
  
  
  
  
   
 
 

  
  
  

یافتگی مناطق شهري و پایگاه  انزواي اجتماعی، توسعه
 و اجتماعی در تهران اقتصادي

   *شالچی سمیه
  19/1/1397: تاریخ پذیرش     29/7/1396: تاریخ دریافت

  
  چکیده  

ی ناشی از  انزواي اجتماعی بیشتر تاکید برتغییر روابط اجتماعمسألهدر رویکردهاي ابتدایی به 
  گیري مکتب شیکاگو، با شکل. دهد میمدرنیته مطرح بوده است، که امکان انزوا را افزایش 

 بر پارك تاکید با. دهد می قرار مطالعه مورد شهري زندگی سبک مثابه به را انزوا ورث لوئیس
احی طبیعی شهر و سپس رویکردهاي نومارکسیستی به فقر شهري، انزوا به عنوان نوعی نو

این پژوهش به . شودهاي اقتصادي و فضایی در شهر تعریف میرومیت مرتبط با نابرابريمح
 به 19 و 17 به عنوان مناطق توسعه یافته و 1،3 نفر از شهروندان مناطق 400روش پیمایش 

 ،ها  به استناد یافته.عنوان مناطق کمتر توسعه یافته شهري را مورد مطالعه قرار داده است
 عینی عدب  این در حالی است که. ان متوسطی دچارانزواي اجتماعی هستندساکنان به میز

 یافتگی توسعه سطح فرضیات، بین آزمون  بر پایه.باشد می متوسط حد از بیش اجتماعی انزواي
اي اجتماعی رابطه وجود دارد به طوري که هرچه منطقه کمتر توسعه یافته باشد انزو و مناطق
عد عینی به خصوص در رابطه با ب. کنند میعی بیشتري را تجربه  آن، انزواي اجتماساکنان

همچنین انزواي اجتماعی با پایگاه اجتماعی و . انزواي اجتماعی این تفاوت محسوس است
  .اقتصادي افراد، سن، اعتماد اجتماعی و حس تعلق پاسخگویان به محله و شهر ارتباط دارد

 -تگی مناطق شهري، نابرابري، پایگاه اقتصاديیاف توسعه  انزواي اجتماعی،:واژگان کلیدي
  اجتماعی

                                                
 somayeh.shalchi@gmail.com          .شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی یار جامعهاستاد *
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  مسألهطرح 
. شود می توصیف ساکنان خلوت و تنهایی با همراه اجتماعی تحلیلگران سوي از معموالً شهر

 واسطه به معموالً 1اجتماعی انزواي تبیین. است شهري زندگی واقعیت انزوا دیگر، عبارت به
 بنابراین. است بوده آن اجتماعی پیامدهاي و کردهاکار اجتماعی، روابط اهمیت به توجه

 روابط درباره موجود نظري ادبیات گرفتن نظر در بدون اجتماعی انزواي به پرداختن
. است معنادار اجتماعی هاي شبکه فقدان معنی به اجتماعی  انزواي.نیست ممکن اجتماعی

 احساس و کرده برطرف را او اجتماعی نیازهاي بایست می فرد، ارتباطات که معنی این به
 یعنی اجتماعی انزواي ابعاد از برخی. کند ایجاد او در را اطراف محیط از امنیت و حمایت

 و فاصله احساس و شبکه کیفیت معیار اما است، برخوردار عینی معیار از انسانی شبکه اندازه
  ).1394 هورتوالنوس، (آیند می حساب به آن ذهنی ابعاد از دیگران، بین در تنهایی

اي کالسیک در  در واقع ایده نسبتاً جدید است، اما می اگرچه انزواي اجتماعی مفهو
 هاي سال از اجتماعی انزواي عینی و ذهنی که ابعاد طوري به. باشد شناسان می بین جامعه

 بین در نظري لحاظ به. است بوده توجه مورد نیز شناسی جامعه گیري شکل ابتدایی
 و کالنشهر تونیس، شافت گزل مفهوم با اجتماعی انزواي مفهوم ک،کالسی شناسان جامعه

 حوزه در همچنین. باشد می ارتباط در دورکیم اجتماعی زیمل و همبستگی دلزدگی
 موضوعات از یکی اجتماعی انزواي تاکنون شیکاگو مکتب از شهري شناسی جامعه مطالعات

 و فردگرایی فرایند و مدرنیته گسترش در واقع با .است بوده شهري اجتماعی پژوهشگران
 ارزیابی براي حساس موضوعات از یکی همواره اجتماعی انزواي میزان اجتماعی، چندپارگی

 را جامعه اجتماعی ساختار مدرنیته،. است بوده شهرها خصوص به انسانی محیط کیفی
. دارد انسانی پیوندهاي از جدیدي تعریف فردگرا، زندگی سبک. است داده تغییر طورکلی به

 هاي شبکه. است کرده تبدیل سیال روابطی به را گذشته پایدار انسانی روابط تعریف، این
 را افراد اجتماعی روابط از کمتري سهم همسایگی و خویشاوندي هاي گروه نظیر سنتی

از سوي  اما است، شده تر سخت ،عمیق اجتماعی ارتباطات حفظ و ایجاد. دهند می تشکیل
 .است یافته افزایش جمعی و شخصی عملکرد در اجتماعی اتارتباط اهمیت دیگر

                                                
1. Social Isolation  
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 ها، انسان گرایی تخصص افزایش معناي به وسیع سطح در که نیز، مدرن تفکیک ایده 
 فاصله افزایش سبب است، بیشتر هاي مهارت و سودمندي منظور به نهادها و ها سازمان

 سمت به تفکیک هاید شهرها  در.است شده سنتی نهادهاي اهمیت کاهش و اجتماعی
 البته و تجاري و مسکونی اداري، هاي بخش گزینی جدایی خاص، کاربرد با محالت تعریف
مدرنیزاسیون شهري بر انزوا تأثیر مضاعفی هم . یابد می وسو سمت اجتماعی اقشار جدایی

تفکیک مناطق . داشته است چرا که همواره همراه با نابرابري بین مناطق شهري بوده است
. هاي مدرنیزاسیون شهري است نیافته و یا غنی و فقیر ازجمله ویژگی یافته و توسعه عهبه توس

خصوص براي  تفکیک فضایی معموالً همراه با تفکیک اجتماعی و افزایش انزواي اجتماعی به
 مدرن محیطی تغییرات اند داده نشان مختلف هاي پژوهش. یافته است محالت کمتر توسعه

  .باشد مؤثر اجتماعی انزواي و صلهفا ایجاد در تواند می
 تغییر را همسایگی روابط و محالت ساختار شهري مدرنیزاسیون فرایندهاي تهران در

 معناي گذشته به نسبت ها محله ما اغلب براي جغرافیایی، تحرك افزایش با. است داده
 ما دینی فرهنگ در هم و سنتی فرهنگ در هم همسایه باوجودآنکه است، یافته متفاوتی

 ما زندگی هاي بیگانه از یکی به تبدیل امروزه کند، می تداعی را مسئولیت و آشنایی معناي
 شده خویشاوندي روابط کاهش سبب نیز خانواده حوزه در اجتماعی تغییرات. است شده
 ترین مهم از یکی درگذشته شد، می شامل را نسل چندین که خویشاوندي هاي شبکه. است

 براي حمایتی منبع یک عنوان به روابط این امروزه. است بوده افراد حمایتی و هویتی عوامل
 را مختلف شهرهاي از زیادي مهاجران تهران دیگر سوي از. است پیداکرده کاهش افراد

 .کنند می زندگی خود خویشاوندي شبکه از دور شهروندان از بسیاري نتیجه در پذیرفته،

 سنتی نهادهاي در تغییر سبب  محیطیاجتماعی و توان گفت، تغییرات در مجموع می
 ایرانی جامعه دیگر سوي  از.است شده گذشته پایدار انسانی روابط شدن کمرنگ و جامعه
 به. است نکرده تجربه را اجتماعی هاي گروه در عضویت و انجمنی زندگی نظیر مدرنی روابط
. اند مانده بیرون یانسان هاي شبکه و روابط دایره از اجتماعی اقشار از بسیاري جهت همین

 از بسیاري رسد، کالنشهري به نظر می خاص هاي ویژگی علت به تهران شهر در خصوص به
 سالمت بر زیادي تأثیر اجتماعی انزواي. هستند تنهایی حس و اجتماعی انزواي دچار افراد

 مهم شاخص خود، اجتماعی ارتباطات درباره ها انسان  احساس.دارد جامعه و فرد روانی
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 اجتماعی هاي شبکه به تعلق عدم و تنهایی احساس. است آنان بهزیستی و زندگی یتکیف
 امکان اجتماعی انزواي نیز محلی سطح در. کند می اجتماعی هایی آسیب مستعد را افراد
 باعث تواند می جامعه در اجتماعی انزواي افزایش. دهد می افزایش را منطقه خیزي جرم

 تعلق حس میزان که چرا. باشد جدي خطري جامعه انسجام براي و شده، اجتماعی اختالل
 با آشنایی نتیجه در. دهد می تقلیل را اجتماعی مشارکت امکان داده کاهش را جمع به

  این.است ضروري و الزم اجتماعی گذاري سیاست براي آن تبیین و اجتماعی انزواي میزان
 میزان انزواي اجتماعی در بین -1: دو سؤال در این زمینه پاسخ دهد به دارد قصد پژوهش

 چه عوامل اجتماعی بر میزان انزواي -2باشد؟  ن مناطق مختلف تهران چقدر میاساکن
  .اجتماعی تأثیر دارند؟

  
  پیشینه تجربی

 و چلبی .مورد مطالعه انزواي اجتماعی در شهر تهران دو مطالعه قبلی وجود دارد در
 یک در آن. پرداختند آن پیامدهاي و علل و اجتماعی انزواي مطالعه به )1381(امیرکافی 

 70 تا 20 سنین که کرمان و تهران شهر شهروندان از نفر 734 در بین پیمایشی تحقیق
 بیشتر در خانوادگی روابط میانگین که داد نشان نتایج. کردند پخش پرسشنامه داشتند سال

 نیز شاخص این میانگین که دهد می نشان ها یافته محلی روابط درباره .است متوسطی حد از
 بسیار میانگین دهنده نشان نتایج انجمنی، پیوندهاي مورد در. دارد قرار متوسط حد در

  .است متوسط حد از تر بیش اجتماعی انزواي میزان ها طبق یافته. است پاسخگویان پایین
 از تهرانی شهروندان دهد می نشان )1394(آرانی  زاده حسینی و کالنتري هاي یافته

