراد را از مشارکت غیر. جامعه است

از ؛دهددلبستگی اجتماعی را کاهش میاجتماعی ويمبادله؛سازدجامعه محروم می
موجب ؛کندد و از فرد به کل جلوگیري میافکار و احساسات از کل به فرتبادل دائمی

از ؛شودم و همچنین روابط گفتمانی میتضعیف یا قطع روابط و مبادالت نامتقارن گر
هاي مناسب را کند. فرصتو انسانی جلوگیري میگرم، صمیمیمشارکت در روابط احساس

کند. براي با هم زندگی کردن، با هم کار کردن و با هم تجربه کردن و با هم بودن سلب می
توانند سازد. موارد یاد شده میو در نهایت روابط طوالنی، پایدار و عمیق را غیر ممکن می

ی، احساس عجز، یاس اجتماعی و کاهش تحمل پیامدهاي مختلفی از جمله احساس تنهای
).10:1383،و امیرکافی(چلبیاجتماعی را به دنبال داشته باشند

عنوان موضوعی خصوصی کنار گذاشته شود، تواند بهبنابراین، انزواي اجتماعی نمی
ها محدود که اثراتش به زندگی شخصی انساناست: اول از همه اینزیرا موضوعی عمومی

که، انزواي اجتماعی تنها بر کند؛ دوم اینطور کلی متأثر می، بلکه جامعه را بهشودنمی

1 trust
2 social isolation
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تواند مورد شخصی و فرایندهاي اجتماعی میشخصی بنا نشده است، بلکه علل فراعوامل 
ها و فرایندهاي ساختاري در جامعه است رد. انزواي اجتماعی نتیجه پیشرفتاشاره قرار بگی

).61:1394(هورتوالنوس و همکاران،افتندنوز اتفاق میو هاندق افتادهکه اتفا
با ظهور اینترنت اي نوظهور در جوامع بشري است. اینترنت و فضاي مجازي پدیده

، نوشتاري، چاپی را تا کال ارتباطی نظیر ارتباطات شفاهیتفاوت فاحش بین سایر اش
کندا با یکدیگر ترکیب میاین اشکال ارتباطات ررود و اینترنت تمامیحدودي از بین می

).58:1391(رضایی قادي،
هاي اجتماعی ها و جنبشد اجتماعی، پشتیبانی از دموکراسیایجاد همبستگی جدی

هاي فراوان، بهتر و آسایش بیشتر، ایجاد فرصتهاي جدید، نوید زندگیجدید، خلق ارزش
یگی، هاي سنتی همساههم پاشیدن شبکتبادل سریع اطالعات و اخبار و تهدیداتی چون از 

اخالقی به کودکان، هاي غیرها، آموزشفرهنگها و خردهقطعه قطعه شدن افراطی سلیقه
نظمی، کاهش مشارکت اجتماعی، افزایش انزواي ي اجتماعی، گسترش بیکاهش سرمایه

چون هویت مجازي از جمله تأثیرات اجتماعی، اعتیاد به اینترنت و پیدایش مفاهیمی
).10:1383(دریفوس، هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی هستنده فناوريشمرده شد

کند که استفاده از اینترنت سبب ایجاد احساس تنهایی آفو خاطر نشان میيمطالعه
(ایرانلو،شودطور کلی کاهش سالمت روانی میو انزواي اجتماعی و دوري از خانواده و به

1:1390.(
ثیر مستقیم استفاده از اینترنت بر ، نیز حاکی از تأ)1391(پژوهش محمدزاده و ربیعی

).41:1391(محمدزاده و ربیعی، انزواي اجتماعی است
رسد که اینترنت ابزاري با توجه به مطالب ذکر شده و هدف پژوهش حاضر به نظر می

برو رابطه، دانشجویان را از دردسر رواست که با فراهم کردن فضاي مجازي براي ایجاد 
رسد دیگران و قرار گرفتن در وضعیت جهان واقعی رها ساخته است. به نظر میشدن با

گذرانی و فراموش خصوص جوانان از اینترنت براي تفریح، وقتامروزه افراد جامعه و به
عنوان کنند. اینترنت بهشدن استفاده میکردن مشکالت، غلبه بر احساس تنهایی و سرگرم 

ده از آن همراه گر با آموزش و مهارت و آگاهی استفاآوري یک فرصت است که ایک فن
عنوان تهدیدي جدي مطرح باشد.تواند بهنشود می

هاي خاص اند، مربوط به ویژگیشناسان شبکه بدان پرداختهاي که اکثر آسیبمسئله
تعامالت و ارتباطات در دنیاي مجازي است. آنان معتقدند تعامالت مجازي در نهایت منجر 

از لحاظ عمق و ي اجتماعی و کاهش تعامالت کاربر در دنیاي واقعی وي خصوصاًبه انزوا
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بیشتر از اینترنت باعث کاهش ارتباطات اجتماعی خصوصاًياستفادهکیفیت شده و عموماً
با اعضاي خانواده، دوستان نزدیک و غیره همراه استاز نوع ارتباطات نزدیک و صمیمی

).83:1391(رضایی قادي،
ت و فضاي مجازي موجب افول نظران معتقدند استفاده از اینترناز صاحببرخی

ي اجتماعی است. سرمایه
امل اعتماد، روابط متقابل و     ي اجتماعی شبطور کلی سه عنصر اصلی سرمایه

ي شناسان سرمایها جامعه وجود دارند. بیشتر جامعههایی است که درون یک گروه یشبکه
گیرند که در یافته در هنجارهاي متقابل در نظر میماد تعمیمن اعتعنوااجتماعی را به

عنوان یک کل دارند (هورتوالنوس،أثیر مثبتی بر جامعه بهجامعه موجود هستند و ت
340:1394.(

و اجتماعی است. اعتماد به صورت مطلق وجود ندارديمهم سرمایهيلفهؤاعتماد م
سازد تا خود را با محیط ت که افراد را قادر میاعتماد راهبردي اس.نسبی استعمدتاً

اعتماد براي .هاي فزاینده سود ببرندوسیله از فرصتاجتماعی پیچیده وفق دهند و بدین
معناي مشترك، ناپذیر است و بدون عنصر اعتماد و و اجتنابروابط انسانی حضوري دائمی

).101:1386ا،(زتومکپذیر نیستراري روابط اجتماعی پایدار امکانبرق
در یک جامعه منجر به انزوا و دوري اعضاي به نظر زتومکا، اعتماد اجتماعی پایین

دهد (محسنی،میاجتماعی را افزایش1جامعه از همدیگر شده و میزان بیگانگی
11:1387.(

تر و هر چه شعاع اعتماد آنها وسیعدهد کهنیز نشان می،)1392(پژوهش حقیقتیان
. بر این اساس در پژوهش حاضر بر تر باشد انزواي اجتماعی آنها کمتر استمیزان آن باال

ثیر استفاده از فضاي مجازي بر انزواي اجتماعی، شود که عالوه بر تأأکید میاین نکته ت
ثر باشد.  ؤتواند بر انزواي اجتماعی دانشجویان ماعتماد نیز می

فرهنگی و سیاسی هر اجتماعی،ي ثیرگذار در توسعهأهاي تدانشگاه یکی از مؤلفه
در بین انزواي اجتماعی يمطالعه و پژوهش درباره،لذا انجامشود. اي محسوب میجامعه

شک که در بعد نظري بی؛نظري و کاربردي حائز اهمیت استياز دو جنبهدانشجویان 
ماعی اجتاقتصادي و،فرهنگی،اخالقیيانسانی در شرایطی باعث رشد و توسعهيسرمایه

يبنابراین براي تحقق سرمایهانزواي اجتماعی آن را تهدید نکند.يشود که پدیدهمی
کاربردي يترین اقدامات مهار انزواي اجتماعی است. از جنبهانسانی و حفظ آن یکی از مهم

1 alienation
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هاي الزم را براي از میان برداشتن ثر بر این پدیده، آگاهیؤتوان با شناخت عوامل منیز می
تواند نتایج حاصل از این پژوهش می. ع موجود بر سر راه این موضوع کسب نمودموان

مردان قرار دهد تا بتوانند با راهکارهاي مناسب را در اختیار متولیان بخش فرهنگی و دولت
اي هاي مقتضی را در جهت داشتن جامعهریزيامل اثرگذار بر این پدیده برنامهشناخت عو

انزواي اجتماعی بحث حمایت يدالیل اهمیت یافتن پدیدهمنسجم انجام دهند. از 
ند. کاجتماعی است که به شکل معناداري سالمت روانی را پیش بینی می

افزایش انزواي اجتماعی از دهدنیز نشان می،)1394(همکارانپژوهش کالنتري و
رار داده پذیر قت روان شهروندان را در حالت آسیبهاي اجتماعی کاسته و سالمحمایت

است.
حمایت اجتماعی متمرکز بر کیفیت روابط است. کیفیت تابع عملکردي است که یک 

دهد (هورتوالنوس،میرابطه براي شخص دارد، به ویژه میزان و نوع حمایتی که رابطه ارائه 
64:1394.(

شود تا بابنابراین با توجه به مواردي که به آنها اشاره گردید این ضرورت احساس می
در بین انزواي اجتماعی را يثیرگذار بر این پدیده بتوان ابتدا پدیدهأبررسی عوامل ت

گذارند را از میان ثیرأاملی را که بر انزواي اجتماعی تشناخت و سپس عودانشجویان 
برداشته و راهکارهایی عملی را براي فائق آمدن بر این پدیده به دست داد.

