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چکیده

برای ایجاد و گسترش سالمت در فضای جامعه ،کاهش احساس انزوای اجتماعی

ضروری است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت شهروندان
شهر مشهد انجام شده است .چارچوب نظری این پژوهش ،ترکیبی از مجموعه نظریات
دورکیم ،تحلیل شبکه و رویکرد تنهایی است .روش این تحقیق مبتنی بر پیمایش از نوع
توصیفی و همبستگی بوده و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد سالمت
 SF_36و پرسشنامه محقق ساخته انزوای اجتماعی صورت گرفته و حجم نمونه با

استفاده از فرمول کوکران  384نفر تعیین شده است .پرسشنامه در سطح شهر مشهد
توزیع و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای اجرا شده و یافته های تحقیق با

استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مبتنی بر نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .نتایج توصیفی حاکی از آن است وضعیت سالمت شهروندان به طور کلی در
سطح باالتر از حد متوسط ( 77/17از نمره  )100و انزوای اجتماعی شهروندان نیز در
حد متوسطی ( 52/03از نمره  )100قرار دارد .نتایج استنباطی نیز بیانگر این موضوع
است که رابطه منفی و معناداری ( )-0/619بین انزوای اجتماعی و ابعاد آن با سالمت
وجود دارد .میزان همبستگی ( )-0/619بین این دو متغیر در سطح متوسط است.
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
pezhman.ebrahimic@yahoo.com
afshanialireza@yazduni.ac.ir
 .2دانشیار جامعهشناسی دانشگاه یزد
 .3استادیار جمعیت شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
gh-hassani@um.ac.ir
 .4استادیار علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
m_kermani@ferdowsi.um.ac.ir
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همچنین بین سطح سالمت بر حسب جنسیت و وضعیت اشتغال شهروندان ،تفاوت
معناداری مشاهده می شود .نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد متغیرهای
مستقل مجموعاً  %36از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند .نتایج تحلیل مسیر نیز
حاکی از آن است که متغیر تنهایی اجتماعی بیشترین اثر مستقیم ( )-0/352و متغیر
احساس عجز بیشترین تأثیر غیرمستقیم ( )-0/191را در تبیین متغیر سالمت دارند.

واژگان کلیدی :سالمت ،انزوای اجتماعی ،تنهایی اجتماعی ،احساس عجز ،شهروندان

مشهد

بیان مسأله

قرن بیستم بیش از تمام تاریخ بشریت ،دستخوش دگرگونی شیوه های زندگی و روابط
اجتماعی و مسائل اقتصادی بوده است .تالش برای صنعتی شدن ،گسترش شهرنشینی
و زندگی مکانیزه ای که الزمه آن قبول شیوه های نوین زندگی است ،اثر معکوسی
بر سالمت انسان گذاشته است .سالمت پدیده ای است که درجه باالیی از بهزیستی
جسمی ،روانی و اجتماعی را با خود به همراه می آورد .اندیشمندان و نظریه پردازان
اجتماعی به مقوله سالمت به عنوان یک موضوع مهم توجه نموده اند و انسان پیوسته در
پی ارائه تصویری روشن و مناسب از تندرستی بوده است .یونانی ها معتقد بودند سالمتی
نیرویی است که باعث ایجاد مقاومت در مقابل بیماری ها می شود؛ به عبارت دیگر از
یک ارتباط مؤثر بین فرد ،جامعه و محیط اطراف وی سخن می گفتند (افشانی و شیری
محمد آباد .)2 :1394 ،سالمت موضوعی مطرح در همه فرهنگ هاست و تعریف آن در
هر جامعه ای تا اندازه ای به حس مشترک مردمان از سالمت و فرهنگ آنها بازمی گردد،
ولی معموالً هرگاه از آن سخنی به میان آمده ،بیشتر بعد جسمانی آن مورد توجه بوده،
در حالی که رشد و تعالی جامعه در گرو تندرستی آن جامعه از ابعاد جسمانی ،روانی و
اجتماعی است (سفیری و منصوریان راوندی .)52 :1392 ،با توجه به تعاریف مختلفی
که از سالمت شده است ،مقبول ترین آن ها تعریف سازمان بهداشت جهانی است .سازمان
بهداشت جهانی ،سالمت را بهزیستی کامل فیزیکی ،روانی و اجتماعی می داند ،نه صرفاً
فقدان بیماری و ناراحتی ).(WHO, 2007: 7
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از بُعد تاریخی ،حق سالم بودن یکی از قدیمی ترین حقوق شهروندان هر جامعه ای
است که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به آن اهمیت دا ده شده است .در
سطوح بین المللی در ماده  25اعالمیه جهانی حقوق بشر قاطعانه بیان شده که هرکسی
حق دارد از استاندارد های کافی زندگی از نظر سالمت و رفاه برای خود و خانواده اش
برخوردار باشد .در مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت نیز تأکید شده است که
سالمت از حقوق اساسی هر یک از افراد بشر است تا از بیشترین استاندارد قابل دسترس
سالمت برخوردار باشند (افشانی و شیری محمدآباد.)2 :1394 ،
از طرف دیگر در جوامع کنونی ،خطر بزرگی نوع انسان را تهدید می کند و روز به روز
دامنه آن در حال گسترش است این بحث که زیر عنوان از خودبیگانگی قرار می گیرد
تحت عنوان انزوای اجتماعی است که در اکثر ملل و فرهنگ ها به عنوان یک معضل
شناخته شده است .احساس انزوای اجتماعی یک نوع واقعیت فکری است و به معنای
عدم وابستگی فرد با ارزش های شناخته شده در جامعه تعریف می شود .در چنین حالتی
فرد نسبت به زمینه های اجتماعی خویش بیگانه است و از ارزش ها و اهداف مرسوم
جامعه جدا می باشد .همچنین خود را با آنچه که از نظر جامعه مقبول و با اهمیت است،
همسو نمی داند (رکنی پور و سیادت .)71 :1392 ،انزوای اجتماعی افراد درگیر را با
احساس خالء ،غمگینی و بی تعلقی مواجه می کند و به شیوه های مختلف بر تعامالت
اجتماعی با دیگران ،نحوه زندگی و سالمت جسمانی و روانی تأثیر می گذارد .البته
احساس تنهایی می تواند با تسریع پسرفت وضعیت سالمتی افراد از طریق تأثیر بر روی
سیستم ایمنی بر سالمت جسمانی و روانی افراد تأثیر منفی بگذارد.

از نظر دورکیم 1بهنجاری اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جامعه

یا همان جامعه پذیری وی اشاره دارد .از نظر وی هر نوع قطع ارتباطی بین فرد و جامعه
به گونه ای که افراد در چارچوب های اجتماعی جذب نگردند ،زمینه ای آنومیک و مساعد
برای رشد انحرافات اجتماعی تلقی می گردد .در چنین حالتی ،نوعی فردگرایی افراطی،
خواسته های فرد را در مقابل حیات اجتماعی قرار می دهد .از نظر وی هر نوع فاصله بین
1. Durkheim
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فرد و جامعه که به عدم ادغام افراد در چارچوب های اجتماعی می انجامد ،به انحرافات
اجتماعی میدان می دهد (سام آرام )16 :1388 ،و در نهایت سالمت را تهدید می کند.
یافته های پژوهشی مؤید آن است که احساس انزوای اجتماعی یک عامل سبب شناختی
در سالمت و بهزیستی جمعیت های گوناگون می باشد و پیامدهای آنی و دراز مدت
جدی در بهداشت روانی دارد (نجفی و دیگران.)115 :1390،
در مجموع انزوای اجتماعی با مشکالت روانی ـ اجتماعی (نظیر عزت نفس پایین،
شایستگی پایین ،تعامالت اجتماعی ضعیف ،سالمت روانی (نظیر اضطراب ،افسردگی،
رفتارهای خودکشی) ،سالمت جسمانی (نظیر عملکرد ایمنی و مشکالت خواب) مرتبط
است.
شهر مشهد به عنوان شهری مذهبی باالترین درصد زائران و گردشگران را داراست .طبق
اظهارات معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی ،شهر مشهد ساالنه
حدود  25میلیون زائر ایرانی و  2میلیون زائر خارجی را در خود جای می دهد؛ همچنین
به دلیل نزدیکی به کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان بزرگترین مرکز جذب توریسم
مذهبی در نیمه شرقی کشور محسوب می شود .کالنشهر مشهد عالوه بر در اختیار
داشتن موقعیت ویژه ژئوپولیتیکی و کارکرد زیارتی ،در سال های اخیر با مسائل و
چالش های عمده ای مواجه شده است .افزایش جمعیت و مهاجرت روستاییان و سایر
شهرستان ها به شهر مشهد باعث گسترش بی سابقه کالبد شهری شده و جوانی جمعیت
افزایش سطح تقاضای مسکن و زمین شهری را در پی داشته است .توان مالی اندک
برخی اقشار ،مخصوصاً جوانان و ناتوانی آنان در تأمین مسکن و فقدان پاسخ مناسب به
نیازهای سکونتی نیز باعث شکل گیری و تقویت سکونت گاه های غیررسمی و به دنبال
آن حاشیه نشینی شده است.
از سوی دیگر ،رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی در شهر مانند افزایش هتل ها و
خودروهای گران قیمت -که نمادهایی از زندگی مدرن محسوب می شوند  -رفاه زندگی
اقلیت ناچیزی از ساکنان شهر مشهد را بهبود بخشیده است .مقایسه این سبک زندگی
برای اکثریت ساکنان شهر مشهد که برای بهبود وضعیت مالی و معیشتی خود در
تالشند ،باعث انزوا و ازخودبیگانگی آنها می شود و با احساس تنهایی ناشی از کمبود
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امکانات ،پیوندی بین خود و جامعه احساس نمی کنند (ناطقی و افشانی-110 :1395 ،
 .)111از این رو ،دلسردی و بی اعتنایی افراد و گروه های مختلف جامعه تحت تأثیر
بیگانگی ،باعث شکنندگی در ساختار اجتماعی شده و اعضای این شبکه نسبت به
فرآیندهای اجتماعی بدبین و دچار بیماری ،ناامیدی نسبت به آینده و انزوای اجتماعی
به دور از هر گونه ارتباط اجتماعی می شوند (فوالدیان.)126 :1394 ،
با توجه به این دغدغه مفهوم انزوای اجتماعی به نوعی می تواند سالمت شهروندان شهر
مشهد را تحت تأثیر قرار دهد .لذا از این رو مطالعه رابطه تأثیر انزوای اجتماعی و سالمت
شهروندان به صورت یک امر ضروری و نو در این تحقیق مورد مطالعه قرار می گیرد،
بنابراین با توجه به اهداف پژوهش ،نوشتار حاضر در صدد پاسخ گویی به سؤاالت ذیل
است:

-وضعیت انزوای اجتماعی و سالمت شهروندان مشهدی به چه میزان است؟

سهم اثرگذار انزوای اجتماعی و مؤلفه های آن بر سطوح سالمت شهروندان تا چهحد بوده است؟

مهمترین پیشنهادها و اقدام پژوهی های مطرح شده با توجه به سهم تأثیرگذاریبین متغیرهای مورد مطالعه چه خواهد بود؟
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پیشینه تجربی تحقیق
جدول )1پیشینه داخلی و خارجی
نام محقق و
انتشار سال
تحقیق
سیفزاده،
حقیقتیان
و مهاجرانی
()1396

روش
اصلی
تحقیق
پیمایش

عنوان تحقیق جامعه مورد
مطالعه

تأثیر سرمایه اجتماعی بر
سالمت سالمندان  60سال و
باالتر در مناطق شهری مشهد

کوششی و دیگران
()1395

پیمایش

بیگانگی اجتماعی و گرایش
به رفتارهای پر خطر (مطالعه
موردی :شهر مشهد)
بررسی رابطه بین میزان
بیگانگی اجتماعی و میزان
بی تفاوتی اجتماعی در بین
دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مشهد

ناطقی و افشانی
()1395

پیمایش

فوالدیان ()1394

پیمایش

کالنتری و
حسینیزاده آرانی
()1394

پیمایش

افشانی و شیری
محمدآباد
()1394

پیمایش

رابطه انزوای اجتماعی و
سالمت در میان سالمندان
تهرانی

دین ،سالمت روان و احساس
تنهایی .بررسی نسبت میان
میزان دینداری و سالمت
روان با احساس تنهایی (مورد
مطالعه :شهروندان تهرانی)
بررسی رابطه میزان احساس
انزوای اجتماعی و سالمت
اجتماعی زنان شهر یزد

خالصه یافتهها
بین سالمت و انزوای اجتماعی در سالمندان
رابطه معکوسی وجود دارد و برخورداری از
سالمت روانی و اجتماعی می تواند بر کاهش
انزوای اجتماعی این قشر آسیبپذیر اثر
مثبتی داشته باشد.
حد
سالمت سالمندان در شهر مشهد در ّ
متوسط است؛ اما سالمت مردان بیشتر از
زنان است .تحصیالت باالتر ،دارای همسر
بودن ،وضعیت اقتصادی مطلوبتر ،بر سالمت
تأثیر مثبتی دارد ،افزایش میزان انزوای
اجتماعی و سن ،رابطه منفی با میزان سالمت
سالمندان داشته است.
بین بیگانگی اجتماعی و ابعاد ان با رفتارهای
پر خطر و ابعاد ان رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد.
بین بیگانگی اجتماعی و مؤلفههای آن و بی
تفاوتی اجتماعی دانشجویان رابطه وجود
دارد .رگرسیون چندگانه نشان میدهد که
مؤلفههای بیگانگی اجتماعی به تنهایی 40
 %از کل تغییرات متغیر بی تفاوتی اجتماعی
را توجیه میکند.
میان میزان دینداری و سالمت روان با
احساس تنهایی رابطه معنیدار و منفی وجود
دارد و دینداری و اعتقادات مذهبی افراد تأثیر
مثبتی بر سطح سالمت روان آنان بر جای
میگذارد.
شاخص احساس انزوای اجتماعی دارای
ارتباط معکوس و معنادار با میزان سالمت
اجتماعی و تمام ابعاد آن دارد به عبارت
دیگر افزایش احساس انزوای اجتماعی نقش
قابل مالحظهای در کاهش میزان سالمت
اجتماعی زنان دارد .از طرفی عواملی نظیر
میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال بر سالمت
اجتماعی زنان مؤثر بودند.

مطالعه مقایسهای تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت شهروندان مشهد
انزوا و سالمت :بررسی ارتباط کالنتری و دیگران
()1394
میان انزوای اجتماعی و سالمت
روان شهروندان  +  18سال
توجه به نقش
تهرانی با عطف ّ
میانجیگرانه حمایت اجتماعی
ذالی آراللو و
بررسی میزان سالمت اجتماعی
عالیی ()1393
در میان معلمان دوره ابتدایی
شهرستان اردبیل و عوامل
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پیمایش

با افزایش میزان انزوای اجتماعی ،از سطوح
حمایت اجتماعی کاسته شده و وضعیت
سالمت روان شهروندان در حالت آسیب
پذیری قرار میگیرد.

پیمایش

بین متغیرهای بیگانگی اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،مسؤولیت پذیری
و احساس امنیت محیط شهری با سالمت
اجتماعی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.
بین سالمت اجتماعی و متغیرهای
مسؤلیتپذیری اجتماعی ،تعهد اجتماعی و
ّ
اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد .بین سالمت اجتماعی و بیگانگی
اجتماعی نیز رابطه معکوس و معناداری وجود
دارد
زندگی با سایر اعضای خانواده بر سالمت
جسمانی و روانی سالمندان تأثیر مثبت دارد.
بنابراین با توجه به موقعیت روانی _ فرهنگی
سالمندان در ایران ،بهترین مکان برای
برآورده شدن نیازهای روان شناختی آنان
خانواده است.
جابه جاییهای ناشی از کار یا تحصیل ،منجر
به انقطاع در روابط اجتماعی و بسط انزوای
اجتماعی در بُعد عینی شده و در نتیجه آثار
منفی زیانباری بر سالمت روان افراد ،باألخص
نزد زنان و افراد سالمند ،بر جای میگذارد.
رابطه قوی بین انواع شبکه اجتماعی و سالمتی
وجود دارد.
حمایت اجتماعی حاصل شده میتواند تأثیر
مثبت و منفی بر روی سالمتی افراد داشته
باشد.
در منطقهای با سطح باالیی از اعتماد ،افراد
از سالمتی بیشتری برخوردار بودهاند این در
حالی است که در منطقهای با سطح پایین
اعتماد وضعیت سالمتی کام ً
ال معکوس است.
انزوای اجتماعی با افسردگی باال و سالمت
جسمانی و روانی پایین رابطه داشته است.