 پیوندهاي فرامحلی، روابط محلی، روابط خانوادگی، روابط بعد پنج در اجتماعی انزواي ظرن
 میانگین که طوري به. اند گرفته قرار بحرانی و حاد وضعیت در اجتماعی، سرمایه و انجمنی
 این دهنده نشان و بوده متوسط حد از باالتر که است 94/62 ها آن میان در اجتماعی انزواي
 هاي یافته. است پیداکرده زیادي گسترش تهران شهري جامعه در اجتماعی وايانز که است

 دریافتی اجتماعی حمایت میانگین که است آن بیانگر اجتماعی حمایت محور حول آماري
 .بوده است متوسط حد از باالتر که است 60/61 موردمطالعه هنمون حجم در
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ی بیشتر به بررسی رابطه بین هاي داخلی دیگر در رابطه با انزواي اجتماع پژوهش
انزواي اجتماعی و استفاده از اینترنت و فضاي مجازي در بین جوانان و بیشتر دانشجویان 

زاده، محمدي جو و  هاي علی ربیعی و محمد توان به پژوهش در این رابطه می. اند پرداخته
فق و مخالف هر سه پژوهش به بررسی نظریات موا. زاده اقدم و همکاران اشاره کرد رسول

ها رابطه  هاي پژوهش اند و در نهایت یافته پیامدهاي استفاده از فضاي مجازي پرداخته
در رابطه . کنند ید مییمعنادار معکوس بین انزواي اجتماعی و استفاده از فضاي مجازي را تا

با انزواي اجتماعی جوانان و اینترنت دو پژوهش دیگر سجادیان و نادي و مه سیما پور 
 پژوهش بر اساس. اند اري رابطه افسردگی، انزوا و استفاده از اینترنت را بررسی کردهشهری

 در چه خانوادگی ارتباطات و اجتماعی انزواي افسردگی، میزان بر اینترنت اثر شهریاري
 شده داده اختصاص زمان و استفاده نوع به شدید بستگی آن کاهش در چه و افزایش زمینه
 اینترنت از اجتماعی روابط استحکام و دیگران با ارتباط ایجاد دلیل به نوجوان اگر. دارد

 از فرار براي اگر ولی شود می تنهایی احساس و افسردگی کاهش به منجر کند استفاده
 افزایش و خانوادگی اجتماعی، روابط در کاهش باعث گیرد قرار استفاده مورد حقایق

  .شد خواهد افسردگی احساس
توان به دو مورد پژوهش مرتبط با انزواي  خارجی موجود میهاي  از میان پژوهش

 محله، تأثیرات: انزوا در اي با عنوان تحرك مقاله. اجتماعی و نابرابري محالت اشاره کرد
 و رفتار به دهی شکل در محالت  به اهمیت2011 1گریف، کورینا نابرابري، و منفک فضاهاي

 نابرابري و محله تأثیرات در مشارکت وهشپژ در واقع این. پردازد می ساکنان بهزیستی
 چگونه: دهد پاسخ را زیر سؤاالت دارد قصد پژوهش این. است محله بر تأکید با شهري

 شکل را شهري درون فقر و بهزیستی فضایی، محرومیت و نابرابري شهري، جغرافیاي
 فضا، که میزانی تأثیر سوم و ساکنان تحرك در نژادي قومی، هاي جدایی دوم و دهد؟ می

 به گرایش در افراد بر محلی هاي سازمان و اجتماعی هاي شبکه جمعی، هاي پروسه مکان
 شهر 5 از نمونه جمعیت. دارد آنان ذهنی سالمت و جوانان بین در انحرافی رفتارهاي

 نشان ها یافته .اند شده  انتخاب آنجلس لس و نیویورك بالتیمور، بوستون، شیکاگو آمریکا،

                                                
1. Graif, Corina  
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. دهد می کاهش را افراد ذهنی سالمت گتو به نزدیکی نظیر فضایی سترهايب اول دهد می
 در جوانان درگیري در را جنسیتی هاي تفاوت  میمه هاي شیوه به فضایی نابرابري دوم،

 اجتماعی تحرك در فضایی مسیرهایی سوم. دهد می توضیح انحرافی و خطرناك رفتارهاي
 در محله دو بین شباهت و فضایی مجاورت باغل. است متفاوت نژادي و  میقو هاي گروه
  .کند را مشابه می ساکنان تحرك الگوهاي مختلف، ابعاد

 نابرابري بازتولید محروم، و برخوردار مناطق در اجتماعی مقاله دیگري با عنوان انزواي
 جوامع ، به آزمون انزواي اجتماعی ساکنان2013 همکاران، و 1کریو شهري، فضاهاي در

 هاي محله دو هر ساکنان که ادعاست این برمذکور  مقاله. پرداخته است ورداربرخ و محروم
 زندگی و روز از بیشتري زمان زیرا اند کرده تجربه را اجتماعی انزواي برخوردار و محروم
 و افراد در اجتماعی انزواي و اند کرده صرف غیرمشترك هاي محله در را خود روزمره
 هاي محله و ها خانواده از آمده  دست به هاي داده. یابد می شدیدت قومیتی پویایی با هایی محله
 توسط شهر هاي محله و مناطق  متما در اجتماعی انزواي که دهد می نشان آنجلس لس

 التین و آمریکایی – آفریقایی. است شده  تجربه محروم و برخوردار گروه دو هر در ساکنان
 میزان از محروم مناطق و بودند تبار التین نآ افراد بیشتر که مناطقی ساکنان و تبارها
  .بردند می رنج بیشتري اجتماعی انزواي

 مرکز نشین آپارتمان مناطق در اجتماعی انزواي همکاران به مطالعه تجربه و 2چایل
 فیزیکی محیط چگونه که موضوع این مقاله این در. اند  پرداخته2014 شهر اوکلند در سال

) بلندمرتبه آپارتمانی هاي مجتمع (مرکز شهر آپارتمانی هاي تمانساخ در امنیت از ادراك و
 بخش در .است گرفته قرار سنجش مورد دارد داللت آنان محله و ساکنان بین تعامالت بر

 سنی هاي گروه همه در اجتماعی انزواي بر مبنی اظهاراتی و تجربیات نویسنده ها، یافته
 و) دانشجویان یا (آموزان دانش میان در را عیاجتما انزواي مقدار بیشترین و است یافته
 نامیده اجتماعی انزواي از شکل دو معرفی. است کرده گزارش سال 60 باالي مسن افراد
 هاي وتحلیل تجزیه گسترش به منجر ساختاري و عملکردي اجتماعی انزواي هاي نام به شده
 انزواي یا کردن دگیزن تنها ها یافته طبق. است شده اجتماعی انزواي به راجع قبلی

                                                
1. Krivo, Lauren J, Peterson, Heather M 
2. Chile, Xavier 
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 ارتباط همچنین و شود نمی منجر عملکردي اجتماعی انزواي به ضرورتاً ساختاري اجتماعی
 پیشینه داراي که هایی آن ویژه به مسن افراد خودکارآمدي و عملکردي اجتماعی انزواي بین

  .شود می تأیید بودند، مهاجرتی
  از سوياي  مقاله،اجتماعی نزوايا بر فضا تأثیرات به محدود توجه جرم و طبقه نژاد،

 جرم و اجتماعی انزواي درباره را دیدگاه دو مقاله این.  است2017  در سال1شیهاده ادوارد
 انزواي یک که شهر مرکزي هاي قسمت غیرفقیردر سیاهان درباره اول. کند می آزمون

 در ژادين انزواي هاي آسیب کردن مشخص به دوم. است کرده ایجاد پوستی سیاه طبقاتی
 ،طبقاتی انزواي از منظور. پردازد می اند، شده جدا سفیدها از سیاهان که شهر از جاهایی

 شهري فضاهاي کلیه از مجموع در. هستند هم فقیر که هستند سیاهان از دسته آن اینجا
 انزواي با بیشتر خشونت ها یافته طبق. شدند انتخاب آمریکا شهرهاي از یکی در محله 278

 تعریف متفاوت راه دو پژوهش این. نژادي انزواي تا دارد ارتباط محالت این رد طبقاتی
 تبیین را اجتماعی انزواي چقدر هرکدام این که و کند می آزمون را اجتماعی انزواي

حالی  در این. دنکن می تأیید اجتماعی انزواي بر را نابرابري و فقر تأثیر ها یافته این. دنکن می
 انزواي تا داشت وجود نژادي انزواي تأیید به راجع بیشتري ادبیات این از  پیش که ست

 .طبقاتی

  
   نظريچارچوب

 انسانی جوامع اجتماعی تغییرات توضیح در تونیس در بین رویکردهاي ابتدایی فردیناند
 اجتماعی روابط در را تغییراتی اروپا، در سریع شدن شهري و صنعتی انقالب است، معتقد
 و مکان و محل بر مبتنی که اي یکپارچه سنتی محلی اجتماع تونیس. ندک می ایجاد افراد

 با مدرن و شهري جامعه را 3شافت گزل مقابل در و 2شافت گمن را  است غیررسمی روابط
 در جمعی و گروهی زندگی واسطه به محلی اجتماع. کند می تعریف می رس اجتماعی روابط

 هایی مکان به افراد تعلق و داري ریشه حساسا آن شالوده و آید می پدید فضا و مکان یک

                                                
1. Shihade 
2. Gemeinschaft 
3. Gesellschaft 
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است  اجتماعی و جغرافیایی تعلقات از اي آمیزه تعلقات این. کنند می زندگی آن در که است
 در کند می احساس را وابستگی یک زمان گذشت با فرد گمن شافت، در که کند می بیان او

. است شده بیگانه کشور یک وارد گویی که شود می وارد گونه همان گزل شافت در فرد حالی
 گزل شافت و زنده میارگانیس یک مانند باید را گمن شافت که گوید می تونیس این بر عالوه

. )127: 1386 کیویستو، (کرد درك مصنوعی محصولی و مکانیکی اي انبوهه همانند را
 اییج تا و کند می توجه خودش منافع به تنها فرد شافت گزل در که کند می اشاره تونیس

 دولت تنها شرایط این در. نمایند تأمین را او منافع که است موافق دیگران هاي کنش با
 پدرساالري، نظام در که طبیعی اقتدار آن از حال درعین اما است وحدت منبع که است

 سوندرز، (نیست خبري دیگر داشت وجود شافت گمن در که روحانیون با روستایی سالمند
 اي همراه با امکان افزایش انزواي ف تونیس از گزل شافت جامعهتوصی). 149- 147: 1392