اهداف پژوهش
ثر بر انزواي اجتماعی دانشجویان ؤدف کلی بررسی عوامل اجتماعی ماین پژوهش با ه

انجام پذیرفت و )93-94واحد تهران مرکزي سال دانشگاه آزاد اسالمی: (مورد مطالعه
اهداف جزیی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفتند: 

انزواي اجتماعی در بین دانشجویان.براعتمادثیر تأبررسی -1
انزواي اجتماعی در بین دانشجویان.براستفاده از فضاي مجازيثیرتأبررسی -2
نسیت، سن، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، (جايمتغیرهاي زمینهثیرتأبررسی -3

انزواي اجتماعی در بین دانشجویان. برمقطع تحصیلی)محل سکونت و
ویان.در بین دانشجدستیابی به راهکارهایی در جهت کاهش انزواي اجتماعی-4
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پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

بررسی ارتباط میان انزواي "پژوهشی را با عنوان ،)1394کالنتري و همکاران (
در بین شهروندان "ي حمایت اجتماعیو سالمت روان با نقش میانجیگرانهاجتماعی 

درصد 59دهد کههاي توصیفی پژوهش نشان میتهرانی مورد بررسی قرار دادند. یافته
درصد افراد در 69اند. شهروندان تهرانی، انزوا را در سطح متوسط به باال تجربه کرده

60/61وضعیت سالمت روانی مطلوبی قرار داشته و میانگین دریافت حمایت اجتماعی 
ارزیابی شده است. در مجموع نتایج حاضر داللت بر آن دارد که با افزایش میزان انزواي 

المت روان شهروندان در مایت اجتماعی کاسته شده و وضعیت ساجتماعی، از سطوح ح
.)89:1394همکاران،(کالنتري وگیردپذیر قرار میحالت آسیب
ي ي حضور در شبکهتحلیل رابطه")، به بررسی 1393زاده اقدم و همکاران (رسول

هاي یافتهپرداختند. "اجتماعی فیسبوك و انزواي اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز
پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و 

ي معکوس و معناداري ي هدفمند از فیسبوك و انزواي اجتماعی رابطهفعالیت، استفاده
هاي آنالین و دیدن صفحات غیري غیر هدفمند (انجام بازيوجود دارد؛ اما بین استفاده

فیسبوك و انزواي اجتماعی، همبستگی مستقیم و معناداري وجود اخالقی در فیسبوك) از
).133: 1393زاده اقدم و همکاران، د (رسولدار

را شهر اصفهان "ثر بر انزواي اجتماي جوانانؤعوامل اجتماعی م"،)1392(حقیقتیان 
صاديهر چه پایگاه اقتدهد ها نشان مییافته. ه استمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد

اینترنت بیشتر باشد و هر آنها ازياجتماعی جوانان باالتر باشد یا هر چه میزان استفادهـ
تر و میزان آن باالتر باشد انزواي اجتماعی آنها کمتر استچه شعاع اعتماد آنها وسیع

).89:1392(حقیقتیان،
از اینترنت بررسی اثرات استفاده "پژوهشی را با عنوان ،)1385محسنی و همکاران (

آنها . هاي تهران) انجام دادندنت(در میان کاربران کافیبر انزواي اجتماعی کاربران اینترنت
اي و اتفاقی و با ابزار گیري سهمیهها را با استفاده از روش نمونهنتنفر از کاربران کافی204

از اینترنت در استفاده پرسشنامه مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده میان زمان 
دهند. همچنین اي معنادار و معکوس نشان میوز و انزواي اجتماعی رابطهرطول شبانه

گردد (محسنی و جتماعی میاجتماعی از اینترنت موجب کاهش انزواي اياستفاده
).2:1385،همکاران
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تحلیل چند سطحی انزواي "با عنوان پژوهشی را ،)1383(چلبی و همکارانش 
درنفر از شهروندان تهران و کرمان734پیمایشی با روش پژوهش از ا استفادهب"اجتماعی

دهد ها نشان مییافته. اده از تکنیک مصاحبه انجام دادندبا استفسال 70تا 20ین بینسن
ساکنان، در سطح ساختی و ياجتماعی منطقهـاقتصادييکه متغیرهاي سطح توسعه

داري بر روي ثر و معنیؤها در سطح فردي اثرات مهویتها وتعدد گروه، د، امنیتاعتما
.)3:1383(چلبی و همکاران، روابط اجتماعی دارند

ب) تحقیقات خارجی
ناشی از انزواي ارزیابی آثار سالمت روان "در پژوهش ،)2015(و همکاران1روهد

دهند که ان میهاي پانل استرالیا و به روش تحلیل ثانویه نشبا بکارگیري داده"اجتماعی
جابجایی ناشی از کار یا تحصیل، منجر به انقطاع در روابط اجتماعی و بسط انزواي 
اجتماعی در بعد عینی شده و در نتیجه آثار منفی زیان باري بر سالمت روان افراد، باالخص 

.)1-17:2015(روهد و همکاران،گذاردنزد زنان و افراد سالمند، به جاي می
هاي انزواي اجتماعی و فناوري")، در پژوهشی با عنوان2009(ارانو همک2هامپتون

هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی همچون تلفن همراه و د دریافتند که استفاده از فناوريجدی
ها باعث درگیري یا مشارکت شوند بلکه این فناوريجتماعی نمیاینترنت باعث انزواي ا

ها و مطالب خود در    نت از طریق انتشار عکسترشوند. کاربران ایناجتماعی آنها می
سازنداي با دوستان خود برقرار میهاي اجتماعی مجازي، پیوندهاي صمیمانهشبکه

).2009(هامپتون و همکاران،
در کشور "انزواي اجتماعی در شهر و روستا"پژوهش ،)1998-1995(3انجا میشلز

عنوان مناطق ش آمستردام و یوترخت بهپژوههلند را مورد بررسی قرار داده است. در این 
شهري در نظر گرفته شده است. عنوان مناطق غیرشهري و بیننماس و هت اولدامبت به

ها نشان داده است که روستاییان در مقایسه نفر بوده است. یافته2400خگویان تعداد پاس
حمایت واقعی از با شهرنشینان درون شبکه خود، ارتباطات خانوادگی بیشتري دارند و 

کنند. مشارکت نیروي کار در شهرها و روستاها تقریباًساکنان روستایشان دریافت می
دیگري است که در دو منطقه بررسی شده است. يیکسان است. محیط اجتماعی جنبه

1 Rohde, Nielsen
2 Hampton
3 Machielse, Anja
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يتري به جامعهنتایج نشانگر آن است که روستاییان نسبت به شهرنشینان گرایش قوي
از (کارهاي روزمره، مشکالت، نگهداري رسمیهاي غیربتمراقيرائهمحلی خود دارند. ا

). 284:1995میشلز،(تر بوده استکودك) در میان روستاییان رایج
هاي انجام شده، عمدتاًتوان گفت که در پژوهشبا نگاهی به تحقیقات انجام شده می

ثیر وضوع مهم تأته است و به مثیر اینترنت بر روي انزواي اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفأت
ه اینکه اعتماد اجتماعی اعتماد بر انزواي اجتماعی کمتر پرداخته شده است لذا با توجه ب

لذا پرداختن به این موضوع ضروري است. ؛اجتماعی استيهاي مهم سرمایهیکی از مؤلفه
، در دانشجویانآن بر انزواي اجتماعیثیرأاي و تین به دلیل اهمیت متغیرهاي زمینههمچن

ر انزواي اجتماعی پرداخته اي باین پژوهش به بررسی مشخص تأثیر متغیرهاي زمینه
.  شودمی

پژوهشبانی و چارچوب نظريم
هاي اجتماعی معنادار است. اریف انزواي اجتماعی، فقدان شبکهمشترك تعيمشخصه

ها بدون ارتباطات انساني اجتماعی فرد اشاره دارد. به تحقق نیازها"معنادار"يواژه
کنند و به کنند، آرامشی احساس نمیشخصی کمک و حمایت اجتماعی دریافت نمی

ش از هر چیز روابط شناسی بیجامعهکنند.سختی به منابع اجتماعی دسترسی پیدا می
ارتباط افراد که براي حفظ و گیرد.عنوان سنگ بناي جامعه در نظر میاجتماعی را به

شود و تعداد بیشتري از تر می، هر روز سختهاي شخص معنادار الزم استهشبکيتوسعه
کشند.شوند و از مشارکت اجتماعی دست میمردم از لحاظ اجتماعی منزوي می

اند؛ این چیزيبهتر کار کردن به یکدیگر وابستهو برايها براي زندگی و بقاانسان
کند. رویکرد حمایت تبدیل میاساسی زندگی است که حمایت اجتماعی را به شرط

شخصی نگاه يعنوان فقدان روابط حمایتی در شبکهاجتماعی به انزواي اجتماعی به
اي که افراد موفق به ساختن شبکهامیرویکرد حمایتی متمرکز بر روابط است. هنگکند.می

نزوي از روابط حمایتی نیستند و در زندگی اجتماعی مشارکت ندارند، از لحاظ اجتماعی م
.)64:2005دیگران،(هورتوالتوس وگیرندو در نهایت در وضعیت طرد اجتماعی قرار می

(عاطفی،اغلب به کاهش روابط حمایتی،ر تبیین پیامدهاي انزواي اجتماعیولمن د
کند.فکري) و اختالل در روابط گرم و مبادالت نامتقارن اشاره میمالی و خدماتی،