پیمایش

مقایسه احساس تنهایی و
سالمت عمومی در سالمندان
ساکن خانواده و سرای
سالمندان مناطق شمال شهر
تهران

همتی علمدارلو و
دیگران ()1388

پیمایش

ارزیابی آثار سالمت روان ناشی
از انزوای اجتماعی

)Rohde, et
)al., 2016

تحلیل
ثانویه

انواع شبکه اجتماعی و سالمت
سالخوردگان
تأثیر حمایت اجتماعی بر روی
سالمتی بومیان استرالیایی

& ) Li
)Zhang, 2015
)Waterworth,
)et al., 2014

پیمایش

تجزیه و تحلیل چند سطحی
سرمایه اجتماعی و سالمت
خود ارزیابی

& (Meng
)Chen, 2014

پیمایش

انزوای اجتماعی در میان
کارگران در روستای کارولینای
شمالی

) Mora, et al.,
)2014

پیمایش

مصاحبه

در یک نگاه کلی می توان گفت مرور پیشینه تجربی در وهله نخست بیانگر این است
که مطالعات معدودی در داخل کشور به بررسی ارتباط بین انزوای اجتماعی با سالمت
پرداخته است .همچنین در برخی مطالعات از مفاهیمی چون بیگانگی اجتماعی ،بی
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تفاوتی اجتماعی و احساس تنهایی که مشابهت مفهومی با انزوای اجتماعی دارند بهره
گرفته شده است .در وهله دوم ،مطالعات اندک موجود متمرکز بر گروه های در معرض

خطری چون سالمندان ،معتادان ،افراد بی خانمان و بیماران می باشد .در اغلب تحقیقات
انجام گرفته در زمینه سالمت در ایران تنها از یک نظریه استفاده شده و برای بسط
و کاربرد سایر نظریات مرتبط با سالمت تالشی نشده است .از طرف دیگر تحقیقات
صورت گرفته در زمینه سالمت به ندرت بر اساس تفکیک جنسیتی بوده و پژوهش های
انجام گرفته نیز صرفاً معطوف به برخی متغیرهای خاص می باشند .در اکثر تحقیقات
برون مرزی ،مفاهیم و متغیرهای تحقیق به روشنی تعریف شده که این مسأله یکی از
نقاط قوت این پژوهش هاست ،زیرا یکی از واحدهای اساسی کار تحقیقی ،تعریف عملی
و نظری مفاهیم و متغیرها می باشد .هرچند محاسن پژوهش های خارجی نسبت به
پژوهش های داخلی بیشتر است اما آن ها نیز در بررسی موضوعات مورد پژوهش غالباً
تنها به یک نظریه اکتفا کرده اند .با وجود پژوهش های بسیاری که در برخی از کشورها
با موضوع سالمت انجام شده است ولی هنوز جنبه های مبهم آن بسیار است؛ ازجمله
اینکه ابعاد و شاخص های سالمت در جوامع مختلف و شرایط مختلف متفاوتند و برخی
شاخص ها در بعضی کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
چارچوب نظری

چارچوب نظری ،الگویی است که محقق روابط مهم مابین عوامل مؤثر در ایجاد مسأله را

بر اساس آن به کار می گیرد و در واقع چشم انداز نظری را برای بررسی مسأله در پرسش
آغازین ،برمی گزیند .بدین ترتیب متغیرهای مهم و مؤثر در شرایط مربوط به مسأله
تعریف شده را شناسایی و ارتباط بین متغیرها را به صورت منطقی توصیف می کند .در
این پژوهش در مبحث انزوای اجتماعی و سالمت ،از دیدگاه جامعه شناسانی چون چلبی
و کییز 1بهره گرفته شده است.

یکی از متفکران حوزه سالمت که اشارات جامعه شناختی و روان شناختی در کار او کام ً
ال
1. Keyes
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به چشم می خورد ،کییز است .طبق نظر وی ،حلقه مفقوده در تاریخچه مطالعات مربوط به
سالمت و خصوصاً سالمت ذهن پاسخ به این سؤال است که آیا ممکن است کیفیت زندگی و
عملکرد شخصی افراد را بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد .کییز نیز مثل الرسن

1

معتقد است سالمت روانی ،کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمی توان بدون
توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد و عملکرد خوب در زندگی چیزی بیش از
سالمت روانی و هیجانی و شامل تکالیف و درگیری های اجتماعی است .از این رو ،او
سالمت اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت
روابطش با افراد دیگر ،نزدیکان و گروه های اجتماعی که عضو آنها است معرفی می کند.
وی بر این اساس مدل پنج عاملی خویش را مطرح می کند که در آن پنج عامل اﻧﺴﺠﺎم،
ﭘﺬﻳﺮش ،شکوفایی ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﻧﻄﺒﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ شاخص های سالمت را تشکیل می دهند
(شربتیان.)157 :1391 ،
کییز بعد سالمت روانی و اجتماعی را نشانه کارکرد مثبت می خواند و می گوید اگر فرد
شرایط دو بعد سالمت احساسی (احساس خوب و رضایت از زندگی) و بعد کارکرد مثبت
را داشته باشد از سالمت روانی برخوردار است .وی این وضعیت را بالندگی می نامد.
افراد بالنده ،احساس خوبی به زندگی دارند و در رابطه با دیگران و در جامعه ،فعال و
سازنده اند .کییز ،نبود سالمت روانی را پژمردگی می خواند .افراد پژمرده ،احساس خوبی
به زندگی ندارند و کارکرد روانی و اجتماعی شان مشکل دارد .این افراد دچار یأس و
نومیدی بوده و زندگی خود را پوچ و خالی می بینند (شربتیان و ایمنی.)116 :1396 ،
روابط اجتماعی بخشی اساسی از زندگی انسان است .انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند
که در بسیاری از مسائل به یکدیگر وابسته اند (هورتوالنوس ،مشیلز و میوسن:1394 ،
 )39آن ها به یکدیگر مرتبط اند و درون شبکه ای از خویشاوندان و غیر خویشاوندان به
طرق گوناگون جاسازی شده اند؛ همچنین بخشی از جوامع پر جمعیتی هستند که با آن ها
شناسایی می شوند؛ با داشتن تعامالت اجتماعی متنوع ،مردم به زندگی اجتماعی شان
شکل خواهند داد .شبکه شخصی ،عامل مهمی در زندگی روزمره اشخاص است .بنابراین
1. Larsen
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جای تعجبی وجود ندارد زمانی که از افراد پرسیده شود تا عواملی که به نظر آن ها
برای تندرستی مهم است ،ارتباطات اجتماعی خود را در اولویت باالیی قرار دهند .این
مورد مخصوصاً در روابط نخستین (شریک زندگی و خانواده) صدق می کند ،اگر چه
به روابط اجتماعی در مفهومی وسیع تر نیز مربوط است .در سال های اخیر ،مطالعات
بسیاری تأیید کرده اند ،که افرادی که در شبکه ای از روابط شخصی قرار دارند ،به طور
کلی سطح باالتری از بهزیستی را نسبت به کسانی که از لحاظ اجتماعی منزوی هستند،
تجربه می کنند .آن ها به سالم تر بودن تمایل دارند (همان .)41 :جامعه شناسان ،روابط
اجتماعی را سنگ بنای ابتدایی شکل های پیچیده تر تماس میان انسان ها می دانند روابط
اجتماعی همچنین درجه معینی از مقررات را ارائه می دهد ،به این معنی که اعمال
افراد تا حدی توسط قرارگرفتن آن ها در یک اجتماع یا گروه خاص کنترل و هدایت
می شود .این مسأله به انسجام و پیوستگی اجتماعی کمک خواهد کرد .معضلی که این
ارتباطات را در جامعه سیال مدرن با تهدیدی جدی مواجه ساخته است ،پدیده ای به نام
انزوای اجتماعی یا انفصال در شبکه روابط اجتماعی اعضای جامعه می باشد" .مشخصه
اصلی انزوا ،فقدان شبکه روابط اجتماعی معنادار به مثابه مهم ترین نیاز اجتماعی افراد
می باشد" (.)House, 2001: 273

رویکردهای متعددی در مطالعه انزوا مطرح شده اند .نظریه های اولیه انزوای اجتماعی
منتسب به دورکیم و بالبی 1هستند .طبق تئوری آنها ،ترتیبات ساختاری نهادهای
اجتماعی بر منابع در دسترس افراد مؤثر بوده و بدین رو بر واکنش های عاطفی و روانی
آنها تأثیر می گذارد .بنا بر نظر دورکیم ،هر چه احساس نزدیکی و پیوند فرد با گروهش
قوی تر باشد ،احتمال انزوا و به خطر افتادن سالمتی فرد کاهش می یابد.
نخستین رویکردی که برای مطالعه ی انزوای اجتماعی مناسب است ،تحلیل شبکه

 Network Analysisاست .در این رویکرد ،با تمرکز بر روابط گروهی و خصوصیات
ساختاری شکل بندی های اجتماعی ،روابط اجتماعی اساساً همچون سنگ بنای