  .اجتماعی است
 و اجتماعی پیوندهاي رفتن دست از مدرن جامعه بحران نیز دورکیم نظر به

 یکسانی بر مبتنی مکانیکی همبستگی از تغییر سبب به جدید جوامع. است همبستگی
 مشکل با است ممکن تفاوت و تمایز بر مبتنی ارگانیکی همبستگی به هنجارها و ها ارزش
 که افرادي). 56: 1387 آرون،(شوند مواجه اجتماع و فرد میان همبستگی و وابستگی عدم

 احساس نظیر مسائلی دچار کنند برقرار ارتباط محلی اجتماعات و خود جامعه با نتوانند
 یا و خودخواهانه فردگرایانه، خودکشی مستعد توانند می و شده فاصله و ماندگی بیرون انزوا،

 برد بهره اجتماعی انزواي فهم در از نظراتش توان می که کسانی از یکی دیگر. شوند آنومیک
 خویشتنداري به تمایل به »ذهنی حیات و شهر کالن «عنوان با خود کار در  او.است زیمل

 تیتفاو بی معناي به تنها خویشتنداري این زیمل اعتقاد به. کند می توجه شهر مردم بین
 یا تفاوت بی روابط او ازنظر. هست نیز تنفر و دوجانبه بیگانگی اکراه، معناي به بلکه نیست
 در بیگانه شماري بی تعداد با بودن همراه براي عملی راه تنها اکراه با همراه روابط حتی

 ناشناخته دیگران با فرد که کند می فراهم را امکان این امر این. است شهر پرازدحام فضاهاي
 گیري کناره معناي به تنها متقابل، کنش از خودداري بنابراین. نماید همزیستی بسیاري

 با همراه را افراد آرامش که است اجتماعی زندگی براي اولیه شرط بلکه نیست، اجتماعی
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 اجتماعی، تأثیر این زیمل اعتقاد به). 1372 زیمل،( کند می تضمین اجتماعی نسبی صلح
 به نزدیک از را مردم این کهبا  مدرن، شهر.است مدرن شهر در یفضای حقیقت یک بیانگر

 تناقض شلوغ، شهر یک در بودن. کند می ایجاد را فضایی جدایی یک اما کند می فشرده هم
 فرد و گروه مطالبات بین تناقض فرد، بنیادي انزواي و اجتماعی زندگی جمعی ماهیت بین

 کند می بیان متفاوت نگاهی با تانکیس. )17-18: 1390 تانکیس، (دهد می نشان بزرگ را
 که گوید می او. اند اجتماعی محصوالتی بلکه نیستند، فیزیکی ساده حقایق فضا تقسیمات که

 شناختی جامعه تبعات با فضایی حقیقت یک مرز که دارد ادعا فضا شناسی جامعه در زیمل
 .دهد می شکل ییفضا طور به را خودش که است شناختی جامعه حقیقت یک بلکه نیست،

 و دورکیم تونیس، از زیادي تأثیر شیکاگو مکتب در شهري شناسان جامعه نخستین
 است معتقد 1938 سال "زندگی سبک مثابه به شهرنشینی" در ورث. اند پذیرفته زیمل
 شده اجتماعی زندگی شدن قطعه قطعه سبب ناهمگونی و تراکم حجم، ویژگی سه با شهر

 است معتقد پارك دیگر سوي از. دهد می کاهش را تماعیاج روابط کیفیت و میزان
 محلی اجتماعات طبیعی هاي ناحیه همان یا شهري هاي موزاییک تشکیل با شهرنشینان

 هاي جهان یا ها موزاییک. دهند می تشکیل اخالقی و کارکردي وحدت از حدي با را خود
 ساندرز، (دارند قرار اجتماعی هاي فاصله و تمایز با ولی یکدیگر جوار در که کوچک اجتماعی

 به اخالقی محیط یک از را افراد آسان و سریع گذر امکان امر این). 109-105: 1392
 جهان چند در زندگی خطرناك اما مسحورکننده تجربه و کرده فراهم دیگريمحیط 
 .سازد می ممکن زمان یک در را یکدیگر از جدا شدت به اما جوار، هم متفاوت

 با اجتماعات گیري شکل دادن پیوند شهر در انزواي اجتماعی تحلیل در بعدي حرکت
 متفاوت هاي گروه توصیف با کار این. بود اجتماعی نظیر قومیت و طبقه تفاوت الگوهاي
 این برحسب). 25: 1390 تونکیس، (شد انجام شهر در شده تفکیک فضاهاي و اجتماعی

. دید اجتماعی محرومیت از اي هنشان توان می را بودن اجتماع یک از بخشی رویکرد
 بر که فرهنگی اجتماع. پردازد می یهودي مهاجرین گتوهاي مطالعه به ورث مثال عنوان به

 فکوهی، (است گرفته شکل مشترك هاي ارزش و شدن طرد طوالنی تاریخ زبان، اساس
 داده افزایش و ایجاد را شهري گتوهاي پایین، طبقات بین در اجتماعی انزواي). 1383
 با شهري گتوهاي. است افتاده اتفاق این هم شهري جنوب پایین طبقات مورد در. است
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 جرم بر هاآن تأثیر و تفکیک به راجع زیادي ادبیات. هستند همراه جدي اجتماعی مسائل
 پارك مثل کسانی دیدگاه در. Massy, Denton, Farley)، (Shihade, 2009: 6 دارد وجود

 بین در اجتماعی انحرافات نرخ در کلیدي عامل ها اجتماع در یاجتماع هاي سازمان برگس و
 در عضویت چه هر. است اجتماعی ریختگی هم به نتیجه جرم. است شهري محالت
 کند پیدا افزایش اجتماع با پیوستگی که رود می انتظار باشد بیشتر اجتماعی هاي سازمان

)Lanier, 2009: 12(.  
 اجتماعی محرومیت از شکلی عنوان به اخیر ردهايرویک در اجتماعی انزواي بنابراین

 توزیع در اجتماعی نابرابري از جدیدي شکل به اجتماعی انزواي واقع در. شود می مطرح
 هاي کاربري جداسازي با شهري نوسازي مدرن هاي پروژه. کند می اشاره غیرمادي منابع

 تفکیک، این ز پیامدهايا یکی. کند می تفکیک یکدیگر از نیز را مختلف کاربران ،مختلف
 اشکال. کند می مطرح حصر اشکال عنوان با را فرایندها این جیکوبز. است طبقاتی تفکیک
 دیگر عبارت به. دارند پیوند قوم و طبقه با معموالً فضایی هاي سازمان ضمن که حصري

 دپنداشتن می انسانی اجتماعات علیه را ها آن سایرین و ورث که مدرنیزاسیونی روندهاي
 هاي محیط فیزیکی دگرگونی در بیستم قرن نیمه از و است فضایی بلکه اجتماعی، فقط نه

 از را ها متفاوت و مهاجرین شهري نوسازي هاي برنامه. است یافته عمیقی مادي بیان شهري
 هایی محله در را ها آن شهر طبقاتی محیط دیگر سوي از. کند می طرد و پراکنده سویی
 اخیر شهري هاي پژوهش در جهت همین به). 30: 1390 تونکیس،( کند می متمرکز خاص

 .شود می استفاده شهري اقلیت یا و محروم مناطق به راجع اجتماعی طرد مفهوماز 

 ها انسان آن در که باشد همراه فرهنگی و 1اجتماعی طرد با تواند می اجتماعی انزواي
. شوند می بریده جامعه هاي رزشا و زندگی سبک هاي گیري جهت مسلط، رفتاري الگوهاي از
 امکانات به دسترسی نداشتن دلیل به نهادي طرد با تواند می اجتماعی انزواي دیگر سوي از
 رابطه سنجیدن و فهمیدن براي اجتماعی طرد. شود همراه افراد براي شده  گرفته نظر در

 رویکردهاي). 27: 1392 فیروزآبادي،. (رود می کار به جامعه متفاوت هاي حوزه با افراد
 فضایی رویکرد در. دهند می دست به طرد از متفاوت  میفه یک هر محلی اجتماع به مختلف

                                                
1. social exclusion  
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 در شود، می تعریف جغرافیایی قلمرو یک در مشارکت فقدان برحسب طرد محلی، اجتماع به
 اجتماعات به فرد تعلق عدم بااحساس بیشتر طرد فرهنگی، یا فضایی غیر رویکردهاي

 هاي مرزبندي حاصل همچنین است ممکن طرد. دارد ارتباط محلی لزوماً نه و بخش هویت
 رویکرد طبق یا و باشد بسته شدیداً اجتماعات در همگون پیوندهاي گیري شکل و اجتماعی

. شود تلقی اخالقی هنجارهاي و ها ارزش تضعیف از بازتابی پاتنام چون گرایانی اجتماع
 هاي شبکه: باشد دست ازاین مسائلی تواند می طرودم گروه یا فرد براي نتیجه درهرصورت

 تعلق عدم احساس اجتماعی، مشارکت عدم اجتماعی، هاي حمایت فقدان ضعیف، اجتماعی
 ).161: 1392 فیروزآبادي،(

 بر تأکید  ضمنو. است اجتماعی -شناختی روان  میمفهو همچنین اجتماعی انزواي
 روابط نیز کیفیت بر تمرکز آن، در موجود طرواب و هاي اجتماعی فرد شبکه  میرس ساختار

 نوع و میزان ویژه به دارد، شخص براي رابطه یک که است عملکردي تابع کیفیت. سته
 درباره واقعی وبیش کم اطالعات با اجتماعی در واقع انزواي. دهد می ارائه رابطه که حمایتی

 دهند ارائه اجتماعی مایتح توانند می که افرادي حضور و شبکه دامنه افراد، شخصی شبکه
 همان به شبکه در روابط کیفیت همچنین). 64: 1394 هورتوالنوس، (شود می سنجیده

 رابطه در رویکرد این بنابراین. دارد تمرکز کنند، می آن را تجربه ها انسان خود که صورت
 تأکید دیگران با معنادار و ارزش با تعامالت فقدان بر و است شخصی شبکه از ذهنی باتجربه

 معنایی حاصل تنهایی. است موجود و مطلوب روابط میان اختالف نتیجه تنهایی. کند می
: 1394 هورتوالنوس،. (دهند می نسبت دیگران با تجربیات به خودشان ها انسان که است
 از بیشتر تنهایی احساس تجربه که اند داده نشان اجتماعی از سوي دیگر تحقیقات). 67
 هنجارهاي به و ها آن هنجاري انتظارات به باشد افراد اجتماعی شبکه و عنو به مربوط که آن