عمده در گرایش دهد که این مفهوم به چندنشان میعیبررسی موضوع انزواي اجتما
مغایر و متضادي، چه در ها و مکاتب متفاوت و بعضاً. دیدگاهمرتبط استشناسیجامعه
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روانشناسی اجتماعی، در تحلیل و تشریح این يشناسی و چه در حوزهجامعهيحوزه
هایی که بر یان برخی از دیدگاهرو به باند. از اینم کوشیده و در صدد تبیین آن بودهمفهو

رداخته ثیراتی که متغیرهاي اعتماد و استفاده از فضاي مجازي بر انزواي اجتماعی دارد، پتأ
هاي روانشناسی اجتماعی با معناي روابط اجتماعی براي شود. در حالی که نظریهمی

انداز از چشمشناختی انزواي اجتماعی راهاي جامعههزیستی شخصی سروکار دارند، نظریهب
.بیننداجتماعی می

1امیل دورکیم-1

تواند منجر به افزایش دورکیم معتقد است مشارکت در امور گروه یا جامعه می
هاي مکرر و گسترده با احساس تعلق به گروه یا جامعه شود. زیرا زمانی که افراد تماس

عاطفی آنها را به یکدیگر ها و منافع مشترك و پیوندهاي مشغولییکدیگر داشته باشند، دل
شود آنها از خودشان براي کند و احساس تعلق ناشی از این پیوندها باعث مینزدیک می

).89:1392(حقیقتیان،گروه و یا جامعه مایه بگذارند
دید. او فردگرایی را در این دورکیم نقش افراد را در جوامع مدرن رو به افزایش می

و هیچ راهی براي بازگشت آنها به سبک جوامع مبتنی بر دانست جوامع گریزناپذیر می
).163:1389(دیلینی،وجدان جمعی به معنایی که در گذشته حاکم بود، متصور نبود

ها و شوند، ارزشبا گسترش تخصصی شدن، افراد بیش از پیش از یکدیگر جدا می
آیند. دورکیم میها پدید فرهنگشوند و خردهنند، هنجارها عوض میکمنافع تغییر می

ياش را درك کند، چرا که کار او همهتواند همسایهانسان امروز دیگر نمی"گوید می
"این تخصصی شدن تکنیکی، سرانجام او را به انزوا خواهد کشانید.زندگی اوست و

افکار و دورکیم معتقد است انزواي اجتماعی از تبادل پایدار و دائمی).83:1389(قهرمان،
).242:1378(دورکیم،کندات از کل به فرد و از فرد به کل جلوگیري میاحساس

2جورج زیمل-2

زندگی ذهنی را ترکیبی از سه ،شهرها و زندگی ذهنیکالنيمقالهجورج زیمل در 
داري، تعلق خاطر به آزادي شخصی و تمایل به دانست که عبارتند از خویشتنت میخصل

زیمل معتقد است افراد از طریق رین حد آن.جستجو و حفظ فردیت در باالت

1 Durkheim, Emile
2 Simmel, George
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توانند خود را از ضرب آهنگ سریع زندگی شهري در امان اعتنایی، مییا بیداري، خویشتن
ينگه دارند. شهرنشینان که در معرض بمباران تصویرهاي بسیار قرار دارند ناچارند فاصله

زندگی در شهرها این است که عاطفی مشخصی را از این هجوم احساسی حفظ کنند. از 
کار دفاعی به جاي قلب با استفاده از عقل خود واکنش ویک سازيفرد بیاموزد به منزله

).187:1389(دیلینی،نشان دهد
زندگی در مادرشهرها که بر فرد رقابت، تقسیم کار، روتینه شدن روابط، تخصص، 

او را به بیگانگی سوق د، کنیفردگرایی، قبول روح عینی و طرد روح ذهنی را تحمیل م
کید بر عقالنیت ابزاري متوجه استقالل أبا تزیمل از تهدیدي که فرهنگ مدرن .دهدمی

مند جوامع جود این زیمل آرزوي بازگشت به کلیت نظاموکرد. با فردي کرد ابراز نگرانی می
اي ریشخندآمیز مدرن به گونهيکرد که جامعهدرك میزیراپروراند.سنتی را در سر نمی

(کیویستو،کندآن کمک میسازد و هم به تضعیفپذیر میهم فردگرایی را امکان
177:1383.(

اي اجتماعی ثیرگذار بر انزوعنوان عامل تأرا به"اعتماد"هایی که بر اساس دیدگاه
هاي زتومکا، جانسون و چلبی مورد بحث در پژوهش حاضر است.کنند دیدگاهمعرفی می

1تر زتومکاپیو-3

ناپذیر و اجتنابمعتقد است اعتماد براي روابط انسانی حضوري دائمیپیوتر زتومکا
پذیر راري روابط اجتماعی پایدار امکاناست و بدون عنصر اعتماد و معناي مشترك، برق

نیست. اعتماد اجتماعی پایین در جامعه منجر به انزوا و دوري اعضاي جامعه از همدیگر 
گوید که تومکا در بحث اعتماد میدهد. زبیگانگی اجتماعی را افزایش میشده و میزان

اجتماع اخالقی کمتر با سازمان سروکار دارد و بیشتر با احساس تعلق، مسئولیت و احساس 
ها و منافع و اهداف مشترك دارند، سروکار دارد. وظیفه نسبت به دیگرانی که با آنها ارزش

ادقانه از اعتماد؛ یعنی انتظار عمل ص-1لفه وجود دارد: ؤسه م"ما"در اجتماع اخالقی 
وفاداري؛ یعنی التزام به عدم نقض اعتماد به کسانی که به ما -2؛دیگران نسبت به خودمان

تجانس؛ یعنی توجه به منافع دیگران و آمادگی انجام وظیفه از طرف -3؛انداعتماد کرده
). 215:1386(زتومکا،مان در تعارض باشدحتی اگر انجام آن با منافع شخصیدیگران،

1 Szetompka, Pioter
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1دیوید جانسون-4

به اعتقاد جانسون براي ایجاد ارتباط فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد 
هاي خود و دیگري را از طرد و دفع شدن کاهش داده و امید به پذیرش و کند که ترس

هاي هر دو فظ اعتماد در روابط دوجانبه کنشیید را ارتقا بخشد. در ایجاد و حأحمایت و ت
.)66:1993جانسون،(زیادي داردطرف اهمیت 

هایی چون صراحت، صداقت، سهیم کردن، تمایالت همکاري ؤلفهبر این اساس م
ثیراتی را بر ارتباط میان افراد داشته و موانعی را در این عرصه به وجود أجویانه و اطمینان ت

هاي اعتماد در برقراري ارتباط با محیط پیرامون مهم رسد مؤلفهیآورد. پس به نظر ممی
یید ایجاد و از طریق مخاطره و عدم تأییدأاعتماد بین فردي از طریق مخاطره و تهستند.

دهند، اگر مردم خود را با انتظاراتی که دیگران دارند تطابق میگردد. معموالًنابود می
ارید و انتظار دارید که قابل اعتماد باشید، اغلب به همین احساس کنند که به آنها اعتماد ند

یکی از منابع اصلی قابل اعتماد تلقی کردن احتماالًشیوه رفتار خواهد کرد. دیگران را غیر
اد کمک شود. عدم اعتماد به ایجاد تضهایی است که به تضاد منجر میفشارها و تنش

هاي کارایی گروه،   گردد. یکی از جنبهمادي بیشتر میاعتکند و تضاد منجر به بیمی
اعضاي گروه است. اعضاي گروه هر چه گیري و حفظ سطح باالیی از اعتماد در میان شکل

به نقل از ؛ 66:1993جانسون،(ثرتر خواهد بودؤبیشتر به هم اعتماد کنند فعالیت آنها م
).333:1386قدیمی،

چلبی-5
تواند اعتمادي و سوءظن میمعتقد است که بیمسعود چلبی نیز در اعتماد سطح خرد 

).77:1385(چلبی،انزواي اجتماعی را تقویت نماید
گاه عواطف زمینه رشد به اعتقاد چلبی اعتماد ریشه در وابستگی عاطفی دارد. هر

ارتباط با گردد. دریافته و بتواند در میان افراد انتقال یابد، اعتماد ایجاد و تقویت می
قال عواطف، او معتقد است تعامالت اظهاري یا روابط گرم در این زمینه نقش چگونگی انت

کلیدي دارند. تعامالت اظهاري برخالف تعامالت ابزاري حامل عواطف، دوستی و صمیمیت 
هاي اولیه و اجتماعات طبیعی باشند و تمایل به این دارند که در حریم گروهو اعتماد می

گیرد و تمایل دارند که مین منافع شخصی انجام میهدف تأتقر شوند. روابط ابزاري به مس
هاي اولیه و اجتماعات طبیعی قرار بگیرند. چلبی ترکیب مناسب روابط ابزاري در وراي گروه

1 Jounson, David
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داند. در واقع با گسترش روابط ابزاري و باز و اظهاري را کلید گسترش اعتماد در جامعه می
ر روي کل جامعه است که مسیر عبور روابط هاي اولیه و اجتماعات طبیعی بشدن گروه

).249: 1375(چلبی،شودها به بیرون آنها مهیا میاظهاري از درون گروه
- 1توان این چنین بر شمرد؛ بندي کلی اشتراك تعاریف فوق را میدر یک جمع
؛یابدهاي اجتماعی با همدیگر تبلور میوابط اجتماعی بین افراد و سازماناعتماد در فرایند ر