ساختارهای اجتماعی ،در نظر گرفته می شود .در شیوه پژوهش شبکه ای سه رویکرد
1. Durkheim & Balby
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وجود دارد که هریک به سوی بعد متفاوتی از شبکه اجتماعی جهت می گیرند.
 )1رویکرد همبستگی اجتماعی بر محدوده شبکه شخصی و نوع روابط و تالش هایی
متمرکز است که میزان همبستگی یک شخص در درون جامعه را تعیین می کند .در
اینجا مشخصه های روابط در شبکه به عنوان شاخص های میزان همبستگی اجتماعی
به کار می روند .عوامل مهم عبارتند از :ترکیب و اندازه خانوار ،سهم خانواده و دوستان،
عضویت در انجمن ها و گروه های مذهبی ،دارای کار بودن یا بیکاری و غیره.
 )2در رویکرد شبکه اجتماعی ،تأکید بر ساختار رسمی شبکه ،و بر روابط موجود در
شبکه است .این نوع پژوهش در خصوصیات شبکه ای که شخص در آن مشارکت دارد
ریشه دارد .این خصوصیات می تواند شامل صمیمت شبکه (آیا اعضای شبکه یکدیگر را
می شناسند) ،نامتجانس بودن شبکه (از لحاظ خانوادگی ،جنسیتی ،موقعیت اجتماعی و
غیره) ،دامنه شبکه (الیه های اجتماعی که شبکه به آن دسترسی دارد) ،و چند کاربردی
بودن روابط باشد .در این رویکرد انزوای اجتماعی به یک حوزه محدود شبکه مرتبط
نیست بلکه به خصوصیات مشخصی از ساختار شبکه ارتباط دارد.
 )3در رویکرد حمایت اجتماعی تمرکز بر کیفیت روابط است .کیفیت تابع عملکردی
است که یک رابطه برای شخص دارد ،به ویژه میزان و نوع حمایتی که آن رابطه فراهم
می کند .این رویکرد نمی تواند تمام شبکه شخصی را به تصویر بکشد ،بلکه فقط روابطی
را معین می کنند که در آن ها حمایت ،مبادله می شود .این رویکرد ،انزوای اجتماعی را به
عنوان فقدان روابط حمایتی در شبکه شخصی میداند .مسأله مشترک در رویکرد شبکه
این است که انزوای اجتماعی با اطالعات کم و بیش واقعی در مورد شبکه شخصی افراد
اندازه گیری می شود :دامنه شبکه ،خصوصیات ساختاری یا حضور افرادی که می توانند
صورت های مشخصی از حمایت اجتماعی را در اختیار بگذارند .انزوای اجتماعی به
معنای داشتن شبکه ای شخصی با دامنه محدود یا ترکیب یک طرفه است ،هرچقدر
که شبکه شخصی کوچکتر ،محصورتر یا همگن تر می شود یا زمانی که روابط حمایتی
کم می شود ،احتمال انزوای اجتماعی افزایش می یابد (هورتوالنوس ،مشیلز و میوسن،
.)64 :1394
طرفداران نظریه شبکه بر این باورند که وجود شبکه های اجتماعی به صورت حائلی
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در مقابل عوامل فشارزای درونی عمل می کند به نحوی که با فراهم آوردن حمایت های
عاطفی ،دوستی ها و فرصت هایی برای اعمال اجتماعی معنادار ،اثر بسیار مؤثری بر عزت
نفس افراد و افزایش توان مقابله با مشکالت و افسردگی ها داشته و در نهایت به احساس
سالمت منجر می گردد (کالنتری و دیگران.)97 :1394 ،
دومین رویکردی که برای مطالعه انزوای اجتماعی مهم است ،سنت پژوهش تنهایی
است .این رویکرد نه بر اطالعات واقعی شبکه اجتماعی ،بلکه بر کیفیت روابط در شبکه
به همان صورت که خود انسان ها تجربه می کنند ،متمرکز می شود .بنابراین این رویکرد
در رابطه با تجربه ذهنی از شبکه شخصی است و بر فقدان تعامالت با ارزش و معنادار با
دیگران تأکید می کند (هورتوالنوس ،مشیلز و میوسن.)65 :1394 ،
بدون تردید ،انزوای اجتماعی افراد را از مشارکت غیر رسمی و رسمی در جامعه محروم
می سازد .مبادله اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش می دهد .از تبادل پایدار و
دائمی افکار و احساسات از کل به فرد و از فرد به کل جلوگیری می کند .موجب تضعیف
یا قطع روابط و مبادالت نامتقارن گرم و همچنین روابط گفتمانی می شود .از احساس
مشارکت در روابط گرم ،صمیمی و انسانی جلوگیری می کند .فرصت های مناسب را برای
با هم زندگی کردن ،با هم کارکردن ،با هم تجربه کردن و با هم بودن سلب می کند و
نهایتاً روابط طوالنی ،پایدار و عمیق را غیر ممکن می سازد (چلبی و امیرکافی:1383 ،
 .)10موارد یاد شده می توانند پیامدهای مختلفی از جمله احساس تنهایی ،احساس
عجز ،یأس اجتماعی و کاهش تحمل اجتماعی را به دنبال داشته باشند.
کلرمن 1معتقد است احساس تنهایی از نقص در روابط نزدیک و اختالل درهم بندی های
اجتماعی یا انسجام اجتماعی ناشی می شود .هالورسن 2اعتقاد دارد که احساس تنهایی
عمدتاً با میزان روابط اولیه و در سطحی محدودتر با میزان و کیفیت روابط دومین و
سومین یعنی مشارکت در بازار کار و فعالیت های مدنی ارتباط دارد .مطالعات مختلف
نشان می دهد که دلگرمی و تأیید احساسی شکلی از حمایت اجتماعی است که فرد
تنها تصور می کند در رابطه اش با دیگران مفقود است .به اعتقاد چلبی ،هر قدر در
1. Klerman
2. Halvorsen

مطالعه مقایسهای تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت شهروندان مشهد
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سطوح مختلف شبکه روابط اجتماعی جامعه روابط امدادرسانی در ابعاد مختلف معرفتی
(راهنمایی ،مشاوره و آموزش) ،مادی (کمک اقتصادی) ،عاطفی (همدردی) و منزلتی
(اعاده کرامت انسانی) بیشتر باشد ،به همان نسبت میزان یأس اجتماعی و احساس عجز
کاهش می پذیرد .امداد رسانی در روابط حمایتی به افرادی که به هر دلیل در یکی از
ابعاد مزبور محروم باقی مانده اند ،فرصتی دوباره می دهد که استعداد های منحصر به فرد
خود را شکوفا سازند تا بتوانند در جهت خیر جمعی گام بردارند (چلبی.)158 :1375 ،
تحمل اجتماعی نیز به سطح تعامل اجتماعی و تنوع شبکه های اجتماعی بستگی دارد.
چلبی معتقد است تحمل اجتماعی با توسعه شبکه اجتماعی فرد افزایش می یابد و با
تضعیف آن کاهش می پذیرد .پیوستن به انجمن های داوطلبانه که در آن طرح مسائل،
ابراز عقیده و پیشنهادات ،تصمیم گیری ها و انتخاب  ....بر مبنای اصل مجاب سازی (روابط
گفتمانی) صورت می گیرد ،تحمل اجتماعی را تقویت می کند (همان .)289 :پاکستون

1

به شکل مشابهی استدالل می کند که عضویت در گروه ها و اجتماعات بسته و محدود،
سطح تحمل اجتماعی را کاهش می دهد (چلبی و امیرکافی .)11 :1383 ،بر اساس
چارچوب نظری فوق ،مدل نظری پژوهش به شکل زیر ارائه می شود و مورد آزمون قرار
می گیرد:

1. Pacoston
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تنهايي

رواني اجتماعي
انزواي

سﻼمت

اجتماعي

جسماني

عجز
يأس

تحمل
اجتماعي

شکل  )1مدل نظری پژوهش
شكل  (١مدل نظري پژوهش

اصلياصلی
فرضیه
فرضيﻪ

معکوس وجود دارد.
معكوسرابطه
شهروندان
سﻼمت سالمت
اجتماعی و
انزوای
بينبین
وجود دارد.
شهروندان رابطه
اجتماعي و
انزواي

فرعی
هایفرعي
فرضیههﺎي
فرضيﻪ—

اجتماعي( باکاهش
احساس یأس و
عجز،
احساس
انزوايانزوای
ابعادابعاد
بينبین
سﻼمت
كاهش تحمل
يأس و
اجتماعی ،احساس
(تنهاییاحساس عجز،
اجتماعیاجتماعي،
اجتماعي )تنهايي

روانی اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد.
سالمت
اجتماعی) با
تحمل
وجود دارد.
معكوس
اجتماعي رابطه
رواني

سﻼمت
كاهش تحمل
يأس و
اجتماعی ،احساس
(تنهاییاحساس عجز،
اجتماعیاجتماعي،
اجتماعي )تنهايي
اجتماعي( باکاهش
احساس یأس و
عجز،
احساس
انزوايانزوای
ابعادابعاد
بينبین

معكوسباوجود
تحمل رابطه
جسماني
دارد .جسمانی رابطه معکوس وجود دارد.
سالمت
اجتماعی)
روش تحقيق

روش تحقیق

روش پژوهش حاضر پیمایشی است که بر اساس ماهیت داده ها کمی و از نظر هدف،
پژوهشی کاربردی است .جامعه آماری پژوهش را جمعیت سی تا هفتاد و چهار سال شهر
مشهد 1تشکیل می دهند که تعداد آنها براساس سرشماری عمومـی نفوس و مسکـن
سال  880673 ،۱۳۹5نفر مرد و  870338نفر زن را شامل شده است و سپس با
١١

استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان  %95و دقت احتمالی  %5حجم نمونه 384

 .1دلیل انتخاب سنین سی تا هفتاد و چهار سال این است که دو کهورت جمعیتی را شامل می شود جمعیتی که
قبل از  1335متولد شدند ( 60سال به باال) و جمعیت هایی که در  30سال آینده به سن  60سال و باالتر به تدریج
می رسند.