 خود آثار مجموعه در باومن  زیگموند.است مرتبط جامعه آن احساسی قواعد و فرهنگی
 به معاصر دوره در اجتماع از جدیدي شکل که دهد می توضیح سیال مدرنیته به مربوط
 و تعهد که سفت و محکم اجتماعی هاي وابستگی از کنند می آرزو افراد که است آمده وجود

. هستند پذیر انعطاف و سیال روابط برقراري دنبال به و کنند اجتناب کند، می طلب وظیفه
 طورکلی به و همکاران همسایگان، دوستان، به مربوط بلکه عشاق به مربوط تنها نه روابط این
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 اجتماعی ساختار یک عنوان به یتنهای ،سیال مدرنیته شرایط در پس. است اجتماعی روابط
  .)Franklin, 2012: 14-16( باشد می موجود

است که با  میتوان گفت انزواي اجتماعی مفهو طور که نظریات مرور شد، می همان
مدرنیته، افزایش فردگرایی، سبک زندگی شهري، گسست از مناسبات سنت و تغییر الگوي 

اعی به معناي فقدان روابط اجتماعی مناسب و انزواي اجتم. آید روابط اجتماعی به دست می
شناسان کالسیکی مانند دورکیم در  هاي جامعه ها و دغدغه کافی یادآور نخستین نگرانی

شناسی   آسیب،توان گفت انزواي اجتماعی دیگر می عبارت به. موضوع انسجام اجتماعی است
در کالنشهر و حیات . تشناسان نخست مانند دورکیم، تونیس و زیمل از مدرنیته اس جامعه

همراه با نوعی فاصله اجتماعی و کاهش کیفیت را  ها پذیري کالنشهري ذهنی زیمل جامعه
مثابه پیامد مدرنیته  هاي نخست انزوا به بنابراین در تحلیل. کند روابط انسانی توصیف می

گیري مکتب شیکاگو و نظریات ورث و پارك در ادبیات  با شکل .شود تبیین می
شود، با  عنوان آسیب شهرهاي مدرن نگریسته می شناسی شهري همچنان به انزوا به جامعه

فضامنده شده و با موضوعات مهاجرت و  میاین تفاوت که انزواي اجتماعی تبدیل به مفهو
شناس شهري دانست که  پارك را شاید باید نخستین جامعه. خورد مناطق شهري پیوند می

هاي فکري  ترین دغدغه یکی از مهم. ي آغاز کردهاي شهر چرخش فضایی را در تحلیل
ورث . تر شهر بود ها بحث اجتماعات شهري محلی و انطباق آنان با جامعه بزرگ شیکاگویی

پارك . عنوان محالت منزوي شهر پرداخت طور خاص به موضوع گتوهاي شهري به به
 الگوي انسجام و هاي طبیعی شهر را داراي وحدت کارکردي و موضوعی تعریف کرد، تا ناحیه

. گروهی و برون گروهی موجود در شهرها را با رویکردي فضایی تعریف کند انزواي درون
توان گفت در  می. ازنظر او تقسیمات فضایی شهر با ارتباطات اجتماعی رابطه تنگاتنگ دارند

مثابه پیامد شهرنشینی و در ارتباط با تفکیک فضایی شهر تبیین  این رویکردها انزوا به
  .شود می

شناسان شهري اخیر با نابرابري و  گام بعد در تحلیل انزواي اجتماعی با تأکید جامعه
هاي فضایی شهر با  طبق این رویکردها نابرابري. تفکیک فضاهاي شهري شکل گرفت

مراتب اجتماعی، فضایی شهرها را شکل  هاي طبقاتی پیوند خورده و سلسله نابرابري
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ترین سرمایه انسانی است که حلقه واسط  ي اجتماعی مهمها عضویت در شبکه. دهند می
هاي تحرك نظیر  انزواي اجتماعی امکان دسترسی به فرصت. گردد نابرابري و محرومیت می

بنابراین این پژوهش نیز در . سازد دهد و فقر و محرومیت را پایدار می اشتغال را کاهش می
ترین متغیرهاي  عنوان یکی از مهم را بهتحلیل انزواي اجتماعی در شهر تهران منطقه شهري 

خصوص به جهت آنکه توزیع طبقاتی جمعیت شهر  به. مستقل خود در نظر گرفته است
یافته بر  یافته و کمتر توسعه عنوان مناطق توسعه تهران در مناطق شمال و جنوب شهر به

افراد با این معموالً پایگاه اجتماعی اقتصادي . ید شده استیهاي بسیاري تا اساس پژوهش
  .الگوي توزیع هماهنگ است

هاي مرور شده در چارچوب  متغیرهاي مستقل دیگر مدل نظري نیز بر اساس نظریه
 .اند  شده هاي تجربی پیشین و رویکرد نویسنده در نظر گرفته نظري و همچنین پژوهش

مد، آ  پیشکه در سطرهاي  میزان ارتباطات مجازي طبق نظر افرادي نظیر باومن آنچنان
همچنین ادبیات تجربی پیشین نیز . گردد سبب کاهش ارتباطات انسانی عمیق و پایدار می

 تاییدارتباط معکوس بین انزوا در بین جوانان با میزان استفاده از ارتباطات اینترنت را 
همچنین به این واسطه  ایرانی و متغیر دینداري با توجه به ویژگی دینداري جامعه. کنند می

هاي انسانی سنتی حول ارتباطات دینی فرد در مساجد و جلسات و   شبکهکه معموالً
شده   گیرد، که امکان دارد میزان انزوا را کاهش دهد، طراحی شکل می هاي مذهبی هیئت
زمینه الزم جهت ارتباطات انسانی و همچنین تعلق به  عنوان پیش اعتماد اجتماعی به. است

ک متغیر پیشینی در ایجاد انگیزه افراد براي برقراري عنوان ی محله و محیط زندگی نیز به
  .اند شده  ارتباطات انسانی در نظر گرفته
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  پژوهش نظري  مدل- 1شکل شماره 
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  هاي پژوهش فرضیه
 وجود افراد اجتماعی و انزواي سکونت محل یافتگی توسعه میان معناداري رابطه - 

 کمتري داشته باشد، انزواي اجتماعی یافتگی که هر چه محل سکونت توسعه طوري به. دارد
  .یابد افزایش می

 .دارد وجود افراد اجتماعی انزواي اجتماعی و اقتصادي میان پایگاه معناداري رابطه - 
  .یابد که هرچه پایگاه اجتماعی افراد افزایش یابد، میزان انزواي اجتماعی کاهش می طوري به

 .دارد افراد وجود اجتماعی انزواي  واجتماعی میان میزان اعتماد معناداري رابطه - 
  .یابد که هر چه اعتماد افزایش یابد میزان انزواي اجتماعی نیز افزایش می طوري به

 .دارد وجود افراد اجتماعی انزواي مجازي و ارتباطات میان میزان معناداري رابطه - 
ماعی کاهش که هر چه میزان ارتباطات مجازي افزایش یابد، میزان انزواي اجت طوري به

  .یابد می
 .دارد وجود افراد اجتماعی انزواي محله و به تعلق میان حس معناداري رابطه - 

  .یابد که هر چه تعلق به محله افزایش یابد، میزان انزواي اجتماعی کاهش می طوري به
 طوري   به.دارد وجود افراد اجتماعی و انزواي دینداري میزان میان معناداري رابطه - 

  .یابد ه میزان دینداري افزایش یابد، انزواي اجتماعی کاهش میکه هر چ 
هر به طوري که  .دارد وجود شهروندان اجتماعی انزواي میان سن و معناداري رابطه - 

  .یابد چه سن افزایش یابد، انزواي اجتماعی افزایش می
نان زبه طوري که  .دارد وجود افراد اجتماعی و انزواي جنس میان معناداري رابطه - 

  .کنند انزواي اجتماعی بیشتري را تجربه می
  

 روش تحقیق 
 آماري جامعه .شده است دادها استفاده آوري  از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه در جمع

 هاي پژوهش برحسب. دهند می تشکیل باال به سال 20 تهرانی شهروندان را پژوهش این
 وضعیت و منطقه کلی یافتگی توسعه ببرحس تهران گانه 22 مناطق بندي رتبه به که پیشین
 سال بیست از باالتر تهرانی شهروندان اند، پرداخته شهروندان اقتصادي – اجتماعی پایگاه

 عنوان به یافته، توسعه کمتر عنوان به 19و  17 و یافته توسعه عنوان مناطق به 3 و 1 مناطق
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 از نفر 400 حدود اي رحلهچندم گیري نمونه روش  به.اند شده انتخاب پژوهش نمونه جمعیت
 محالت اي خوشه گیري نمونه روش به نخست مرحله در. گردیدند انتخاب تهرانی شهروندان

 گیري نمونه روش با سپس. شوند می انتخاب جمعیت نسبت به منطقه چهار از یک هر
 سیتسماتیک گیري نمونه اساس بر سوم مرحله در و شده انتخاب محله هر هاي بلوك تصادفی

 لحاظ به اي سهمیه گیري نمونه روش به چهارم مرحله در. شوند می انتخاب موردنظر ادافر
 تعداد که طوري به. گیرند می قرار پرسش مورد افراد جنس و سن اي زمینه متغیرهاي اهمیت
  .باشیم داشته سالمند و میانسال جوان، و مرد و زن از مساوي نسبتاً

 از نظرات استفاده با سؤاالت صوري اعتباري اابتد پرسشنامه اعتبار بردن باال براي
 شده تالش موجود، نظري و تجربی ادبیات مرور با همچنین. گرفت قرار بررسی مورد داوران
 اند داشته وجود پیشین المللی بین و ملی هاي پژوهش در که ییها گویه و متغیرها تا است
 اعتبار آزمون مورد  در.گردد اصلح پژوهش اعتبار تا دنشو گرفته قرار استفاده و توجه مورد

 عامل، تحلیل تکنیک در این پژوهش همانند. شود می استفاده مختلفی هاي تکنیک شاخص
 ها مؤلفه بین که ،شده است  محاسبه مربوط هاي مؤلفه کلیه دوي دوبه همبستگی ابتدا

 رايب بعد مرحله در .داشته باشد وجود 01/0سطح  در حداقل معنادار و مثبت همبستگی
 آن متشکله هاي مؤلفه یکایک و شده ساخته شاخص بین همبستگی درونی، اعتبار افزایش
طور که   همان.ه استشد استفاده پایایی آزمون براي آلفا ضریب از  وستا  شده  محاسبه