آمیز وجود اعتماد در شرایط و وضعیت مخاطره-3؛اعتماد متضمن نوعی انتظار است-2
بینی رفتارها و امور نیز با مفهوم اعتماد یعنی عدم پیشعدم تعین اجتماعی،دارد. مفهوم

حسن ظن فرد نسبت به سایر اعضاي جامعه نیز عنصر کلیدي اعتماد - 4باشد؛أم میتو
ها و وجود خطر در روابط افراد به خاطر را که با عدم وجود قطعیتشود، چیمحسوب م

اد واقعیتی اعتم- 5کنند؛میحسن ظن و احساس مثبتی که به یکدیگر دارند به هم اعتماد
یعنی اینکه در یک اعتماد خصلت نسبی و متغیر دارد،-6اجتماعی و فرهنگی است؛ 

د.کنهاي مختلف تاریخی تغییر میجامعه در دوره
ی را شود که افراد در روابط اجتماعی خود با دیگران هر گونه بدگماناعتماد باعث می

اد چنین روابطی شک اي را برقرار کنند که بدون اعتمکنار گذاشته و روابط صمیمانه
هاي جمعی را به وجود گیري همکاريتمادي اختالل در روابط و عدم شکلاعگیرد و بینمی
ياجتماعی یاري رساند. اعتماد نتیجهيتواند ما را در تبیین سرمایهآورد. اعتماد میمی

خصوص اگر اجتماعی است؛ بههاي ها و فعالیتها، انجمنتعامالت اجتماعی موجود در گروه
عنوان یک سرمایه با ارزش تلقی به سطح اجتماعی انتقال یابد، بهاین اعتماد از سطح فردي

شود و پیامد آن اجتماعی محسوب میيافراد، سرمایهشود. اعتماد و روابط بین می
هاي داوطلبانه است که هاي غیر دولتی و انجمنرکت و عضویت داوطلبانه در سازمانمشا

؛37:1380(الوانی،شوددر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي دیده می
).197- 198:1384اصفهانی،

ردازانی خواهد پرداخت که استفاده از اینترنت را بر پدر ذیل به شرح دیدگاه نظریه
.دانندثر میؤانزواي اجتماعی م

دریفوس- 6
معتقد است که استفاده از اینترنت درگیري فرد در دنیاي فیزیکی 1هیوبرت دریفوس

رسد، هر چه بیشتر از شبکه استفاده دهد. در حقیقت به نظر میو اجتماعی را کاهش می

1 Dreyfus, Hubert
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خواهند از کشاند که میمعنایی میواقعی، تنها و بیا به درون دنیاي غیرکنیم، ما رمی
پشتیبانی ایجاد همبستگی جدید اجتماعی،دردسرهایی که بدن میراث بر آن است. يهمه

هاي جدید، نوید زندگی بهتر و هاي اجتماعی جدید، خلق ارزشاز دموکراسی ها و جنبش
ن، تبادل سریع اطالعات و اخبار و تهدیداتی چون از هاي فراواجاد فرصتآسایش بیشتر، ای

ها و خرده یگی، قطعه قطعه شدن افراطی سلیقههاي سنتی همساهم پاشیدن شبکه
ي اجتماعی، گسترش     اخالقی به کودکان، کاهش سرمایههاي غیرها، آموزشفرهنگ

اینترنت و پیدایش نظمی، کاهش مشارکت اجتماعی، افزایش انزواي اجتماعی، اعتیاد به بی
هاي نوین اطالعاتی و ي فناوريچون هویت مجازي از جمله تأثیرات شمرده شدهمفاهیمی

).161:1383(دریفوس،ارتباطی هستند

کراوت-7
دهد که استفاده از اینترنت موجب نشان می1نتایج تحقیق تجربی رابرت کراوت

اجتماعی پیرامون فرد و افزایش يحلقهناش و کوچک شددهکاهش ارتباط فرد با خانوا
).2001(کراوت،استاحساس تنهایی و افسردگی

کاربري يروز و همچنین سابقهزمان در تحقیق کراوت شامل مدت کاربري در شبانه
از زمان آشنایی با اینترنت است.

2باري ولمن-8

ایتی را فراهم ولمن، منبع حمایت و اینکه چه نوع پیوندهایی، چه نوع حمباريبه نظر
ولمن .هاي اجتماعی انواع متفاوتی دارندحمایت. کند از اهمیت بسزایی برخوردار استمی
کند که عبارتند از حمایت مصاحبتی، حمایت عاطفی، حمایت کید میأع حمایت تانوابر 

این خدماتی و کاري، حمایت مالی، حمایت اطالعاتی و حمایت مشورتی. که هر کدام از 
شود. والدین، همسر، خویشاوندان نزدیک، از هر یک از اعضاي شبکه دریافت میها حمایت

يعمدهيکنندهمینأو تاقوام دور، دوستان و همسایگان و همکاران، همگی اعضاي شبکه
.باشندمیانواع متفاوت حمایت اجتماعی

اعی اجتميشمارد: استفادهدر خصوص استفاده از اینترنت ولمن دو گونه را بر می
به گردي و دانلود موسیقی و بازي. هاي غیر اجتماعی مثل وبمثل ایمیل و چت و استفاده

1 Krut, Robet
2 Wellman, Barry
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کند هاي غیر اجتماعی درگیر میزمانی که اینترنت مردم را با فعالیتاعتقاد ولمن نیز، 
مشارکت سیاسی و زندگی ،هاسازمان،تواند آنان را از اجتماعحتی بیش از تلویزیون می

ر کند. در مقابل زمانی که مردم از اینترنت براي ارتباط با دوستان خانوادگی دو
گاه اینترنت ابزاري براي ساختن و حفظ کند آنها استفاده میخویشاوندان و سازمان

).2001(ولمن و فرانک،خواهد بوداجتماعیيسرمایه

هاي پژوهشفرضیه
.ثیر داردأاعتماد بر انزواي اجتماعی دانشجویان ت-1
دارد. ثیراستفاده از فضاي مجازي بر انزواي اجتماعی دانشجویان تأ-2
هل، محل سکونتنسیت، سن، وضعیت اشتغال، وضعیت تأج(ايمتغیرهاي زمینه-3

دارد.ثیربر انزواي اجتماعی دانشجویان تأمقطع تحصیلی)و

شناسی پژوهش روش
و از نوع توصیفی و یروش مورد استفاده در این پژوهش، روش پژوهش پیمایش

اي) استفاده ي تحقیق از روش اسنادي (کتابخانههاي نظرتبیینی است؛ همچنین در بخش
يجمعیت یا جامعه.باشدمقطعی میي، مطالعهطرح پژوهش در این پژوهششده است. 

:1389، اي از واحدهاست که در چیز یا چیزهایی مشترك باشند (سراییآماري مجموعه
(مجتمع آماري این پژوهش، دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزييجامعه. )5

عصر) هستند. این واحد آموزشی داراي سه دانشکده است. تعداد کل دانشگاهی ولی
نفر است. 9907، کارشناسی ارشد و دکتري) در حال تحصیل (کارشناسیدانشجویان

محاسبه گردید و حجم 1کوکرانيحجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه
است. 370به دست آمده ينمونه

Nآماريي= جامعه،nحجم نمونه =،tمتغیر در توزیع نرمال که همواره ي= اندازه
شود نسبت به سطح احتمال مشخص می

qعدم وجود صفت =،qوجود صفت =،d1375، پوررفیعاطمینان (ي= محدوده:
375-383.(

1 Cochran
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05/0=d5/0=q5/0=p2=t9907N=

Pq2t
 ------------

2d
370 =n = ---------------------------------

t2pq1
)1------------(+ --------1

2dN

است. تصادفی ساده اي وهاي سهمیهگیريگیري تلفیقی از نمونهروش نمونه
ساخته و تکنیک تکمیلی محققيتکنیک یا ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه

.مصاحبه و مشاهده است

صوري استفاده شد محتوایی هاي پرسشنامه از اعتبار شاخص1جهت شناسایی اعتبار
شناسی داده شد جامعهيعدادي از اساتید خبره و برگزیدهطراحی شده به تيو پرسشنامه

، دلیل روشنی بر اعتبار پرسشنامه طراحی شده است. هاشاخصو وفاق آنها در مورد 
هاي مطرح، چارچوب این پژوهش از داخل نظریهيهمچنین به دلیل اینکه پرسشنامه

ست. اي اتخراج شده است داراي اعتبار سازهنظري و مدل تحلیلی اس
، این پژوهشيها)، پرسشنامهنی گویهانسجام درو(2همچنین جهت بررسی اعتماد

بر روي یک دهم حجم نمونه قرار گرفته است و آزمون آلفاي 3تحت آزمون مقدماتی
هاي طراحی درصد است بنابراین گویه70باالي کرونباخ انجام شد که آلفاي به دست آمده 

.ـ استونیانسجام درـشده داراي اعتماد

ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي پرسشنامه:1جدول 
آلفاي کرونباخ تعداد گویه ابعاد متغیر

752/0 8 خدماتیومالیحمایت عاطفی، فکري، انزواي اجتماعی
757/0 15 صراحت، صداقت، تمایل همکاري و اطمینان اعتماد
729/0 6 فادهنوع استو مدت زمان کاربريکاربري،يسابقه فضاي مجازياستفاده از
751/0 29 کل پرسشنامه

1 validity
2 reliability
3 pretest
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هاي پژوهشیافته
مشخصات پاسخگویان