روش پژوهش حاضر پيمايشي است كه بر اساس ماهيت داده—ها كمي و از نظر هدف ،پژوهشي كاربردي
است .جامعه آماري پژوهش را جمعيت سي تا هفتاد و چهار سال شهر مشهد ١تشكيل مي—دهند كه تعداد

مشهد
شهروندان
اجتماعی بر
انزوای
سرشماريتأثیر
براساسمقایسهای
آنهامطالعه
نفر مرد و  ٨٧٠٣٣٨نفر زن21را شامل
٨٨٠٦٧٣
سالمت،١٣٩٥
مسكـن سال
نفوس و
عمومـي

شده است و سپس با استفاده از فرمول كوكران با سطح اطمينان  % ٩٥و دقت احتمالي  %٥حجم نمونه ٣٨٤

نفر تعیین گردید .روش نمونه گیری در این پژوهش ،خوشه ای چند مرحله ای ،شامل

نفر تعيين گرديد .روش نمونه—گيري در اين پژوهش ،خوشه—اي— چند مرحله—اي ،شامل )منطقه،

منطقه
سیزده
اول از
است که
بلوک
شهري ،ناحیه
(منطقه،
سطح
توجه به
مشهد با
وهلهشهر
سيزدهدرمنطقه
خانوار)اول از
كه ودر وهله
محله،است
شهری،خانوار(
محله ،بلوك و
ناحيه

برخوداری
توسعهيیافتگی
توجهيبهازسطح
گيريشهری
خدمات
های
تصادفي
نمونه—
شاخص از
مناطقازبا استفاده
خدمات وشهري
شاخص—ها
مشهدو بابرخودار
شهريافتگي
توسعه
استفادهكه ازاز نمونه
مناطق با
توسعه
منطقه ٥میان
شهر که
يافته،ساده
تصادفی
شدند و
انتخاب
از ،منطقه
محروم
منطقهمنطقه
دو  ١و از
منطقه
گیریتوسعه
منطقه ميان
منطقه شهر
ساده دو

تصادفي
خانوارهاهربه روش
بلوكو—ها،
بلوك و از
محله پنج
منطقهاز هر
سهازمحله و
یافته ،هر
سپس در
منطقه سه
سپس در
ميانشدند
انتخاب
منطقه 5
محروم،
منطقه 1و
منطقه

انتخابمحله
سيستماتيكاز هر
محله و
شدند.پنج بلوک و از میان بلوک ها ،خانوارها به روش تصادفی سیستماتیک
انتخاب شدند.

شکل )2نقشه مرزبندی مناطق ،نواحی و محله های مناطق  13گانه شهر مشهد
شكل (٢نقشه مرزبندي مناطق ،نواحي و محله—هاي مناطق  ١٣گانه شهر مشهد

موقعیت شهر مشهد

ﻣوقﻌيت شهر ﻣﺸهد

کالن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی است که در سال  1396با احتساب نواحی

.١

منفصل توس و قرقی با  35147هکتار و مساحت  328کیلومترمربع در شمال شرق

دليل انتخاب سنين سي تا هفتاد و چهار سال اين است كه دو كهورت جمعيتي را شامل مي شود جمعيتي كه قبل از  ١٣٣٥متولد شدند ) ٦٠سال

رسند 2 .دقیقه تا  60درجه و  38دقیقه و
درجه و
جغرافیایی به59
طول
است.
داشته
جمعيتقرار
به باﻻ( وایران
تدريج مي
سن  ٦٠سال و باﻻتر
آينده به
 ٣٠سال
هايي كه در
١٢
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عرض جغرافیایی  35درجه و  44دقیقه تا  37درجه و  7دقیقه به صورت شرقی -غربی
در حوضه آبریز کشف رود ،بین رشته کوه های بینالود و هزار مسجد این شهر مستقرشده
است؛ و ارتفاع شهر از سطح دریا  999متر هست (سالنامه آمار شهر مشهد ،1396
 .)1397این شهر به عنوان دومین کالن شهر بزرگ کشور ،کارکرد مذهبی -زیارتی دارد.
(بدری و طیبی )153 :1391،این شهر در زمان افشاریان ،پایتخت ایران بوده است؛ و
دومین شهر پهناور ایران ،بعد از تهران است( .حیاتی .)115 :1391،شکل گیری فضایی،
زندگی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی این شهر به طور کامل تحت تأثیر عوامل
مذهبی بوده است .با توجه به آخرین سالنامه آمارنامه شهری مشهد  1396که در سال
 97منتشرشده است این کالن شهر از نظر خدمات شهری ( 37ناحیه) و ازنظر نواحی
شهرسازی ( 40ناحیه) و  158محله دارد (سالنامه آمار شهر مشهد .)114 :1396 ،بر
اساس سرشماری سال  1395جمعیت مشهد بالغ بر  3057679نفر بوده است که از
این جمعیت  1532475نفر مرد ( )0/50و در حدود  1525204نفر زن تقریباً ()0/50
بوده است .بر اساس مناطق  13گانه شهری مشهد مناطق  3 ،2و  10شهری به ترتیب
دارای بیشترین تراکم جمعیتی و مناطق ثامن 8 ،و  12به ترتیب دارای کمترین تراکم
جمعیتی است (گزیده شاخص های جمعیتی شهر مشهد.)1396 ،
جدول )2مشخصات شهری و جمعیتی مناطق  13گانه کالن شهر مشهد بر اساس سرشماری 1395
منطقه

سال
تأسیس

تعداد
نواحی
خدماتی

فروانی
جمعیت
هر منطقه

درصد

مرد

درصد

زن

درصد

تعداد
خانوار

بعد
خانوار

منطقه 1

1363

2

167013

5/46

81619

5/32

85394

5/59

55221

3

منطقه 2

1362

4

513365

16/78

257004

16/77

256361

16/80

157592

3/3

منطقه 3

1362

4

417950

13/66

210904

13/76

207046

13/57

125659

3/3

منطقه 4

1373

3

261938

8/57

131349

8/57

130589

8/57

76623

3/4

منطقه 5

1374

2

175849

5/74

87264

5/68

88585

5/80

48662

3/6

منطقه 6

1370

3

232616

7/60

116708

7/61

115908

7/59

67036

3/5

منطقه 7

1374

3

256575

8/28

129808

8/35

126767

8/20

77528

3/3

منطقه 8

1370

3

89216

3/02

44249

2/99

44967

3/05

28966

3/1

منطقه 9

1370

3

327061

10/69

161903

10/56

165158

10/82

103093

3/2

منطقه 10

1371

3

296823

9/70

148856

9/71

147967

9/70

92018

3/2

منطقه 11

1379

2

200161

6/54

102429

6/68

97732

6/40

60609

3/3

منطقه 12

1387

3

105263

3/44

53242

3/47

52021

3/41

32517

3/2

مطالعه مقایسهای تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت شهروندان مشهد
منطقه
ثامن

1378

تأسیس
شهرداری
()1297

جمعیت
کل

23

2

13849

0/45

7140

0/46

6709

0/44

4521

3/1

37

3057679

100

1532475

100

1525204

100

930045

3/3

منطقه یک شهری

شهرداری منطقه یک مشهد وسعتی معادل  1/479هکتار دارد .این منطقه به لحاظ

مرکزیت شهری از نظر تجاری ،اداری ،جمعیت و ترافیک بیش از اندازه ای را در خود
جای داده است .این منطقه از  2ناحیه تشکیل شده است که تراکم جمعیت در هر

هکتار برابر  113/1نفر بوده است (شهرداری منطقه یک شهر مشهد .)1398 ،مشخصات
محدوده قانونی منطقه در جدول و نقشه ذیل بیان شده است.
جدول )3مشخصات محدوه قانونی منطقه یک شهرداری مشهد
شمال
جنوب
شرق

میدان استقالل ،بلوار فردوسی ،میدان فردوسی ،بلوار سپهبد قرنی ،خیابان توحید ،میدان شهدا
بلوار شهید محمد منتظری ،میدان فلسطین ،بلوار ملک آباد ،میدان آزادی
خیابان دانشگاه ،میدان دکتر شریعتی ،خیابان کوهسنگی

غرب

میدان آزادی ،بزرگراه آزادی ،میدان استقالل
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شکل )3نقشه مرزبندی محله ها و نواحی منطقه  1شهر مشهد
شكل (٣نقشه مرزبندي محله—ها و نواحي منطقه  ١شهر مشهد

منطقه پنج شهری

منطقه از 2
این
شهريناحیه تشکیل شده است که وسعت آن برابر با  1/438هکتار هست.
ﻣنﻄقﻪ پنﺞ