هاي پیشین  یافتگی مناطق شهري از پژوهش آورده شد، جهت اطالع از میزان توسعه
  .باشد رد پژوهش به شرح زیر مینتایج یک مو استفاده شد که

  
  هاي پیشین درباره میزان توسعه یافتگی شهري  نتایج یکی از پژوهش-1جدول 

  اقتصادي و اجتماعی پایگاه سطح  شهري گانه 22 مناطق  گانه هفت بندي خوشه
 نخست خوشه

 دوم خوشه
 سوم خوشه
 چهارم خوشه
 پنجم خوشه
 ششم خوشه
  هفتم خوشه

17- 18-12- 16  
15- 20- 11- 19  

9- 21- 7  
14-4-10  

13- 8  
5-3- 1- 22- 6  

3- 2  

  پایین خیلی
  پایین

  پایین به متوسط
  متوسط

  باال به متوسط
  باال
 باال خیلی

  1394، .غیاثوند: منبع
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  تعریف مفاهیم
  انزواي اجتماعی

 مثل متنوعی هاي حوزه به که است اي رشته بین مفهوم یک اجتماعی انزواي مفهوم
 اجتماعی انزواي تعریف به بسیاري پژوهشگران. شود می مرتبط شناسی جامعه و شناسی روان

 ازنظر مثال طور به. ندا هنمود مطالعه را آن مختلف هاي جنبه و اند پرداخته خود دید از
 که است نهادهایی یا افراد با پایدار تعامالت یا ارتباط عدم اجتماعی، انزواي ویلسون،

 با را اجتماعی انزواي دلسی یا. )Wilson, 1987( ندهست جامعه اصلی جریان دهنده نشان
 بدون زندگی) Delisl, 1988(کند می تعریف اجتماعی هاي تماس کیفی و می ک فقدان

 از جدایی احساس کم، اجتماعی حمایت اجتماعی، هاي تماس پایین سطح همراهی،
 انزواي فهومم هاي ویژگی از تنهایی از بردن رنج و بودن منزوي بودن، خارجی دیگران،

 تجربه و پایین اجتماعی تعامالت سطح از ترکیبی با اجتماعی انزواي. است اجتماعی
 گیري اندازه عینی شکل به اجتماعی هاي جنبه آن در که ،شود می تعریف تنهایی احساس

 افراد، فاصله. است شده گیري اندازه کیفی شکل به عاطفی هاي جنبه که درحالی شده
 در حضور به نیاز یا و عالقه افراد که اجتماعی هاي شبکه از هردو یا جسم یا روانی صورت به
 وایت و کورنول تعریف از پژوهش این  در).Samuel, and Nicholson, 2013( دارند ها آن

 مشارکت پایین سطح و اجتماعی ارتباطات عدم به یکی که. است شده  استفاده هم) 2009(
 و ذهنی تجربه با که شده درك انزواي دوم و شود می تعریف اجتماعی هاي فعالیت در

با توجه ). Pederson, 2012: 2( شود می تعریف اجتماعی حمایت کمبود و تنهایی احساس
میزان ارتباطات ( انزواي اجتماعی در این پژوهش با دو بعد عینی یادشدهبه تعاریف 

یزان حمایت دریافتی ارزیابی از روابط شخصی، م (و بعد ذهنی) اجتماعی و عضویت گروهی
  .تعریف و سنجیده شده است) و احساس تنهایی
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  شاخص انزواي اجتماعی -2جدول 
 ها گویه  ها مؤلفه  ابعاد  مفهوم

  اجتماعی ارتباط میزان
 خویشاوندان، خانواده، اعضاي با وآمد رفت میزان

 دوستان همسایگان،
  عینی
  

  گروهی عضویت
 فرهنگی مدارس، و شهر امور (اجتماعی هاي گروه

 هاي ورزشی انجمن هاي باشگاه ،ها Ngo فرهنگسرا،
 ).ها خیریه مذهبی، هاي گروه علمی،

  روابط از شخصی ارزیابی
  اجتماعی خود

  اعضاي:کنید می ارزیابی چگونه را زیر افراد با خود روابط
 .دوستان همسایگان، خویشاوندان، خانواده،

  صمیمیحساس تنهایی و نیاز به رابطه عمیق و ا احساس تنهایی

  اجتماعی انزواي

  ذهنی
  

 میزان حمایت دریافتی از دیگران در مواقع نیاز  میزان حمایت دریافتی

  
  تعلق حس
 صورت به گاه و زمان طی کهاست  اي شده تجربه مثبت پیوندهاي شامل مکان تعلق
 و ها گروه یا و اشخاص بین رفتاري و شناختی احساسی، پیوندهاي اساس بر و ناخودآگاه

 گانه سه ابعاد مکانی تعلق گیفورد، و اسکنل بیان به. است گرفته شکل ها آن اجتماعی محیط
 شک بی مکان -مردم رابطه: عاطفی بعد. گیرد برمی در را) رفتاري و شناختی عاطفی، (تعلق
 معنا هایشان مکان به مردم احساس وسیله به. است خاص مکان یک با احساسی رابطه

 تکیه مکان یک با فرد حسی پیوند و وقت گذران و حضور انگیزه به جنبه این. بخشند می
 هاي مکان به نسبت افراد که دانشی و معانی اعتقادات، خاطرات، به شناختی بعد. دارد

 مکان آن در رفتاري متداول الگوي به رفتاري بعد. شود می مرتبط دارند آن شاخص
 درگذشته فرد تجربه به هم و است شده تجربه حیطم تأثیر تحت رفتار چگونگی. گردد برمی

  ).Warzecha, 2001; Scannell, Gifford, 2012 (شده تجربه محیط به هم و است وابسته
  

  اعتماد اجتماعی
 یا چیز یک یا شخص یک کیفیت نوعی به اطمینان یا اتکا آکسفورد فرهنگ در اعتماد

 میان پیوند همان درستی به ماداعت. است شده  تعریف گفته، یک حقیقت به اطمینان
 زندگی هرچه و شود می کمتر سنت نفوذ هرچه گیدنز منظر از .است ایمان و اطمینان
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 بیشتر افراد شود، می بازسازي جهانی و محلی عوامل متقابل تأثیرات برحسب بیشتر روزمره
 حضور در. کنند انتخاب مختلف هاي گزینه میان از را خود زندگی هشیو که شوند می ناچار
 خاص کاربردهایی خطر کردن و اعتماد چون میمفاهی متعدد، هاي انتخاب و قطعیت عدم
 که کند می آغاز مدرن دنیاي در  »غریبه «مفهوم با را اعتماد هدربار بحث گیدنز. یابند می

 »غریبه «مفهوم مدرنیته با گوید می زیمل که طور همان. است گافمن و زیمل یادآور
 یا و خویشاوندي پیوندهاي بر مبتنی محلی اجتماع مدرن از پیش جوامعدر  شد، دگرگون

 کشید می طول ها مدت و بودند غریبه کلمه واقعی معناي به آن از خارج افراد که بود دیرپا
 شخص علت همین به کنند جلب خود به را اجتماع اعتماد  شده، محسوب خودي ندنبتوا تا

 همکنش باکسانی دائماً ما مدرن در جوامع اما. بود محلی اجتماع ظن مورد همواره غریبه
: 1377 گیدنز، (ایم ندیده را ها آن هرگز تر پیش یا و شناسیم نمی خوب را ها آن یا که داریم

42.(  
  

  هاي پژوهش یافته
 نمونه جمعیت هاي ویژگی

 بین از مطالعه این در که دهد می نشان پاسخگویان تولد محل خصوص در ها بررسی نتایج
 را درصد 5/48 و خانم شهروندان را پاسخگویان درصد  5/51 تحقیق در کننده شرکت 400

 5/21 سال، 20 از کمتر درصد 2/7 سنی، گروه لحاظ به. دهند می تشکیل آقا شهروندان
 و سال 50 تا 41 بین درصد 8/24 سال، 40 تا 31 بین درصد 30 سال، 30 تا 21 بین درصد

 از مطالعه این در که شود می مشاهده اساس این بر ،دارند سن سال 50 باالي درصد 3/16
 پاسخگویان تأهل وضعیت بررسی  در.است شده استفاده تحقیق در مختلف سنی هاي گروه

 و مجرد درصد 8/25 متأهل، تحقیق در کنندگان شرکت درصد 87/72 که شود می مشاهده
 پاسخگویان تحصیالت طحس بررسی. هستند طالق یا و فوت اثر بر همسر بدون درصد 6/1

 8/29 هستند، زیر دیپلم تحقیق در کننده شرکت شهروندان درصد 24 که دهد می نشان
 درصد 3/16 و کارشناسی گواهی داراي درصد 30 دیپلم، فوق و دیپلم گواهی داراي درصد

 شود می مشاهده تهرانی شهروندان فعالیت وضع بررسی  در.هستند باالتر و ارشد کارشناسی
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 9 دانشجو، درصد 3/10 بیکار، درصد 8/4 شاغل، تحقیق در کنندگان شرکت درصد 38 که
 پاسخی نمونه افراد از نفر 3 سؤال این به. هستند دار خانه درصد 37 و بازنشسته درصد
  .اند نداده

 

  هاي توصیفی یافته
 

   میانگین انزواي اجتماعی و ابعاد آن در مناطق مختلف-3 جدول
  منطقه

  
  ابعاد

منطقه   19منطقه   17منطقه   3منطقه   1منطقه 
  یافته توسعه

منطقه کمتر 
  یافته توسعه

  مجموع

میزان عدم 
 اجتماعی ارتباطات

5/2  2/6  8/2  6/2  6/2  7/2  6/2  

عدم عضویت در 
  هاي مختلف گروه

5/4  8/4  8/4  6/4  1/4  7/4  4/4  

ارزیابی شخص از 
  روابط کیفیت عدم

2/2  4/2  8/2  5/2  3/2  7/2  5/2  

  1/2  2  2/2  2  1/2  1/2  2/2  نهاییاحساس ت

عدم احساس 
  حمایت

9/2  9/2  2/3  9/2  9/2  3  3  

بعد عینی انزواي 
  اجتماعی

1/3  5/3  6/3  4/3  3/3  5/3  4/3  

بعد ذهنی انزواي 
  4/2  5/2  4/2  4/2  5/2  4/2  4/2  اجتماعی

  7/2  8/2  7/2  7/2  9/2  7/2  6/2  انزواي اجتماعی

 
  