شناختی با هاي جمعیتدر پژوهش حاضر توزیع افراد مورد بررسی بر حسب ویژگی
1/35درصد) پاسخگویان زن و (9/64دهد که: (االت پرسشنامه نشان میتوجه به سؤ
4/2ال و (س30سال و کمتر از 30درصد) پاسخگویان9/75(نظر سنی، ازدرصد) مرد

درصد) 7/29) مجرد و (درصد3/70(أهل ، از نظر وضعیت تسال45درصد) بیشتر از 
8/93، (درصد) شاغل1/38صد) غیر شاغل و (در9/61(متأهل، از نظر وضعیت اشتغال

نظر مقطع رستان، ازدرصد) ساکن شه2/6درصد) از پاسخگویان ساکن شهر تهران و (
درصد) در مقطع 2/22) پاسخگویان در مقطع کارشناسی و (درصد8/73تحصیلی (

اند.درصد) در مقطع کاردانی بوده5/0(درصد) در مقطع دکتري و 5/3کارشناسی ارشد و (

هاي توصیفییافتهالف) 

االت انزواي اجتماعیؤسدرصد توزیع فراوانی و :2جدول 

مقیاس
سؤال

نه مخالفم نه مخالفممکامالً مخالف
کامالً موافقمموافقمموافقم

درصد یفراوان
درصد فراوانیفراوانی

درصد فراوانیفراوانی
درصد فراوانیفراوانی

درصد فراوانیفراوانی
فراوانی

لذت بردن در کنار 
0025/0189/41217/322299/61دوستان

4813781/211411/38712/19326/8لذت بردن از تنهایی
دن نکرمطرح 

574/15972/261299/34587/15298/7مشکالت

دریافت کمک 
252/6301/8656/171192/321339/35عاطفی از اطرافیان

حمایت مالی دریافت 
819/21599/15847/22888/23587/15افیانراط

دریافت جزوه از 
25/0148/3288/61286/342013/54دوستان

عدم دریافت حمایت 
559/14599/15998/26891/24684/18خدماتی 

مشارکت در رفع 
25/082/263171753/4712233مشکالت دیگران
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ال؛ از اینکه کنار دوستانم باشم احساس خوبی ؤدر مورد متغیر انزواي اجتماعی، در س
اند. موافقم را انتخاب نمودهافق و کامالًمويدرصد) گزینه6/94(دارم

يدرصد) گزینه1/38(ال؛ بیشتر اوقات دوست دارم تنها باشم، درصد بیشتري در سؤ
اند. نه مخالفم و نه موافقم را انتخاب نموده

9/34(توانم مشکالت خود را با دیگران مطرح کنم، درصد بیشتري ال؛ نمیدر سؤ
اند. نه موافقم را انتخاب نمودهنه مخالفم ويدرصد) گزینه
نوادگی بتوانم از کمک و ال؛ کسی را دارم که در مورد مشکالت شخصی و خادر سؤ

موافقم را موافق و کامالًيدرصد) گزینه1/68اش استفاده کنم، درصد بیشتري (راهنمایی
اند. انتخاب نموده

کنند، درصد ن کمک میال؛ اگر در پرداخت شهریه کم بیاورم دوستانم به مؤدر س
اند. موافقم را انتخاب نمودهموافق و کامالًيدرصد) گزینه5/39بیشتري (
9/88(ال؛ دوستانی دارم که در مواقع نیاز از آنها جزوه بگیرم، درصد بیشتري ؤدر س

اند. موافقم را انتخاب نمودهموافق و کامالًيدرصد) گزینه
دش است، آدم باید بدون توجه به اطرافیان گلیم ال؛ هر کس به فکر منافع خوؤدر س

نه مخالفم و نه موافقم را يدرصد) گزینه8/26(خود را از آب بیرون بکشد، درصد بیشتري 
اند. انتخاب نموده

3/70کنم، درصد بیشتري (در رفع مشکالت دیگران مشارکت میال؛ معموالًؤدر س
.اندنتخاب نمودهموافقم را اموافق و کامالًيدرصد) گزینه
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االت اعتماد اجتماعیؤسدرصد توزیع فراوانی و :3جدول 

مقیاس
سؤال

نه مخالفم و نه مخالفمکامالً مخالفم
کامالً موافقمموافقمموافقم

درصد یفراوان
درصد فراوانیفراوانی

درصد فراوانیفراوانی
درصد فراوانیفراوانی

درصد فراوانیفراوانی
وانیفرا

314/8668/171026/271176/31546/14نداشتن صراحت بیان
ندادن اطالعات 

122/3245/6753/201355/361245/33شخصی به دیگران

232/6684/181301/35998/26505/13مطرح نکردن مشکالت
176/4408/10587/15929/241631/44صداقت در ازدواج

گفتن در صورت دروغ
834/221301/351123/33411/1141/1نیاز

در اختیار قرار دادن 
به هاي علمیمقاله

دوستان
25/0189/4591/151631/441314/35

اظهار نظر نکردن و 
367/9985/2613737684/18314/8سهیم نبودن

خودداري برخی از 
دوستان از بیان مقاله 

جدیدعلمی
521/14765/201164/31957/25314/8

در اختیار گذاشتن 
منابع درسی بین 

دوستان
79/1135/3684/181521/411301/35

پژوهش به صورت 
286/7684/181424/38862/23464/12انفرادي

تمایالت 
54/12671026/271697/45684/18جویانههمکاري

اختیار قرار ندادن در 
8523794/21765/20781/21521/14کتاب زمان امتحان

کمک به دوستان 
94/2122/3436/111452/391615/43داشتبدون چشم

273/737101452/391013/27602/16به دوستاناطمینان
بندي به قول و پاي

424/111026/271411/38628/16232/6قرارها
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ال؛ نباید رك و پوست کنده حرف زد، چون مردم ؤدر مورد متغیر اعتماد، در س
موافقم را انتخاب موافقم و کامالًيرصد) گزینهد2/46(شوند، درصد بیشتري ناراحت می

ال؛ به تجربه ثابت شده نباید اطالعات زیادي از خودم به دیگران بدهم، اند. در سؤنموده
ال؛ به اند. در سؤموافقم را انتخاب نمودهموافقم و کامالًيدرصد) گزینه60درصد بیشتري (

يدرصد) گزینه1/35نظر برخی، انسان نباید مشکالت خود را مطرح کند، درصد بیشتري (
ال؛ هنگام ازدواج نباید هیچ چیز را از اند. در سؤم را انتخاب نمودهنه مخالفم و نه موافق

موافقم را موافقم و کامالًيدرصد) گزینه69درصد بیشتري (طرف مقابل پنهان کرد،
توان دروغ گفت، درصد بیشتري ال؛ براي اینکه کارها پیش برود میاند. در سؤانتخاب نموده

يال؛ اگر با ایدهاند. در سؤخالفم را انتخاب نمودهممخالفم و کامالًيدرصد) گزینه5/57(
5/79گذارم، درصد بیشتري (دوستانم در میان میجدیدي آشنا شوم آن را باعلمی

ال؛ اگر چیزي پرسیدند اند. در سؤموافقم را انتخاب نمودهموافقم و کامالًيدرصد) گزینه
نباید اظهار نظر کنی زیرا در صورت بروز مشکل تو را مقصر خواهند دانست، درصد بیشتري 

ال؛ برخی وقتی اند. در سؤاب نمودهلفم و نه موافقم را انتخنه مخايدرصد) گزینه37(
دداري دوستشان است از گفتن آن خوينامهبینند که مرتبط با پایانالبی میجيمقاله

اند. نه مخالفم و نه موافقم را انتخاب نمودهيدرصد) گزینه4/31کنند، درصد بیشتري (می
د دهم، درصرار میهایم قشد و دکتري را در اختیار همکالسیال؛ منابع درسی اردر سؤ

ال؛ تنها اند. در سؤموافقم را انتخاب نمودهموافقم و کامالًيدرصد) گزینه2/76بیشتري (
درصد) 4/38دردسر ندارم، درصد بیشتري (يکنم، چون حوصلهروي پروژه (مقاله) کار می

انجام کاري برايال؛ از دوستتان اند. در سؤفم و نه موافقم را انتخاب نمودهنه مخاليگزینه
گویید اید، ولی یکی دیگر از دوستان به کمک او نیازمند است پس میتقاضاي کمک کرده

موافقم را انتخاب موافقم و کامالًيدرصد) گزینه1/64ه کمک او برود، درصد بیشتري (ب
هایتان کتابی از شما به امانت حانات یکی از همکالسیال؛ ایام امتاند. در سؤنموده

مخالفم ويدرصد) گزینه4/44هید، درصد بیشتري (دد، شما کتاب را به او نمیخواهمی
هایتان کتابی از شما به امانت یکی از همکالسیال؛ اند. در سؤمخالفم را انتخاب نمودهکامالً

و کمک تواند زحمتتان را جبران کند، با وجود این، به ادانید که نمیخواهد، میمی
اند. موافقم را انتخاب نمودهموافقم و کامالًيدرصد) گزینه7/82ي (کنید، درصد بیشترمی

دانید که یابنده اید، میو نشان خود را در کالس جا گذاشتهدرسی با نام يال؛ جزوهدر سؤ
نه مخالفم و نه يدرصد) گزینه2/39آن را به دست شما خواهد رساند، درصد بیشتري (
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بندند، درصد مردم به قول و قرارهاي خود پايال؛ عموماًر سؤاند. دموافقم را انتخاب نموده
.اندلفم و نه موافقم را انتخاب نمودهنه مخايدرصد) گزینه1/38بیشتري (