تشکیل
است
بوده
122/3
ناحيه هر
جمعیت در
تراکم
است
هكتارشده
(شهرداریدر
تراكم جمعيت
هست.
١/٤٣٨
برابر با
نفر آن
وسعت
برابراست كه
هکتارشده
تشكيل—
منطقه از ٢
اين
نقشه(.
مشهد،و ١٣٩٨
قانونیمنظقه
شهرداري
مشخصاتاست )
تشكيل—شده
مشهد ،است
شهر نفر بوده
منظقهبرابرپنج١٢٢/٣
هر هكتار
پنج درشهرجدول
منطقه
محدوده
.)1398
است.منطقه در جدول و نقشه ذيل بيان—شده است.
شدهقانوني
محدوده
مشخصات بیان
ذیل
جدول (٤مشخصات محدوه قانوني منطقه پنج شهرداري مشهد
جدول )4مشخصات محدوه قانونی منطقه پنج شهرداری مشهد
تقاطع امت با مفتح )حدفاصل مفتح تا صدمتري ،بلوار شهيد آويني -حدفاصل صدمتري تا
شمال
تقاطع امت با مفتح (حدفاصل مفتح تا صدمتری ،بلوار شهید آوینی -حدفاصل
شمال
آباد
—
عيش
صدمتری تا عیش آباد
كارگر
خيابان
ابتداي
عباسپور تا
سرخس-شهيد
سرخس -ميدان
پنج راه تا
عباسپور تا ابتدای خیابان کارگر
میدان شهید
پنجپلراه تا پل
جنوبجنوب
—آباد-
بيست-
میدانجاده
میامی-ابتداي
ميدان اروند-
بلوار ميامي-
شرق شرق خيابان كارگر )كال
بیست-
فرخکنه
جاده
اروند-كنهابتدای
امیرآباد) -بلوار
اميرآباد((-کال
خیابان کارگر
عباسفرخ
مستضعفين مستضعفین
شهركگاز -شهرک
خط لوله
آباد-گاز-
عباسلوله
آباد --خﻂ
—آباد
دستگاه((٢وحدت )2
راه تاپنج راه تا
حدفاصل
وحدت،وحدت،
بلوار بلوار
غرب غرب
چهارصد )وحدت
چهارصد دستگاه
حدفاصل پنج

مطالعه مقایسهای تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت شهروندان مشهد
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شکل  )4نقشه مرزبندی محله ها و نواحی منطقه  5شهر مشهد
شكل  (٤نقشه مرزبندي محله—ها و نواحي منطقه  ٥شهر مشهد
جدول )5سطح بندی مناطق شهر مشهد بر اساس برخورداری از شاخص های خدمات شهری
مناطقشهري
برخورداري از شاخص—هاي خدمات
وضعیتبر اساس
ردیفسطح بندي مناطق شهر مشهد
جدول(٥
برخورداری
مناطق
برخورداري
رديف
9-12
وضعيتیافته
توسعه
1
11-10-8-7-2-1
توسعهیافته
میان توسعه
2١
٩-١٢
يافته
ثامن
و
6
یافته
توسعه
فرو
3
١١-١٠-٨-٧-٢-١
ميان توسعه يافته
٢
محروم
4٣
5-4-3ثامن
٦و
توسعه يافته
فرو

شاخص٥-٤
-٣
های خدمات
محرومبر اساس برخورداری از
جدول ٤5سطح بندی مناطق شهر مشهد

اساس مالحظه
همانبرطور که
نشان
شهری را
هايیک
منطقه
می کنید
لحاظمي
مشهد رابهنشان
شهر شهري
خدمات
شاخص—
برخورداري از
دهد .مشهد
می شهر
مناطق
بندي
جدول  ٥سطح
شاخص
برخورداری
وضعیت
توسعه یافته
مناطق میان
مشهددر
شهری،
كنيدهای
برخورداري از
ردیفوضعيت
به لحاظ
خدماتشهر
منطقه يك
مﻼحظهازمي—
طور كه
دهد .همان—

(حاتمی
محروم
منطقه پنج
وضعيت.)13
رديف:1396
دیگران،
محروم
نژاد وپنج در
منطقه
دارديافته و
قرارتوسعه
ميان
وضعیتمناطق
ردیفدر رديف
خدماتدرشهري ،
شاخص و—هاي
قرار دارد )حاتمي—نژاد و ديگران.(١٣ :١٣٩٦ ،

جدول (٦محﻼت انتخاب شده
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محﻼت
مناطق و نواحي
جدول )6محالت انتخاب شده
سجاد ،آبكوه ،ارشاد
منطقه  ،١ناحيه ٢
محالت
مناطق و نواحی
سجاد ،آبکوه ،ارشاد
منطقه  ،1ناحیه 2
ثامن ،مهرآباد ،مهدي آباد
منطقه  ،٥ناحيه ٢
ثامن ،مهرآباد ،مهدی آباد
منطقه  ،5ناحیه 2

= 384
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استفادهاين
محتواییاست .به
استفاده شده
گيري از
محاسبهاندازه—
اعتبار ابزار
در پژوهشدرحاضر
محتوايياعتبار
اعتباراز روش
روشگیری
اندازه
اعتبار ابزار
محاسبهبرای
براي حاضر
پژوهش
تعيين
استادانبعد،درپس
در مرحله
پرسيده و
کارشناساناينو حوزه
نظراستادان در
نظران و
این صاحب
كارشناسان و
اینازحوزه
نظران و
صاحب
ترتیب که
نظر است .به
ترتيب كهشده

سﻼمت
پرسشنامه واستاندارد
پرسشنامه—اي
پرسش—ها
مرحله—ها
عبارات،درمقياس
صحت و سقم
عبارات) ،مقیاس ها
صورت و سقم
تعیینبهصحت
بعد،وپس از
پرسیده و
پرسش ها به

ساختهيز
پرسشنامه ن
پايايي
قرار گرفت.
مورد بررسي
تنظيم و
(پرسشنامهاجتماعي(
ساخته انزواي
پرسشنامه محقق
 SF_36وصورت
محقق
پرسشنامه
 SF_36و
سالمت
استاندارد
پرسشنامه ای
شامل
نیز دربا دو بعد؛
شهروندان
پایاییسﻼمت
سنجش
مقياس
مورد قرار
مورد تاييد
كرونباخ
آزمون آلفاي
با استفاده از
استفاده از
پرسشنامه
گرفت.
گرفت.قرار
بررسی
تنظیم و
اجتماعی)
انزوای

باﻻتر
شهرونداننمره
گرفته است و
سنجش در بر
مقیاستا  ١٠٠را
نمرات بين ٠
تاییدشده
سنجش
آزمون و روان
سﻼمت جسمي
در دو
سالمت
قراركهگرفت.
اجتماعيمورد
آلفایي -کرونباخ
ضرايب
نمراتشده
ايراني تأييد
جمعيت
پرسشنامه در
پايايي
سالمتاعتبار و
باﻻتراست.
سﻼمت
است و 100را
بین  0تا
شده که
سنجش
روانیاين -اجتماعی
جسمی و
شامل
به منزله بعد؛

فاصله
این—ها با
بازآزمايي آن
باالتر ٠/٨٥و
سالمت ٠/تا
آن بين ٧٠
هشتبهگانه
مقياسو—
دروني خرده
پرسشنامه
ضرايب و پایایی
است .اعتبار
منزله
هايباالتر
نمره
گرفته است
همساني در بر
تمام
های در
—تواند
پرسشنامه مي
همچنين ،اين
شده است.
گزارش
بين ٠/٤٣
زماني يكدر هفته
مقیاس
درونی خرده
ضرایب همسانی
است و
٠/٧٩شده
ایرانی تاتأیید
جمعیت
هشت

0/43به
بینتدوين،
آوري و
زمانیجمع
فاصلهپس از
استفاده
مورد
ضرایبداده—ها
تفكيك كند.
بيمار
سالم را از
شاخص—
بازآزماییي آن
 0/85و
 0/70تا
افرادبین
ها ،آن
گانه
یک—هفته
ها با

فرضيات،
این منظور
سپس به
است.گرديد و
شدهتحليل
تجزيه و
SPSS
كمك نرمتاافزار
بين شاخص
احتماليتمام
رابطهتواند در
وجود می
پرسشنامه
همچنین،
گزارش
0/79
متغيرهايها ،افراد

مسير
چندگانه وو تحليل
رگرسيون
پيرسون ،آزمون t
همبستگي
همچون
از روش—ها
استفاده وپس از
های مورد
ضريبکند .داده
تفکیک
آماريبیمار
سالميرا از
تدوین ،به
جمع آوری

کمکاست.
استفاده شده
نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل گردید و سپس به منظور وجود رابطه احتمالی

بین متغیرهای فرضیات ،از روش های آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون
جدول (٧پايايي متغيرهاي تحقيق

 tو رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شده است.