 انزواي دچار 7/2 میانگین میزان به شهروندان طورکلی به دهد، می نشان ها یافته
 عضویت وعدم اجتماعی ارتباطات عدم شامل اجتماعی انزواي عینی بعد. هستند اجتماعی

. است برخوردار بیشتري میانگین میزان از ذهنی بعد با مقایسه در مختلف هاي گروه در
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 کیفیت از شخصی بیارزیا شامل ذهنی بعد. باشد می 4/3 عینی بعد میانگین که طوري به
. است برخوردار بهتري وضعیت از 4/2 میانگین با حمایت احساس و تنهایی احساس روابط،

 ابعاد به نسبت باالتري میانگین از 4/4 عدد با گروهی عضویت عدم مختلف ابعاد مقایسه در
 اختصاص خود به را میانگین کمترین 1/2 عدد با تنهایی احساس و است برخوردار دیگر

 دهد، می نشان پژوهش هاي یافته نیافته توسعه و یافته توسعه مناطق مقایسه در. است هداد
 این تفاوت .هستند برخوردار بیشتري اجتماعی انزواي میانگین از یافته توسعه کمتر مناطق

که در مناطق  طوري به. باشد خصوص در مورد بعد عینی و عضویت گروهی محسوس می به
  .باشد  می1/4 یافته  در مناطق توسعهو 7/4 عضویت گروهییافته عدم  کمتر توسعه

  
   ارزیابی کیفیت روابط اجتماعی -4جدول 

کیفیت 
  ارتباط

  ها گروه

خیلی 
  ضعیف

 کامالً  صمیمی   معمولی  ضعیف
  صمیمی 

   مجموع
میانگین 

عدم 
  کیفیت

  روابط با خانواده    398  282  104  11  1  0 
   0%   3/0%  8/2%  1/26%  9/70%  100%  32/1 

روابط با اقوام و     400  13  237  119  20  11
  خویشاوندان

   
8/2%  5%  8/29%  3/59%  3/3%  100%  45/2 

  روابط با دوستان    394  37  201  117  23  16
   1/4%  8/5%  7/29%  51%  4/9%  100%  44/2 

  روابط با همسایگان
   

78  146  139  33  1  397  67/3  

  
 الگوي از شهروندان دهد می نشان ها یافته عی،اجتما روابط الگوي یا نوع با رابطه در

 خانواده اعضاي با ارتباط بیشترین هنوز که طوري به. هستند برخوردار مدرن -سنتی
 اعضاي با گیري تصمیم مواقع در اند کرده اعالم پاسخگویان درصد 70 از بیش. باشد می

صمیمی  کامالً ومیمی ص خانواده با را خود روابط درصد 94. کنند می مشورت خود خانواده
 63 به عدد این اقوام مورد اما در .کند  که این الگویی سنتی را بازنمایی می.اند کرده ارزیابی 

 و صمیمی  را آن پاسخگویان از درصد 60 که دوستان به نزدیک چیزي یعنی رسد، می درصد
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 دارد، قرار ها گروه سایر از زیادي بافاصله همسایه با ارتباط همچنین. دانستند صمیمی  کامالً
صمیمی  کامالً وصمیمی  همسایگان با را خود روابط پاسخگویان از درصد 9 تنها که طوري به

 .کردند ارزیابی 

  
  هاي تبیینی یافته

  فرضیات آزمون
  
 یافتگی مناطق اي براي میانگین انزواي اجتماعی و توسعه نمونه  آزمون تی استیودنت دو -5جدول 

 
 سطح مقایسه از صفر فرض پذیرش یا رد منظور به آزمون، بودن دوطرفه به توجه با

 3 جدول در پژوهش هاي یافته و شد استفاده)  a=05/0 (آزمون آماره مقدار با معناداري
 اجتماعی انزواي براي اي نمونه دو استیودنت تی آزمون معناداري سطح چون که داد نشان

 فرض اطمینان درصد 95 با بنابراین است، تر کوچک) a= 05/0 (آزمون سطح از شهروندان
 انزواي بین معناداري تفاوت که معناست بدین امر این. شود می رد متغیر این براي صفر

آزمون برابري 
  ها واریانس

  

اف انحر  میانگین  گروه
آماره   معیار

 Fآزمون 
سطح 

 معناداري
آماره 
 tآزمون 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

5221/0 258/3 یافته مناطق توسعه  
 بعد عینی

4892/0 515/3 یافته توسعه کمتر مناطق  
972/3 47/0 074/5- 398 000/0 

 0/3862 397/2 یافته توسعه مناطق
  بعد ذهنی

48511/0 454/2 یافته توسعه کمتر مناطق  
753/10 001/0 299/1- 398 195/0 

3680/0 675/2 یافته مناطق توسعه انزواي  
4460/0 798/2 یافته توسعه کمتر مناطق  اجتماعی  

625/4 032/0 012/3- 398 003/0 
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 بنابراین و دارد وجود یافته توسعه کمتر و یافته توسعه مناطق در ساکن شهروندان اجتماعی
 اجتماعی انزواي گفت توان می میانگین به توجه با. شود می تأیید پژوهش نخست فرضیه

  .است بیشتر یافته عهتوس کمتر مناطق در شهروندان
 عینی انزواي میزان میانگین برابري فرض اطمینان درصد 95 با عینی بعد مورد در

 میزان میانگین آنکه به توجه با. شود می رد نیافته توسعه و یافته توسعه مناطق در شهروندان
 یافته هتوسع مناطق میانگین از و بوده 51/3 برابر یافته توسعه کمتر مناطق در عینی انزواي

 کمتر مناطق در شهروندان اجتماعی عینی انزواي گفت توان می پس است تر بزرگ 25/3
  .است بیشتر یافته توسعه

 مشاهده نیز شهروندان اجتماعی انزواي ذهنی و عینی بعد دو براي آزمون تکرار با اما
 پس است تر بزرگ a =05/0 آزمون سطح از 195/0 آزمون معناداري سطح چون که شود می

 اجتماعی انزواي ذهنی بعد بین معناداري تفاوت گفت توان می اطمینان درصد 95 با
 در شهروندان و ندارد وجود یافته توسعه کمتر و یافته توسعه مناطق در ساکن شهروندان

  .برخوردارند مشابهی شرایط از مختلف مناطق
  
اجتماعی و پایگاه اجتماعی  آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین انزواي -6جدول 

  اقتصادي
بعد عینی انزواي   

  اجتماعی
بعد ذهنی انزواي 

  اجتماعی
میزان انزواي 

  اجتماعی
 -182/0 **  -105/0 *  -258/0  ** ضریب همبستگی
 000/0 036/0 000/0 سطح معناداري 

پایگاه اقتصادي 
اجتماعی 
 400 400 400 تعداد پاسخگویان  شهروندان

 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
  
 میان معناداري رابطه «این که بر مبنی پژوهش دوم اساسی فرضیه آزمون راستاي در

 بضری آزمون از» .دارد وجود شهروندان اجتماعی اقتصادي پایگاه و اجتماعی انزواي
  .شد استفاده مقابل و صفر فرض براي پیرسون همبستگی
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 پایگاه بین که دهد می نشان 6 جدول در پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتایج
 رابطه شهروندان اجتماعی انزواي میزان و ذهنی بعد عینی، بعد و اجتماعی و اقتصادي

 بدین امر این. اردد وجود -182/0 و -105/0 ،-258/0 میزان به ترتیب به منفی معنادار
 بعد اجتماعی، انزواي باشد بیشتر شهروندان اقتصادي اجتماعی پایگاه هرچقدر که معناست

 دوم اساسی فرضیه اساس این بر. است کمتر آنان اجتماعی انزواي عینی بعد و ذهنی
  .شود می تأیید پژوهش
قاتی و هاي پیشین، تهران شهري طب که بر اساس شواهد و همچنین پژوهش آنجا از
یافتگی مناطق و  توان تمایز آشکاري بین متغیرهاي توسعه سختی می به. مراتبی است سلسله

 تر یافته  مناطق توسعهمعموالً دیگر عبارت به. پایگاه اقتصادي اجتماعی شهروندان ساکن یافت
ر ت اما براي تحلیل دقیق. باشند داراي شهروندانی با پایگاه اقتصادي و اجتماعی باالتر می

 با یکدیگر با کنترل رابطه پایگاه اقتصادي اجتماعی رابطه بین انزوا یادشدهارتباط متغیرهاي 
  .تري مورد بررسی قرار گرفت طور دقیق یافتگی مناطق به و توسعه
  

  با کنترل پایگاه اقتصادي، اجتماعی  رابطه بین انزوا و توسعه یافتگی مناطق-7جدول 
  متغیر کنترل انزوا انزواي ذهنی انزواي عینی

 مقدار ضریب همبستگی  039/0 017/0  142/0

  (tailed-2) سطح معناداري ازمون 435/0 736/0 004/0

397  397 397  df 

 پایگاه اقتصادي، اجتماعی

 
یافتگی معنادار  با کنترل پایگاه اقتصادي اجتماعی رابطه بین انزواي عینی و توسعه

  .ستاست و سایر روابط همبستگی معنادار نی
  

   آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین انزواي اجتماعی و سن شهروندان-8 جدول
  

 متغیر مستقل
بعد عینی انزواي 

  اجتماعی
بعد ذهنی انزواي 

  اجتماعی
میزان انزواي 

  اجتماعی
  -070/0  -093/0  -012/0 ضریب همبستگی
  سن شهروندان 162/0 065/0  810/0 سطح معناداري 

 398 398 398 اد پاسخگویانتعد
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 میان معناداري رابطه «این که بر مبنی پژوهش سوم اساسی فرضیه آزمون منظور به
 براي پیرسون همبستگی ضریب آزمون از» .دارد وجود شهروندان سن و اجتماعی انزواي
 ضریب آزمون نتایج و شد استفاده پیشین فرضیه با مشابه آماري مقابل و صفر فرض

 سه هر براي آزمون معناداري سطح چون که داد نشان 8 جدول در یرسونپ همبستگی
 سطح از شهروندان اجتماعی انزواي ذهنی بعد و عینی بعد اجتماعی، انزواي وابسته متغیر
 سن بین همبستگی عدم فرض اطمینان درصد 95 با پس ،است تر بزرگ a =05/0 آزمون

 رد پژوهش سوم اساسی فرضیه اساس نای بر و شده پذیرفته متغیرها این و شهروندان
  .شود می