االت استفاده از فضاي مجازيؤسدرصد توزیع فراوانی و :4جدول 

ال؛ چه مدت زمانی است که به اینترنت ، در سؤدر مورد متغیر استفاده از اینترنت
یلی زیاد و زیاد را انتخاب  خيدرصد) گزینه6/74درصد بیشتري (دسترسی دارید؟

کنید؟ روز صرف استفاده از اینترنت میچه مدت زمانی را در شبانهال؛ در سؤاند. نموده
ال؛ اند. در سؤیاد و خیلی زیاد را انتخاب نمودهزي) گزینهدرصد1/41درصد بیشتري (

درصد) 5/39گیرد، درصد بیشتري (مرا میياستفاده از اینترنت زمان زیادي از وقت روزانه
ال؛ تا چه اندازه به منظور کسب خبر و اند. در سؤتخاب نمودهزیاد و خیلی زیاد را انيگزینه

مقیاس
سؤال

نه کم و نه کمخیلی کم
خیلی زیادزیادزیاد

درصد نیفراوا
درصد فراوانیاوانیفر

درصد فراوانیفراوانی
درصد فراوانیفراوانی

درصد فراوانیفراوانی
فراوانی

مدت زمان دسترسی 
82/2245/6628/161299/341477/39به فضاي مجازي

مدت زمان استفاده در 
314/8599/151286/34944/25287/15طول شبانه روز

صرف وقت زیاد براي 
4813781/21957/25888/23615/16آن

میزان استفاده براي 
298/7781/211176/31888/23587/15کسب خبر

میزان استفاده براي 
452/12671/18891/241038/27668/17سرگرمی

میزان ارتباط و تعامل 
از طریق آن با 

دوستان
1038/27875/23819/21505/13492/13
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نه کم و نه يدرصد) گزینه6/31درصد بیشتري (کنید؟عات به اینترنت مراجعه میاطال
به ال؛ تا چه اندازه به منظور تفریح، هیجان و سرگرمیاند. در سؤزیاد را انتخاب نموده

یلی زیاد و زیاد را خيدرصد) گزینه6/45کنید؟ درصد بیشتري (راجعه میاینترنت م
کنید؟اینترنت با دوستان ارتباط برقرار میال؛ تا چه اندازه از طریق اند. در سؤانتخاب نموده

اند.کم و خیلی کم را انتخاب نمودهيدرصد) گزینه3/51درصد بیشتري (
ترین عامل در انزواي اجتماعی دانشجویان به نظر شما امروزه مهم(ال ؤسبررسی 

اي اجتماعی دانشجویان را ترین عامل در انزودهد که پاسخگویان مهم؟) نشان میچیست
ال (چه راهکارهایی را براي کاهش بررسی سؤدانند و نیز در اعتمادي میاینترنت و بی

کنید؟) مشخص شد که درصد بیشتري از انزواي اجتماعی دانشجویان پیشنهاد می
را آزادي عملو هاي گروهی، توجه به نظرات دانشجوشرکت در فعالیتپاسخگویان، 

اند.ماعی دانشجویان دانستهانزواي اجتبهترین راهکارها براي کاهش 

هاي تبیینی یافتهب) 
آوري شده هاي جمعاري ابتدا باید مشخص شود که دادههاي آمبراي استفاده از روش

هاي رت نرمال بودن توزیع دادهنرمال؟ چون در صواز توزیع نرمال برخوردار است یا غیر
ي پارامتریک استفاده نمود و در هاتوان از آزمونها میآوري شده براي آزمون فرضیهجمع

که در این مرحله به بررسی هاي ناپارامتریک استفاده کرد؛نرمال بودن از آزمونصورت غیر
نتایج حاصل از آزمون مزبور در مورد هر یک از متغیرها پرداخته شده و بر اساس نتایج 

شود.ه میهاي تحقیق استفادناسب براي بررسی صحت و سقم فرضیهحاصل، از آزمون م
ود شیید میباشد فرض صفر تأ05/0از مقدار خطا تر داري بزرگاگر مقدار سطح معنی

یید باشد فرض یک تأ05/0از مقدار خطا تر داري کوچکو در صورتی که مقدار سطح معنی
شود. می

دهد که چون و نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنوف نشان می5با توجه به جدول 
، فضاي مجازيي اجتماعی، اعتماد و استفاده از داري براي متغیرهاي انزوامقدار سطح معنی

شود، پس یید می)، فرض صفر تأSig<05/0(باشدمی05/0تر از مقدار خطا بزرگ
باشند.نرمال میمتغیرهاي انزواي اجتماعی، اعتماد و استفاده از فضاي مجازي 
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بررسی نرمال بودن متغیرها:5جدول 

داريمعنیسطحمتغیر
)sig(

Z کولموگروف
گیرينتیجهیید فرضیهأتمقدار خطااسمیرنوف

نرمال است165/0175/105/00Hانزواي اجتماعی
نرمال است546/0779/005/00Hاعتماد

نرمال است060/0135/105/00Hفضاي مجازياستفاده از 

.ثیر داردأتاعتماد بر انزواي اجتماعی دانشجویان :1يفرضیه
05/0تر از مقدار خطا ) و کوچکSig=000/0(داري برابرچون مقدار سطح معنی

96/1تر از مقدار ، بزرگ740/6تی برابر ي) و قدر مطلق آمارهSig>05/0(باشدمی
در مدل باقی اعتمادشود پس متغیر یید میدرصد فرض یک تأ95اطمینان باشد بامی
انزواي اجتماعی براعتمادگیریم باشد. پس نتیجه میمی684/0آن ماند و مقدار ضریب می

باشد که مقدار آن میدرصد3/53ثیر نیز برابر و مقدار تأثیر دارد أتدر بین دانشجویان
انزواي اجتماعی در براعتمادشود یعنی یید میاول تأيپس فرضیهمثبت (مستقیم) است. 

ثیر دارد.تأبین دانشجویان

انزواي اجتماعی در بین دانشجویانبراعتمادثیر أبررسی ت:6جدول 
مقدار ضریبخطاي معیار میانگینثیر)أبتا (مقدار تتیيآماره)sig(داريسطح معنی

000/0740/6533/0101/0684/0

ثیر دارد.أتانزواي اجتماعی دانشجویانبرفضاي مجازياستفاده از:2يفرضیه
05/0تر از مقدار خطا ) و بزرگSig= 825/0(داري برابر عنیچون مقدار سطح م

96/1تر از مقدار ، کوچک222/0تی برابر يو قدر مطلق آماره) Sig<05/0(باشدمی
شود، ي دوم تأیید نمیفرضیهشود، پس میییددرصد فرض صفر تأ95شد با اطمینان بامی

ثیر ندارد.تأی در بین دانشجویانانزواي اجتماعفضاي مجازي براستفاده ازیعنی 

انزواي اجتماعیبرفضاي مجازياستفاده ازثیرتأبررسی :7جدول 
مقدار ضریبخطاي معیار میانگینبتا (مقدار تأثیر)ي تیآماره)sigداري (سطح معنی

825/0222/0017/0090/0020/0



131بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر انزواي اجتماعی ...

ثیر دارد.تأي اجتماعی دانشجویانانزوابراي متغیرهاي زمینهرسد به نظر می:3ي فرضیه
داراي تفاوت جنسیتبه تفکیک انزواي اجتماعیرسد میزان به نظر میالف)

معناداري است.
انزواي بدین صورت است که میزان tتفسیر آزمون ، در نتیجه با استفاده از نتایج

ژوهش طبق پيو فرضیهستنیدر بین دو گروه زن و مرد داراي تفاوت معناداري اجتماعی
.شده استنیید أنتایج ت

تفاوت معناداري انزواي اجتماعی به تفکیک جنسآزمون بررسی:8جدول 

جنس و میزان انزواي اجتماعی
دو گروه مستقلtآزمون آزمون لون

FsigTSigتفاوت میانگین
برابري واریانس

079/077/0
37/0 -71/042/0 -

- 71/042/0- 37/0عدم برابري واریانس69/7

به تفکیک گروه سنی داراي تفاوت انزواي اجتماعیرسد میزان به نظر میب)
معناداري است. 