متغير /مولفه

تعداد گويه—
ها

سﻼمت
بعد رواني اجتماعي

٣٦

متغیر /مولفه

سالمت١٤

اجتماعی
بعد جسماني بعد روانی ٢٢
بعد جسمانی
١٨
انزواي اجتماعي
انزوای اجتماعی

آلفاي كرونباخ

KMO

آزمون بارتلت

جدول )7پایایی متغیرهای تحقیق
٠/٦١٥
٠/٩٠٢
٠/٨٥

تعداد گویه ها
٠/٨٩36
٠/٨٧14
٠/٧٩22
18

٠/٨٨

تنهايي اجتماعي

٦

عجز

٤

٠/٧٥

يأس

٥

٠/٧٢

آزمون بارتلت

آلفای کرونباخ
KMO
٢٢٨٧
/
٥٥٤
٠
/
٨٨٥
0/615
0/902
0/85
2287/554
٣٤٤٧/٥٢٨ 0/885 ٠/٩١٠0/89
3447/528
٤٣٢/٢١ 0/910 ٠/٦٤ 0/87
432/21
0/64
0/79

٠/٨٥

٥/٤٠٣

٠/٧٤١

٢٣٤١/٢٣٤

٠/٦١

٣١٥/٥١

درجه آزادي
٤٣٥

درجه آزادی

سطح معناداري
٠/٠٠١

سطح معناداری

٤٢٨
435
428
٣٠٠
300
٣٩١
391

٠0/001
/٠٠١
0/001

٣٨٣

٠/٠٠١

٣١٠

٠/٠٠١

٤٢١

٠0/001
/٠٠١

٠0/001
/٠٠١

٠/٠٠١
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تنهایی اجتماعی
عجز
یأس
تحمل اجتماعی

0/88
0/75
0/72
0/78

6
4
5
4

0/85
0/741
0/61
0/84

27
421
383
310
346

5/403
2341/234
315/51
2018/61

0/001
0/001
0/001
0/001

بر اساس اطالعات جدول باال مالحظه می شود که ضریب  KMOبرای سؤاالت سالمت
و انزوای اجتماعی به ترتیب برابر با  0/902و  0/64است که حاکی از کفایت نمونه است.
همچنین مقدار بارتلت در سطح  0/001معنادار است که نشان می دهد تفکیک عامل ها
بر اساس بارهای عاملی به درستی اجرا شده و بین عامل ها همپوشانی وجود ندارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
جدول  )8تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
متغیر

سالمت

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

سالمت مفهوم وسیعی
دارد و تعریف آن تحت تأثیر
میزان آگاهی و طرز تلقی
جوامع با شرایط گوناگون
جغرافیایی و فرهنگی قرار
می گیرد ،ضمن اینکه سالمتی
یک روند پویا است و با
گذشت زمان نیز مفهوم آن
تغییر خواهد کرد .قدیمی ترین
تعریفی که از سالمتی شده
است عبارتست از بیمار نبودن.
از دیدگاه سازمان جهانی
بهداشت سالمت عبارتست از
برخورداری از آسایش کامل
جسمی ،روانی و اجتماعی و نه
فقط نداشتن بیماری و نقص
عضو (پورموسوی و صفاوردی،
.)4 :1394

برای سنجش
سطح سالمت
شهروندان
شهر مشهد
از پرسشنامه
استاندارد SF-36
استفاده شده
است که بوسیله
ویر و شربورن
ساخته شده و از
طریق  36سؤال،
سالمت شهروند
را از ابعاد مختلف
مورد ارزیابی
قرار می دهد .این
پرسشنامه توسط
کوششی و دیگران
( )1395استفاده
شده است.

گویه
گویه های بعد سالمت جسمانی
در حالت کلی وضعیت سالمتی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
در مقایسه با یکسال گذشته وضعیت سالمتی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
کاستن از ساعات کاریا فعالیتهای روزمره به دلیل احساس بیماری
داشتن کارآیی و عملکردی کمتر از حد انتظار
محدودیت در انتخاب شغل یا کار دلخواه به دلیل مشکالت جسمانی
ناتوانی و مشکل در انجام کارهای روزانه یا وظایف شغلی
گویه های بعد سالمت روانی اجتماعی
کم نمودن از ساعات کاری یا فعالیتهایی که قبال انجام می دادید
کارآیی و عملکردی کمتر از انچه که از خودتان انتظار داشتید
کم شدن دقت و تمرکزتان به کار یا فعالتیهای روزمره در مقایسه با گذشته
احساس شادی و نشاط می کردم
فردی عصبی بودم
احساس افسردگی شدیدی داشتم که احساس می کردم هیچ چیزی نمی تواند مرا از
این وضع خارج کند
احساس راحتی و آرامش داشتم
احساس می کردم انرژی و توان زیادی دارم
احساس یاس و ناامیدی می کردم
احساس می کردم که از کار افتاده و ناتوان شده ام
در طول یک ماه گذشته ناراحتی های جسمانی یا روانی تا چه حدی مانع رسیدگی به
امور خانه و دیدار با فامیل و دوستان و همسایگان شده است؟
در طی یک ماه گذشته ناراحتی های جسمانی و مریضی یا مشکالت عصبی و روانی و
بی حوصلگی تا چه حدی باعث شده است که شما نتوانید فعالیت های اجتماعی مانند
دیدار با دوستان یا رفت و آمد با فامیل یا حضور در مکان های عمومی را تجربه نمایید.
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انزوای اجتماعی افراد را از
مشارکت غیر رسمی و رسمی
در جامعه محروم می کند؛
مبادله اجتماعی و دلبستگی
اجتماعی را کاهش می دهد؛ از
تبادل پایدار و دائمی با افکار
و احساسات از کل به فرد واز
فرد به کل جلوگیری می کند؛
موجب تضعیف یا قطع روابط و
مبادالت نامتقارن گرم و روابط
گفتمانی می شود؛ از احساس
مشارکت در روابط گرم،
صمیمی و انسانی جلوگیری
می کند؛ فرصت های مناسب را
برای با هم زندگی کردن ،با هم
کار کردن ،با هم تجربه کردن
و با هم بودن را سلب می کند؛
و روابط طوالنی ،پایدار و عمیق
را غیر ممکن می سازد( .چلبی
و امیرکافی.)10 :1383،

نظریات
طبق
چلبی ،سنجش
انزوای
متغیر
با
اجتماعی،
سنجش تک تک
ابعاد آن آغاز شده
است که عبارت
بوده اند از  :یأس
اجتماعی ،احساس
تحمل
عجز،
اجتماعی پایین و
احساس تنهایی.
پرسشنامه
این
توسط مدرسی
یزدی ،فرهمند و
افشانی ()1396
استفاده شده است.

گویه های بعد تنهایی اجتماعی
من به مصاحبت و همراهی نیاز دارم.
افرادی هستند که می توانم با انها صحبت کنم.
کسی را ندارم که با او صحبت کنم.
قادر نیستم تنهایی را خیلی تحمل کنم.
کام ً
ال احساس تنهایی می کنم.
بیشتر وقت ها دوست دارم تنها باشم.
گویه های بعد عجز
می توانم به دوستانم اتکا کنم.
قادر نیستم با کسانی که در بیرون هستند ارتباط برقرار کنم.
روابط اجتماعی من مصنوعی است.
گویه های بعد یأس اجتماعی
به جمعی که تعلق دارم اطمینان چندانی ندارم.
چون به دیگران اطمینان ندارم ،تنهایی را بیشتر دوست دارم.
احساس می کنم با اعضای خانواده ام نزدیک و صمیمی نیستم.
خانواده ام صمیمانه به من عشق می ورزند.
خواهان دلبستگی به دیگران هستم.
گویه های بعد کاهش تحمل اجتماعی
دوستانم به من احترام می گذارند.
خیلی محبوب هستم.
رابطه من و دوستانم بسیار مهم است.
مردم مرا تحسین و ستایش می کنند.

یافته های پژوهش

الف) توصیف یافته های جمعیت شناختی
جدول )9توزیع فراوانی مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان
میانگین سن

درصد مردان

0/68
41/39
وضعیت اشتغال  51/7شاغل تمام وقت
 32/3خدمات درمانی
نوع بیمه
وضعیت تأهل

0/ 79متأهل

درصد زنان

میانگین اعضای خانواده

میانگین هزینه ماهیانه

0/32
 0/21شاغل نیمه وقت
 64/7تأمین اجتماعی

4
 14/3شاغل پاره وقت

1636415
 0/13بیکار
-

 0/1بدون همسر در اثر
طالق

 0/3سایر بیمه ها
 0/1بدون همسر در
اثر فوت

 0/19هرگز ازدواج
نکرده

به طور کلی از بین  384شهروندی که مورد بررسی قرار گرفتند ،میانگین سن

پاسخگویان  41/39سال بوده %32 ،را زنان و  %68از جمعیت نمونه را مردان تشکیل

داده اند .میانگین تعداد اعضاء خانواده های نمونه مورد بررسی  4/15نفر بوده است .بیش
از نیمی از پاسخگویان  %51/7شاغل تمام وقت %21 ،شاغل نیمه وقت %/3 ،شاغل پاره

وقت و  %13نیز بیکار بودند .از نظر نوع شغل %39/3 ،از پاسخگویان دارای شغل دولتی
بودند %48/7 .شغل آزاد داشتند %12 .از پاسخگویان ،شغل خود را اظهار نکرده اند.