  
   جنیستاي براي میانگین انزواي اجتماعی و   آزمون تی استیودنت دو نمونه-9جدول 

متغیر   ها آزمون برابري واریانس
آماره   انحراف معیار  میانگین  گروه  وابسته

 Fآزمون 
سطح 

 معناداري
آماره 
 tآزمون 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 5586/0 396/3 زن
 نیبعد عی

377/3 مرد  4800/0 
724/2  100/0 361/0 398 719/0 

 4563/0 467/2 زن
 بعد ذهنی

 4162/0 382/2 مرد
336/1 249/0 944/1 398 053/0 

انزواي  4405/0 768/2 زن
 3800/0 704/2 مرد اجتماعی

735/2 099/0 535/1 398 126/0 

  
 انزواي میزان بین «این که بر مبنی پژوهش چهارم اساسی فرضیه آزمون راستاي در
 از نخست فرضیه آزمون مشابه» .دارد وجود معناداري اختالف مرد و زن شهروندان اجتماعی

 سطح چون که داد نشان پژوهش هاي یافته و شد استفاده اي نمونه دو استیودنت تی آزمون
 سطح از و بوده 126/0 برابر اجتماعی انزواي متغیر براي استیودنت تی آزمون معناداري

 میزان میانگین برابري فرض اطمینان درصد 95 با پس ،است تر  بزرگa =05/0 آزمون
 اختالف که معناست بدین امر این. شود می پذیرفته مرد و زن شهروندان اجتماعی انزواي
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 فرضیه راینبناب و ندارد وجود مرد و زن شهروندان اجتماعی انزواي میزان بین معناداري
  .شود می رد پژوهش چهارم

 شد مشاهده نیز شهروندان اجتماعی انزواي ذهنی و عینی بعد دو براي آزمون تکرار با
 ،است تر بزرگ a =05/0 آزمون سطح از متغیر دو این براي آزمون معناداري سطح چون که

 انزواي ذهنی بعد و عینی بعد بین معناداري تفاوت گفت توان می اطمینان درصد 95 با پس
 میزان یک به تقریباً شهروندان گروه دو این و ندارد وجود مرد زن و شهروندان اجتماعی

  .هستند اجتماعی انزواي دچار
 
   آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین انزواي اجتماعی و اعتماد اجتماعی -10جدول 

بعد عینی انزواي  متغیر مستقل
 اجتماعی

اي بعد ذهنی انزو
  اجتماعی

میزان انزواي 
  اجتماعی

 -564/0 **   -568/0 **  -399/0 **   ضریب همبستگی
  اعتماد اجتماعی 000/0 000/0 000/0 سطح معناداري 
 400 400 400 تعداد پاسخگویان

 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

  
 معناداري رابطه «این که بر مبنی هشپژو پنجم اساسی فرضیه آزمون راستاي در

 ضریب آزمون از» .دارد وجود اجتماعی اعتماد میزان و شهروندان اجتماعی انزواي میان
 میزان بین که داد نشان 10 جدول در آزمون نتایج و شد استفاده پیرسون همبستگی

 معنادار طهراب شهروندان اجتماعی انزواي میزان و ذهنی بعد عینی، بعد و اجتماعی اعتماد
 که معناست بدین امر این. دارد وجود -564/0 و -568/0 ،-399/0 میزان به ترتیب به منفی

 عینی بعد و ذهنی بعد اجتماعی، انزواي است بیشتر شهروندان اجتماعی اعتماد هرچقدر
 تأیید پژوهش پنجم اساسی فرضیه اساس این بر. عکسرب و است کمتر آنان اجتماعی انزواي

  .شود می
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 آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین انزواي اجتماعی و استفاده از -11جدول 
 اینترنت 

 متغیر مستقل
بعد عینی انزواي 

 اجتماعی
بعد ذهنی انزواي 

  اجتماعی
میزان انزواي 

  اجتماعی
 050/0 077/0 - 050/0  ضریب همبستگی
 382/0 176/0 380/0 سطح معناداري 

استفاده از 
  اینترنت

 310 310 310 تعداد پاسخگویان

  
 معناداري رابطه «این که بر مبنی پژوهش ششم اساسی فرضیه آزمون راستاي در

 ضریب آزمون از» .دارد وجود شهروندان اینترنت از استفاده میزان و اجتماعی انزواي میان
 زمونآ معناداري سطح چون که داد نشان آزمون نتایج و شد استفاده پیرسون همبستگی

 اجتماعی انزواي ذهنی بعد و عینی بعد اجتماعی، انزواي وابسته متغیر سه هر براي
 عدم فرض اطمینان درصد 95 با پس است تر  بزرگa =05/0 آزمون سطح از شهروندان
 اجتماعی انزواي میزان و شهروندان تلگرام و اینترنت از استفاده میزان بین همبستگی
 .شود می رد پژوهش ششم اساسی فرضیه اساس این بر و شود می پذیرفته شهروندان

  
  آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین انزواي اجتماعی و میزان دینداري -12جدول 

 متغیر مستقل
بعد عینی انزواي 

 اجتماعی
بعد ذهنی انزواي 

  اجتماعی
میزان انزواي 

  اجتماعی
 -122/0 *  - 213/0 **   055/0  ضریب همبستگی
  میزان دینداري 015/0 000/0 269/0 سطح معناداري 
 400 400 400 تعداد پاسخگویان

 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

  
 میان معناداري رابطه «این که بر مبنی پژوهش هفتم اساسی فرضیه آزمون راستاي در

 استفاده پیرسون همبستگی ضریب آزمون از» .دارد وجود شهروندان دینداري و اجتماعی انزواي
 انزواي عینی بعد و دینداري میزان بین که دهد می نشان 12 جدول در آزمون نتایج. شد

 عیاجتما انزواي میزان و ذهنی بعد بین اما ،ندارد وجود معناداري رابطه شهروندان اجتماعی



 
 
 
 
 
 
 

  1397، تابستان 81شماره ، 27، سال اعیفصلنامه علوم اجتم     28  

 بدین امر این. دارد وجود -122/0  و-213/0 میزان به ترتیب به منفی معنادار رابطه شهروندان
 انزواي ذهنی بعد و اجتماعی انزواي است بیشتر شهروندان دینداري هرچقدر که معناست
 .شود می تأیید پژوهش هفتم اساسی فرضیه اساس این بر. است کمتر آنان اجتماعی

  
یب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین انزواي اجتماعی و تعلق به شهر و  آزمون ضر-13جدول 

 محله

 

 متغیر مستقل
بعد عینی انزواي 

 اجتماعی
بعد ذهنی انزواي 

  اجتماعی
میزان انزواي 

  اجتماعی
  - 151/0**  -172/0 ** -82/0  ضریب همبستگی
  02/0 01/0. 1/2 سطح معناداري 

احساس تعلق 
  به شهر و محله

 400 400 400 داد پاسخگویانتع
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

  
 معناداري رابطه «این که بر مبنی پژوهش هشتم اساسی فرضیه آزمون راستاي در

 آزمون از» .دارد وجود محله و شهر به نشهروندا تعلق احساس و اجتماعی انزواي میان
 احساس میزان بین که داد نشان آزمون نتایج و شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب

 معنادار رابطه شهروندان اجتماعی انزواي میزان کل و ذهنی بعد و محله و شهر به تعلق
 هرچقدر که ستمعنا بدین امر این. دارد وجود -151/0  و-172/0 میزان به ترتیب به منفی

 آنان اجتماعی انزواي ذهنی بعد و اجتماعی انزواي است بیشتر شهروندان تعلق احساس
 بر اساس نتایج .شود می تأیید پژوهش هشتم اساسی فرضیه اساس این بر. است کمتر

رابطه معناداري بین احساس تعلق و بعد عینی انزواي اجتماعی شهروندان وجود  13جدول 
  .ندارد
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  گرسیونر تحلیل
 شـده   ارائه مدل اساس بر گام،  به  گام رگرسیونی سازي  مدل تکنیک از استفاده با بخش این در
 اجتمـاعی  انـزواي  بـر  مختلـف  هـاي  مؤلفه و متغیرها تأثیر میزان ،نظري  چارچوب   پایان در

  .شود می سنجیده شهروندان
  

  متغیرهاي مستقل تأثیر رگرسیونی  ضرایب-14جدول 

 اه متغیرها و مولفه

مقدار ضریب 
 استاندارد شده

Beta 

 tآماره آزمون 
سطح 

 معناداري

 080/0 759/1  118/0 اعتماد اجتماعی

 000/0 117/4 178/0 احساس تعلق به شهر و محله

 000/0 229/9  510/0 پایگاه اجتماعی و اقتصادي

 000/0 749/8 173/0 سطح توسعه یافتگی منطقه محل سکونت

 010/0 593/2 90/0  سن

  
 و مستقیم اثرات دودسته به را متغیر هر به مربوط تأثیرات آنکه به توجه با

 غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات ،15 جدول در نمود بندي تقسیم توان می غیرمستقیم
  .است شده سنجیده شهروندان اجتماعی انزواي میزان بر متغیرها
  

  زواي اجتماعی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر ان -15جدول 

  مجموع اثرات  اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم ها متغیرها و مؤلفه

  719/0  209/0  51/0  پایگاه اجتماعی و اقتصادي
  118/0  0  118/0  اعتماد اجتماعی

  178/0  0  178/0  احساس تعلق به شهر و محله
  243/0  07/0  173/0  یافتگی منطقه محل سکونت سطح توسعه

  13/0  04/0  09/0  سن
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 منطقه یافتگی توسعه سطح اجتماعی، اقتصادي پایگاه شود می مشاهده که گونه همان
 ،719/0 میزان به ترتیب به سن و ، اعتمادمحله و شهر به تعلق احساس سکونت، محل
  .دارند شهروندان اجتماعی انزواي میزان بر را تأثیر بیشترین 13/0 و ،178/0 ،243/0

  
  گیري نتیجه

 شکل عنوان به اجتماعی انزواي به باید گفت توان می اجتماعی، انزواي لهمسأ ضرورت باب در
 موضوع یک صرفاً نه اجتماعی انزواي سبب همین به. کرد نگاه اجتماعی نابرابري از جدیدي
 بین در فقط نه مسأله این دهد می نشان گسترده نگاه. است اجتماعی موضوعی بلکه شخصی

. است رؤیت قابل متعددي هاي گروه بین در بلکه دانمجر یا سالمندان مثل خاصی افراد
 بخش در میعمو درگیري و توجه نیازمند که است اجتماعی موضوعی اجتماعی انزواي