توان بیان می05/0تر ازو سطح معناداري کوچک)69/7(با توجه به مقدار آزمون
به تفکیک گروه سنی داراي تفاوت معناداري است. به انزواي اجتماعی نمود که میزان 

بین افراد به تفکیک گروه سنی یکسان نیست و انزواي اجتماعیدیگر میزان عبارتی 
تحقیق تأیید شده است.يفرضیه
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به تفکیک گروه سنیانزواي اجتماعیبررسی تفاوت معناداري میزان :9جدول 
تعداداف معیاررانحمیانگینگروه سنی

5/279/0116سال و کمتر25
30-265/31311/0132
35-313/346/1257
40-366/329/829
45-418/206/315

4/271/821سال و باالتر46
56/308/10370جمع

69/7=F

001/0=Sig

ثیر دارد.أتانزواي اجتماعی دانشجویانبررسد شغل به نظر می)پ
05/0تر از مقدار خطا ) و بزرگSig=503/0(داري برابر چون مقدار سطح معنی

96/1تر از مقدار ، کوچک672/0تی برابر ي) و قدر مطلق آمارهSig<05/0(باشدمی
انزواي اجتماعی در برشغل یعنی شود، یید میدرصد فرض صفر تأ95شد با اطمینان بامی

ثیر ندارد.تأبین دانشجویان

انزواي اجتماعیبرثیر شغل بررسی تأ: 10جدول 
مقدار ضریبخطاي معیار میانگینبتا (مقدار تأثیر)تیي آماره)Sigداري (سطح معنی

503/0672/0050/0010/0007/0

ثیر دارد.أتانزواي اجتماعی دانشجویانبرهل أرسد وضعیت تبه نظر می)ت
05/0تر از مقدار خطا ) و بزرگSig=931/0(داري برابر ار سطح معنیچون مقد

96/1تر از مقدار ، کوچک086/0تی برابر يماره) و قدر مطلق آSig<05/0(باشد می
انزواي برهل وضعیت تأیعنی شود میییددرصد فرض صفر تأ95شد با اطمینان بامی

ثیر ندارد.تأاجتماعی در بین دانشجویان

انزواي اجتماعیبرهل أثیر وضعیت تأبررسی ت:11جدول
مقدار ضریبخطاي معیار میانگینبتا (مقدار تأثیر)ي تیآماره)Sigداري (سطح معنی

931/0086/0007/0081/0007/0
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ثیر دارد.تأانزواي اجتماعی دانشجویانبرمحل سکونت يرسد منطقهبه نظر می)ث
95با اطمینان 483/0داري معنیو سطح - 704/0تی که يبا توجه به سطح آماره

برمحل سکونت يمنطقهبنابراینشود. رد می1شود و فرض یید میدرصد، فرض صفر تأ
ثیر ندارد.تأانزواي اجتماعی در بین دانشجویان

انزواي اجتماعیبرثیر محل سکونت أبررسی ت:12جدول 
مقدار ضریبخطاي معیار میانگینبتا (مقدار تأثیر)ي تیآماره)Sigداري (سطح معنی

483/0704/0-550/0-142/0100/0

ثیر دارد.تأانزواي اجتماعی دانشجویانبرمیزان تحصیالت رسد به نظر می)ج
05/0تر از مقدار خطا ) و بزرگSig=710/0داري برابر چون مقدار سطح معنی

96/1تر از مقدار ، کوچک373/0تی برابر ي) و قدر مطلق آمارهSig<05/0(باشد می
انزواي برمیزان تحصیالت یعنیشود میییددرصد فرض صفر تأ95شد با اطمینان بامی

ثیر ندارد.تأاجتماعی در بین دانشجویان

انزواي اجتماعیبرثیر میزان تحصیالت أبررسی ت:13جدول 
مقدار ضریبخطاي معیار میانگینبتا (مقدار تأثیر)ي تیآماره)Sigداري (سطح معنی

710/0373/0 -028/0 -063/0023/0 -

وانزواي اجتماعی دانشجویانمتغیر وابسته رگرسیون خطی چندگانه بین 
اياز اینترنت و متغیرهاي زمینهاعتماد، استفادهمتغیرهاي مستقل

مدليخالصه:14جدول
ضریب تعیین تصحیح شدهضریب تعیینضریب همبستگی

542/0294/0251/0

یزان باشد و ضریب تعیین که ممی542/0ن رگرسیون ضریب همبستگی ر اید
گوید میزان تغییرات در باشد که میمی294/0باشد برابر ییرپذیري متغیر وابسته میتغ

شود. درصد تغییرات در متغیر وابسته می294/0متغیرهاي مستقل باعث 
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بررسی خطی بودن رگرسیون (آزمون آنوا)
یید باشد فرض صفر تأ05/0ز مقدار خطا تر اداري بزرگاگر مقدار سطح معنی

باشد فرض 05/0از مقدار خطا تر داري کوچکدر صورتی که مقدار سطح معنیود و شمی
شود.یید مییک تأ

باشد می05/0تر از مقدار خطا و کوچک000/0داري برابر چون مقدار سطح معنی
گیریم.ون خطی است نتیجه میپس فرض یک را که رگرسی

ANOVAآزمون :15جدول 

مقدار خطاآزادييدرجهFيمقدار آمارهداريسطح معنی
000/0873/6805/0

ضرایبمعنادار بودنآزمون
آزموناز ضرایبهر کداممعنادار بودند، بایرگرسیونمعنادار بودنبعد از آزمون

درصد95اطمینانشود آیا در سطحمشخصکهاستآنآزموناینانجامازگردد. هدف
رگرسیون خطی براي سه متغیر ي. معادلهخیریااستصفر مخالفگردیدهمحاسبهضریب

)، 5X)، شغل (4X)، سن (3X(جنسیت )، 2X(استفاده از اینترنت، )1X(اعتمادمستقل 
) و متغیر وابسته انزواي 8X)، میزان تحصیالت (7X)، محل سکونت (6Xهل (أوضعیت ت
باشد.به صورت زیر می)Y(اجتماعی

8877665544332211
' XXXXXXXXaY  

:باشندزیر میشرحبهآزموناینهايفرض
ماند؟مقدار ثابت در مدل باقی می

تی يمطلق آمارهو مقدار قدر05/0تر از مقدار خطا داري بزرگاگر مقدار سطح معنی
ود و در صورتی که مقدار سطح شیید میباشد فرض صفر تأ96/1مقدار جدول تر ازکوچک

ار تر از مقدتی بزرگيمطلق آمارهو مقدار قدر05/0تر از مقدار خطا کوچکداريمعنی
شود.یید میفرض یک تأباشد96/1جدول 
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بررسی مقدار ثابت: 16جدول
مقدار ضریبخطاي معیار میانگینبتا (مقدار تأثیر)ي تیآماره)Sigداري (سطح معنی

115/0584/1-463/0733/0

تر از مقدار خطا ) و بزرگSig= 115/0(115/0داري برابر ح معنیچون مقدار سط
، کوچکتر از مقدار 584/1برابر تیي) و قدر مطلق آمارهSig<05/0(باشدمی05/0
شود پس مقدار ثابت در مدل باقی یید میدرصد فرض صفر تأ95شد با اطمینان بامی96/1

نمی ماند.
به صورت زیر خواهد بود.رگرسیون خطی چندگانه يپس معادله

1X684/0 =Y

انزواي اجتماعی در دانشجویاناعتماد =684/0

گیري بحث و نتیجه
ن ثر بر انزواي اجتماعی در بین دانشجویاؤبررسی عوامل م«این پژوهش با هدف کلی 

در پژوهش حاضر اعتماد در پذیرفت. انجام » واحد تهران مرکزياسالمیدانشگاه آزاد 
اعتماد گرایانه،ه تحت عناوین گوناگون اعتماد خاصرد مورد بررسی قرار گرفت کسطح خ

اول نشان داد که ينتایج حاصل از آزمون فرضیهشود. بین فردي و شخصی نامیده می
درصد      3/53و مقدار تأثیر نیز برابر ثیر دارد تأانزواي اجتماعی دانشجویانبراعتماد

خود تحت عنوان حقیقتیان نیز در پژوهش.ت (مستقیم) استباشد که مقدار آن مثبمی
فته است؛ هر به نتایجی مشابه دست یا"ثر بر انزواي اجتماعی جوانانعوامل اجتماعی مؤ"

. به اعتقاد جانسون براي ایجاد ارتباط تر، انزواي اجتماعی کمتر استچه شعاع اعتماد وسیع
د. زتومکا و چلبی نیز معتقدند          ایجاد کنفرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را

تواند انزواي اجتماعی را تقویت نماید. با توجه به اینکه اکثر پاسخگویان در اعتمادي میبی
این پژوهش ساکن شهر تهران هستند و نیز با توجه به نتایج بدست آمده، طبق رهیافت

اعتماد اجتماعی به حداقل خود زیمل به دلیل روابط ناپایدار در سبک زندگی شهري، 
یابد. زندگی در مادرشهرها که بر فرد رقابت، تقسیم کار، روتینه شدن روابط، کاهش می

کند، او را به بیگانگی سوق فردگرایی، قبول روح عینی و طرد روح ذهنی را تحمیل می
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دهد. در پژوهش انجا میشلز هم مشخص شد انزواي اجتماعی در ارتباط با محیط می
تري یان نسبت به شهرنشینان گرایش قويروستایداداجتماعی است؛ نتایجی که نشان می

ثیر اعتماد بر انزواي ي اول مبنی بر تأبر این اساس فرضیهمحلی خود دارند.يبه جامعه
زتومکا، جانسون و چلبی است.اجتماعی منطبق با رهیافت زیمل،

اعتمادي قتصادي وسیع بستر بیاهاي خاص و تغییرات اجتماعی ووجود ویژگی
ر کس به دنبال منافع خود است. فزاینده را در جامعه پدید آورده است. در این شرایط ه

و این ر روابط و پیوندهاي اجتماعی دارد؛اي بأثیر مؤثر و کاهندهاعتمادي و سوء ظن تبی
اعتمادي و بیسازد. با افزایشرا فراهم میمناسبی براي انزواي اجتماعی يامر زمینه

سوءظن که نشانگر عدم اطمینان و اتکا فرد به دیگران است احساس عجز و تنهایی تقویت 
گردد. می

رشد بیگانگی يزیمل با دیدگاه دیالکتیکی خود معتقد است که شهرهاي بزرگ زمینه
بنابراین اند. نیز به ارمغان آوردهو انزواي اجتماعی را فراهم ساخته در مقابل آزادي فردي را 

مثبت و منفی را داراست. زیمل معتقد است کهيعصر جدید از دیدگاه او هر دو جنبه
هاي اجتماعی مستقیم و کنترل اجتماعی غیر رسمی، شهر به دلیل رهایی فرد از نظارت