هدف این پژوهش توصیف میزان انزواي اجتماعی و تبیین عوامل . است گذاري سیاست
. ر تهران بوده استیافته شه یافته و کمتر توسعه اجتماعی مؤثر بر آن در بین مناطق توسعه

دهد میزان انزواي اجتماعی در بین جمعیت نمونه، در حد  هاي پژوهش نشان می یافته
. باشد  که بعد عینی انزواي اجتماعی بیشتر از متوسط میست این در حالی. باشد متوسط می

با موجود درباره انزواي اجتماعی این متغیر را  می مفهو- این پژوهش با توجه به ادبیات نظري
 انزواي مطالعه در هاي داخلی پژوهش از برخی. دو بعد عینی و ذهنی مطالعه کرده است

 که درصورتی. اند گرفته نظر در را) میزان روابط اجتماعی( آن عینی بعد تنها اجتماعی
 اجتماعی انزواي و اجتماعی روابط مفهوم بین رابطه کند، می اشاره پدرسون که طور همان
 احساس تنها و منزوي را خود لزوماً کم اجتماعی روابط با افراد. نیست کمنف و شفاف کامالً
می ک اي شبکه کنند، تعلقات می احساس منزوي و تنها را خود که افرادي لزوماً و. کنند نمی

بعد عینی و ذهنی در سنجش متغیر   در این پژوهش هر دوپس .)Pederson, 2012( ندارند 
  .شده است انزواي اجتماعی در نظر گرفته

 که هستند آنان اجتماعی سرمایه از بخشی افراد اجتماعی هاي شبکه دیگر طرف از
 نقش تنهایی یا حمایت عدم احساس در مثالً ها آن بودن منزوي احساس در است ممکن
. کنند می ایفا را میمه نقش آنان اجتماعی زندگی کیفیت و بهزیستی در ولی باشند، نداشته
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 شبکه درون که شود می آشنایانی به مربوط زننده پل اجتماعی هسرمای مثال عنوان به
. باشد نداشته وجود ها آن بین صمیمی  و نزدیک روابط اگرچه دارند، قرار افراد اجتماعی

 در مقایسه پس .هستند مؤثر بسیار شغل کردن پیدا مثل شرایطی در دور روابط این منبع
هاي گروهی  یین بودن روابط اجتماعی و عضویتپا یافته، یافته و کمتر توسعه مناطق توسعه

  .تواند محرومیت آنان را حفظ کرده و یا تشدید نماید یافته می در مناطق کمتر توسعه
یافتگی منطقه زندگی و انزواي  با توجه به تأیید فرضیه وجود رابطه بین سطح توسعه

افراد با انزواي اجتماعی و همچنین تأیید وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی اقتصادي 
 شهرنشینی تجربه. اي به این امر گردد اجتماعی در این پژوهش الزم است، توجه ویژه

 ارتباط شهري محالت در انزوا و فقر که است داده نشان بیستم قرن در خصوص به
 بائوم روزن. دهد می افزایش را فقر اجتماعی انزواي افزایش. دارند یکدیگر با اي پیوسته
 افراد زندگی محل که معنا بدین کند، می صحبت "ها فرصت جغرافیاي" مفهوم از باره دراین

). 503-501: 1394 جارگووسکی، (گذارد می تأثیر ها آن زندگی بروندادهاي و ها فرصت بر
 گسترش براي ثروت و درآمد از استفاده براي افراد توانایی کند می استدالل سن آمارتیا
 متفاوت آنان سالمتی وضعیت و جنسیت نژاد، سن، به ستهب زندگی در خود انتخاب دامنه
 اي زمینه پس عوامل فهرست به باید را سکونت محل که است این بر برخی اعتقاد. است

. است همسو مکانی نابرابري افزایش با درآمدي نابرابري افزایش معموالً. افزود سن آمارتیا
 به را افراد که اجتماعی هاي هشبک به دسترسی ،متمرکز فقر داراي مناطق در زندگی
 شغل، وجوي جست هنگام در. کند می محدود نیز دهد، می پیوند شغلی هاي فرصت

 پیوندهاي از مؤثرتر کنند، می زندگی دوردست مناطق در که باکسانی ضعیف پیوندهاي
. است ایجادشده هم به نزدیک مناطق در ساکن افراد میان که کند می عمل میمستحک

 رهایی نرخ مقابل در و دهد می افزایش را اقتصادي جداسازي مکانی جداسازي یگرد عبارت به
  ).624 - 618: 1394 اسوانستروم، (یابد می کاهش فقر از

 کالنتري، و) 1381 (کافی چلبی، یعنی دیگر مشابه پژوهش دو با مقایسه بیشتر  در
 هاي اند، یافته کرده لعهمطا تهرانی شهروندان در بین را اجتماعی انزواي که) 1394 (آزاده

 روابط هنوز گفت باید خانوادگی روابط مورد در. دارد هایی تفاوت و ها شباهت پژوهش
 افراد 1381 سال در حتی پیشین تحقیق دو همانند و بوده برخوردار استحکام از خانوادگی
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 نگرانیه ک دنده می نشان ها پژوهش این. دارند خود خانواده با را روابط بهترین و بیشترین
 کنند، می یاد خانواده افول تعبیر با را ایرانی خانواده تحوالت و تغییرات که محققین از برخی

 شباهت. و خانواده هنوز نهادي مستحکم در جامعه ایرانی است نیست واقع مطابق چندان
 نیز پژوهش این که شود می محدود پاسخگویان انجمنی پیوندهاي به مربوط ها یافته دیگر

 محالت همسایگی و محلی ارتباطات میزان به پژوهش هاي یافته تفاوت. کند می تأیید را آن
 انزواي 1381 سال در پژوهشاین   در.شود می بی مربوطچلدر پژوهش  یافته توسعه کمتر

 پژوهش در که درصورتی. است داشته قرار متوسط حد در همسایگی سطح در اجتماعی
 مناطق محلی روابط وضعیت چلبی تحقیق در مچنینه. باشد می متوسط ازحد بیشحاضر 
 تفاوتحاضر  ژوهشپ هاي یافته طبق. بود یافته توسعه مناطق از تر مطلوب یافته توسعه کمتر

  .ندارد وجود همسایگی و محلی روابط در مناطق این بین چندانی
به جهت تبیین بیشتر انزواي اجتماعی برحسب مبانی نظري حاضر پژوهش 

یشتري را مبنی بر رابطه بین اعتماد اجتماعی، میزان دینداري، روابط مجازي و ب هاي فرضیه
. آمده خواهیم پرداخت دست میزان حس تعلق مطرح کرده است، که در ادامه به نتایج به
شاید به این .  نشدحاضر تاییدرابطه بین انزواي اجتماعی و میزان روابط مجازي در پژوهش 

کنند که  روابط سیال را در جوامع پسامدرن غربی مطرح می که افرادي مثل باومن دلیل
طبق نتایج توصیفی . وا بیشتر استالگوي روابط بیشتر مدرن است و احتمال تنهایی و انز

پاسخگویان هنوز در بسیاري وجوه نظیر روابط خانوادگی از الگوهاي سنتی حاضر ژوهش پ
ط مجازي تنها الگوهاي موجود نبوده این روابط مستحکم، رواب وجود  باپس. کنند تبعیت می

دهد امروزه در  طور که مشاهدات نشان می حتی همان. انجامد و به انزواي اجتماعی نمی
  .کنند هاي مجازي خانوادگی هم ایجاد می ها براي روابط بیشتر خود، گروه خانواده ایران

به این . شدرابطه بین دینداري و انزواي اجتماعی فقط در سطح انزواي ذهنی تأیید 
این نتیجه . اند، میزان انزواي ذهنی آنان کمتر بوده است معنی که هر چه افراد دیندارتر بوده

عنوان یکی از  تواند کارکرد دین در بهزیستی افراد نظیر کاهش احساس تنهایی به می
زم شرط ال عنوان پیش در رابطه با اعتماد اجتماعی به.  کندتاییدهاي انزواي ذهنی را  مؤلفه

 رابطه معکوس بین این دو  کهدهد  نتایج آزمون فرضیه مرتبط نشان می،براي ایجاد ارتباط
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به این معنی که هر چه افراد از اعتماد بیشتري برخوردار بودند میزان . متغیر وجود دارد
همچنین متغیر مهاجرت و انزواي اجتماعی در  .اند انزواي اجتماعی کمتري را تجربه کرده

 بررسی قرار گرفت و ارتباط بین آن دو معنادار نبود و فرضیه آخر مبنی بر پژوهش مورد
رابطه که دهد  حس تعلق به محیط و میزان انزواي اجتماعی نیز نشان می وجود رابطه بین

هر چه افراد حس تعلق بیشتري نسبت به . مثبت و معنادار بین این دو متغیر وجود دارد
 در نهایت طبق تحلیل رگرسیون،. اند جتماعی کمتري داشتهاند، میزان انزواي ا محیط داشته

 و شهر به تعلق احساس سکونت، محل منطقه یافتگی توسعه سطح اجتماعی، اقتصادي پایگاه
 میزان بر را تأثیر بیشترین 13/0 و 178/0 ،243/0 ،719/0 میزان به ترتیب به سن و محله

  .دارند شهروندان اجتماعی انزواي
 ایرانی جامعه در اجتماعی انزواي خصوص در جدید گذاري ستسیا هاي دیدگاه

 شدن سالمند همچنین و طالق افزایش قطعی، تجرد سن افزایش به توجه با خصوص به
 پیشگیري، حوزه سه در بایست می ها سیاست این رسد می نظر به. است میالزا جمعیت
 تأکید پیشگیري هحوز در. دنگرد متمرکز جدید اي مداخله راهکارهاي و خطر هشدار

 بهزیستی شرط پیش عنوان  به  میغیررس حمایت اهمیت اجتماعی، ارتباطات بر العاده فوق
. گیرد قرار دولت پیشگیري هاي سیاست در بایست می زندگی کیفیت و اجتماعی
 هاي گروه براي اجتماعی انزواي خطرات بودن حساس به خطر هشدار هاي سیاست

 خاص هاي سیاست و سالمندان و محروم اقشار مجرد، زنان مطلقه، زنان مثل پذیر آسیب
 جدید، زندگی هاي سبک و اجتماعی تغییرات به توجه با نهایت در و است معطوف آنان براي
 خصوص در اي جدید و متفاوت از پیش مداخله راهکارهاي متوجه ها سیاست بایست می

  .گردد اجتماعی ارتباطات و اجتماعی انزواي
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