).9:1383(امیرکافی،یابداحساس تنهایی، انزواي اجتماعی رشد می
کنند تا این باور در برقرار کنند، ارتباط برقرار میکنند تا ارتباط ها اعتماد میانسان

ذهنشان ریشه کند که بدون همکاري و مشارکت و همفکري کاري از پیش نخواهند برد. 
ند که بدون اعتماد، زندگی اشناسان دریافتهي نظم در جامعه است. جامعهاعتماد خمیر مایه

پذیر نیست. امروزه بیشترین امکانکنیم، به سادگیم میاي که ما براي خود فراهروزمره
روابط مستمر اجتماعی است، يضروري در همهيلفهتوافق بر روي اینکه اعتماد یک مؤ

توان گفت اعتماد یک عمل اجتماعی است که مانند هوایی که تنفس وجود دارد. می
اهش اعتمادي به کبیطور کلینوشیم، باید آن را حفظ کرد. بهیکنیم یا آبی که ممی

شود. از طرف دیگر باعث هاي اجتماعی، انزوا و اقدامات نامطلوب احتیاطی منجر میفعالیت
اي شدن، گسسته شدن پیوندها و از ي اجتماعی گردیده و به انزوا، ذرهفرسایش سرمایه
انجامد.روابط بین فردي میيبین رفتن شبکه

فضاي استفاده ازه دوم نتایج حاصله حاکی از آن است کيهمچنین در فرضیه
نتایج تحقیق تجربی کراوت در ثیر ندارد که با تأانزواي اجتماعی دانشجویانبرمجازي

. کاربري مطابقت نداردياستفاده از اینترنت با توجه به مدت زمان کاربري و سابقهخصوص 
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بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزواي"محسنی و همکاران نیز در پژوهش خود در
اجتماعی از اینترنت موجب کاهش انزواي ياجتماعی کاربران اینترنت دریافتند که استفاده

گردد. اجتماعی می
ي را در کاربريروز و سابقهشبانهاستفاده از اینترنت در طولکراوت مدت زمان 

ز هاي پژوهش حاضر حاکی اافزایش انزواي اجتماعی مؤثر دانسته است. در حالی که یافته
اثر اینترنت کاربري و انزواي اجتماعی است. ولمن يثیر معکوس بین سابقهود نوعی تأوج

غیر اجتماعی يداند. ولمن معتقد بود استفادهشود، میاي که از آن میرا تابع نوع استفاده
تواند افراد را از اجتماع، (تفریح و سرگرمی) از اینترنت حتی بیش از تلویزیون می

پژوهش حاضر حاکی از هايو زندگی خانوادگی دور کند. یافتهشارکت سیاسی ها، مسازمان
غیر اجتماعی کاربران از اینترنت و انزواي يثیر معکوس بین استفادهوجود نوعی تأ

باشد که  اجتماعی بوده است. پس نتایج بدست آمده در جهت عکس رهیافت ولمن می
ثیر نداشته است. هر نزواي اجتماعی تأرنت بر اغیر اجتماعی از اینتيدهد استفادهنشان می

کنند.رسد افراد در استفاده از اینترنت با هم متفاوت عمل میچند به نظر می
، تحقیقات متعددي انجام شده استفاده از اینترنت و فضاي مجازيپیامدهاي يدرباره

ر ها باز آناند که بخش عظیمیمنظر خویش به این موضوع پرداختهاست که هر یک از
اند که آوري نوین بر سالمت اجتماعی و تأثیر آن بر نوع روابط پرداختهتأثیر منفی این فن

آن سبب ایجاد احساس يخصوص در شکل افراطی و سازمان نیافتهاستفاده از اینترنت به
گردد و روند زندگی او را میناکامی، تنهایی و اضطراب و کاهش سالمت اجتماعی فرد

دهد.شعاع قرار میالتحت
اي بر روي انزواي اجتماعی سوم که به بررسی متغیرهاي زمینهيدر فرضیه

اعی بین زنان و مردان جنسیت تفاوت معنادري در میزان اعتماد اجتمپردازد؛ در مورد می
به تفکیک گروه سنی داراي تفاوت معناداري انزواي اجتماعی میزان همچنین ،وجود ندارد

انزواي اجتماعی بر، محل سکونت و میزان تحصیالت غل، وضعیت تأهلشالبته است. 
درصدي پاسخگویان 70هاي پژوهش و فراوانی با توجه به یافتهثیر ندارد. تأدانشجویان

هاي انسانی عنوان پتانسیل و سرمایهشاغل، جوانان بهسال و کمتر، مجرد و غیر30جوان 
دگرگونی دیگر این نسل منشأعی و فرهنگیشوند که تغییرات اجتماجامعه محسوب می

بر کیفیت تعامل و ايکنندهجوانان در این تغییرات نقش تعیینباشد. ابعاد جامعه می
ارتباطات و نظم اجتماعی دارند. 
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با توجه به اینکه انزواي اجتماعی در تقابل با انسجام اجتماعی قرار دارد و با توجه به 
هاي ؤلفهجام اجتماعی، براي ایجاد و حفظ انسجام که از مانسيدیدگاه دورکیم درباره

شود، الزم است که دانشجویان را به طرز مناسبی با اجتماعی محسوب میيسرمایه
هاي پایدار و هنجارهاي مناسب جامعه تطبیق داد. دانشجویان باید طوري پرورش ارزش

خود را ر مناسب نیازهاي فرديطویط مکانی و زمانی خود بتوانند بهیابند که هم در شرا
االت باز ر جامعه داشته باشند. در بررسی سؤثر در کارکرد بهتمرتفع سازند، و هم نقش مؤ

ان را ترین عامل انزواي اجتماعی دانشجویپرسشنامه مشخص شد که پاسخگویان مهم
اري و اعتمادي، مشکالت اقتصادي، بیکهاي اجتماعی و نیز بیاستفاده از اینترنت و شبکه

هاي گروهی، توجه به قشر و نیز بهترین راهکار را شرکت در فعالیتدانند؛مینبود انگیزه 
عنوان یکی از اند. دانشجو بهو ورزش دانستهدانشجو و آزادي عمل او و نیز سرگرمی

موفقیت اهداف از پیش تعیین يکنندهعنوان تعیینتأثیرگذارترین اقشار جامعه و نیز به
اجتماعی) مشارکت فعال هاي مختلف (علمی، فرهنگی وجامعه باید در زمینهشده براي

ضاي امن و پر نشاط براي او داشته باشد که این مسئله در گرو اعتماد به دانشجو و ایجاد ف
پذیر است. امکان

قبلی به يهاي انجام شدهحاضر و با توجه به پژوهشيبا توجه به پژوهش انجام شده
هت کاهش انزواي اجتماعی مفید و تواند در جنهادات و راهکارهایی که میبرخی از پیش

شود:ثر باشند پرداخته میمؤ
ترین راهکار را در خصوص کاهش با توجه به اینکه پاسخگویان پژوهش حاضر مهم-1
دانند، الزم است حضور، هاي گروهی دانشجو میاجتماعی در بین دانشجویان فعالیتانزواي 

ردد. به این منظور؛ گسترش نشجو و تعامل اجتماعی با دانشجو تقویت گعملکرد دا
با آموزشی و پژوهشی مشترك میان مراکز آموزش عالی و پژوهشی ،هاي علمیهمکاري

هاي مقتضی براي افزایش تعامل میان دانشگاه و جوانان ریزيدانشجویان انجام گیرد. برنامه
بدین طریق کارایی نسل جوان در حیات جامعه با دیگر نهادهاي آموزشی صورت گیرد تا

توسعه و گسترش یابد.
به توجه به اثرات منفی انزواي اجتماعی در بین دانشجویان و نیز با توجه به -2

سرگرمی، الزم است امکانات و (ورزش) و هاي بدنیفعالیتيفراوانی پاسخگویان در زمینه
گروهی) را در اختیار دانشجویان قرار داد.هاي(تفریحی، شغلی و فعالیتهاي الزمفرصت
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شود و اعتمادي مانع از همکاري میدهد که بیتایج پژوهش حاضر نشان مین-3
رسد با ایجاد فضا براي انجام گردد. به نظر میباعث تضعیف پیوندهاي اجتماعی می

باز و هاي گروهی و نیز ایجاد میل به روابط هاي گروهی و مشارکتی و ورزشفعالیت
مشارکت و يگسترده با دوستان و میل به ایجاد روابط عاطفی با دوستان بتوان زمینه

همبستگی را فراهم آورد.
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:نابعفهرست م
، "مدیریت دولتی و اعتماد عمومی".)1380حسن (فرد، داناییالوانی، سید مهدي و 

.55يدانش مدیریت، شمارهيمجله
اجتماعی يبررسی نقش مدیران فرهنگی در حفظ و ارتقاء سرمایه.)1384(صفهانی، میناا

مدیریت يارشد رشتهکارشناسی ينامهـ هنري شهرداري تهران، پایاندر سازمان فرهنگی
ریزي فرهنگی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.برنامه

، ختی انزواي اجتماعی در شهر تهرانشناطراحی الگوي جامعه). 1383(امیرکافی، مهدي 
، دانشگاه تربیت مدرس.يدکتريرساله

اعتیاد به اینترنت با انزواي اجتماعی يبررسی رابطه). 1390(پگاه گودرزي، ایرانلو، مریم و 
کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ.ينامه، پایانو کیفیت تعامل
يشناسی، دورهجامعهي، رشتهشناسی شهريهدرسی جامعيجزوه.)1383پیران، پرویز (
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