میانگین میزان هزینه متوسط ماهانه پاسخگویان  1636415تومان بوده %32/3 ،از
پاسخگویان از بیمه خدمات درمانی و  %64/7نیز از بیمه تأمین اجتماعی استفاده
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می کنند .همچنین  %3از پاسخگویان از سایر بیمه های درمانی استفاده می کنند .اکثر

پاسخگویان یعنی  %79ازدواج کرده دارای همسر هستند و گروه های ازدواج کرده فاقد

همسر در اثر طالق و ازدواج کرده فاقد همسر در اثر فوت هر کدام  %1از آمار را تشکیل

می دهند و  %19از پاسخگویان نیز هرگز ازدواج نکرده اند.

جدول )10آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

دامنه امتیازات

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

سالمت

0 - 100

77/17

16/30

22/64

100

سالمت روانی اجتماعی

0 - 100

73/69

18/37

21/07

100

سالمت جسمانی

0 - 100

79/39

16/49

19/32

100

انزوای اجتماعی

0 - 100

52/03

16/19

20

100

جدول  10آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق را نشان می دهد .میانگین نمرات
سالمت پاسخگویان  77/176از نمره  100بود که باالتر از حد متوسط و در سطح
مناسبی است .همچنین در بین مؤلفه های سالمت ،میانگین مؤلفه روانی اجتماعی
 ،73/696و میانگین مؤلفه جسمانی (فیزیکی)  79/390است .همچنین متغیر انزوای
اجتماعی با میانگین  52/03نشان می دهد که انزوای شهروندان مشهدی در سطح
متوسطی می باشد.
جدول  )11توزیع فراوانی ابعاد انزوای اجتماعی شهروندان منطقه 1
وضعیت
پایین
متوسط
باال
مجموع

تنهایی اجتماعی
درصد
تعداد
29/5
112
48/4
187
22/1
85
100
384

تعداد
121
204
59
384

عجز

درصد
31/5
53/2
15/3
100

تعداد
85
267
32
384

یأس

درصد
22/2
69/5
8/3
100

کاهش تحمل اجتماعی
درصد
تعداد
27/8
107
61/3
235
10/9
42
100
384

جدول  11توزیع فراوانی ابعاد انزوای اجتماعی این تحقیق را برای ما نشان می دهد.

در توصیف بعد تنهایی اجتماعی می توان گفت که  %22/1پاسخگویان تنهایی خود را

در حد باال %48/4 ،پاسخگویان در حد متوسط و  %29/5در حد پایین اعالم کرده اند.

بنابراین تنهایی اجتماعی در اکثر پاسخگویان در حد متوسط می باشد .در توصیف بعد
احساس عجز ،می توان گفت که  %15/3پاسخگویان عجز خود را در حد باال%53/2 ،
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پاسخگویان در حد متوسط و  % 31/5در حد پایین اعالم کرده اند.بنابراین احساس
عجز در اکثر پاسخگویان در حد متوسط می باشد .در توصیف بعد یأس می توان گفت

که  %8/3پاسخگویان یأس خود را در حد باال %69/5 ،در حد متوسط و %22/2در

حد پایین اعالم کرده اند .و در نهایت در توصیف بعد کاهش تحمل اجتماعی%10/9 ،
پاسخگویان تحمل اجتماعی خود را در حد باال %61/3 ،در حد متوسط و  %27/8در حد

پایین اعالم کرده اند.
جدول )12توزیع فراوانی ابعاد انزوای اجتماعی شهروندان منطقه 5
وضعیت
پایین
متوسط
باال
مجموع

تنهایی اجتماعی
درصد
تعداد
16/6
64
51/5
198
31/9
122
100
384

عجز
تعداد
35
148
201
384

درصد
8
38
54
100

تعداد
73
218
93
384

یأس

درصد
19
56/7
24/3
100

کاهش تحمل اجتماعی
درصد
تعداد
5
18
55
199
40
167
100
384

جدول  12توزیع فراوانی ابعاد انزوای اجتماعی شهروندان منطقه پنجم شهر مشهد را

نشان می دهد .در بعد تنهایی اجتماعی می توان گفت که  %31/9پاسخگویان تنهایی

خود را در حد باال %51/5 ،پاسخگویان در حد متوسط و  %16/6در حد پایین اعالم
کرده اند .بنابراین می توان گفت تنهایی اجتماعی در اکثر پاسخگویان در حد متوسط

می باشد .در توصیف بعد احساس عجز 0/54 ،پاسخگویان عجز خود را در حد باال0/38 ،
پاسخگویان در حد متوسط و 0/8در حد پایین اعالم کرده اند .بنابراین احساس عجز
در اکثر پاسخگویان در حد باال می باشد .در توصیف بعد یأس اجتماعی می توان گفت

که  %24/3پاسخگویان یأس خود را در حد باال %56/7 ،در حد متوسط و 0/19در حد
پایین اعالم کرده اند .در نهایت در بعد کاهش تحمل اجتماعی 0/40 ،پاسخگویان تحمل

اجتماعی خود را در حد باال 0/55 ،در حد متوسط و  %/5در حد پایین اعالم کرده اند.
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جدول )13توزیع فراوانی ابعاد سالمت شهروندان منطقه یک و پنج
وضعیت
پایین
متوسط
باال
مجموع

منطقه 1
جسمانی
روانی اجتماعی
درصد
تعداد
درصد
تعداد
1/7
6
3/5
13
29/1
112
37/7
145
69/2
266
58/8
226
100
384
100
384

روانی اجتماعی
درصد
تعداد
16/8
64
48/1
185
35/1
135
100
384

منطقه 5

جسمانی
درصد
تعداد
8/8
34
56/4
216
34/8
134
100
384

همچنین یافته های جدول  13نشان می دهد  %58/8پاسخگویان در منطقه یک شهر

مشهد سالمت روانی اجتماعی خود را در حد باال %37/7 ،در حد متوسط و %3/5
سالمت روانی اجتماعی خود را حد پایین اعالم کرده اند .در بعد سالمت جسمانی هم

 %69/2پاسخگویان ،سالمت جسمی خود را در حد باال %29/1 ،در حد متوسط و %1/7
در حد پایین اعالم کرده اند که به نسبت مشابه در منطقه پنجم شهر مشهد از وضعیت
سالمت روانی اجتماعی و جسمانی مطلوب تری برخوردار می باشند.
به لحاظ اجتماعی می توان گفت افراد ساکن در منطقه  5به دلیل قرار گرفتن در
منطقه ای محروم تر در مقایسه با نمونه انتخاب شده از منطقه  ،1احساس محرومیت
نسبی بیشتری می کنند .این احساس محرومیت ،نوعی حس طردشدگی در آنها ایجاد
می کند و احساس می کنند که از سوی جامعه به آنها توجهی نمی شود و به همین دلیل،
احساس انزوای اجتماعی و ابعاد آن در افراد ساکن در منطقه  5نسبت به افراد ساکن در
منطقه  1بیشتر است .مشکالت اقتصادی  -اجتماعی در بین ساکنین منطقه ( 5به عنوان
منطقه ای کمتر برخوردار در شهر مشهد) بیش از هر چیزی سالمت اجتماعی آنها را در
معرض تهدید قرار می دهد و به همین دلیل در مقایسه با ساکنین منطقه  ،1از سالمت
اجتماعی پایین تری برخورداند.
بنابراین با توجه به مقایسه وضعیت انزوای اجتماعی و سالمت شهروندان مناطق (1و
 )5و سطح توسعه یافتگی و برخوداری از شاخص های خدمات شهری منطقه یک شهر
مشهد ،از میزان انزوای اجتماعی کمتر و سطح سالمت (روانی اجتماعی و جسمانی)
بهتری نسبت به شهروندان مناطق پنج برخوردار می باشند.
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ب) یافته های استنباطی
جدول  )14نتایج آزمون پیرسون در مورد رابطه میان متغیرهای مستقل و سالمت
متغیر مستقل

متغیر وابسته

انزوای اجتماعی
تنهایی اجتماعی

سالمت
روانی  -اجتماعی

مقیاس
متغیرها
فاصله ای
فاصله ای

پیرسون
پیرسون

جسمانی

فاصله ای

پیرسون

-0/514

روانی  -اجتماعی

فاصله ای

پیرسون

-0/468

0/001

جسمانی

فاصله ای

پیرسون

-0/422

0/001

تأیید

یأس اجتماعی

روانی  -اجتماعی

فاصله ای

پیرسون

-0/487

0/001

تأیید

تحمل اجتماعی

جسمانی
روانی  -اجتماعی

فاصله ای
فاصله ای

پیرسون
پیرسون

-0/405
-0/398

0/001
0/001

تأیید
تأیید

جسمانی

فاصله ای

پیرسون

-0/362

0/001

تأیید

سالمت

فاصله ای

پیرسون

0/013

0/822

عدم تأیید

احساس عجز

سن

نوع همبستگی

مقدار رابطه
-0/619
-0/573

سطح
معناداری
0/001
0/001

تأیید یا رد
فرضیه
تأیید
تأیید

0/001

تأیید
تأیید

جدول  14با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه بین متغیرهای مستقل را با متغیر
وابسته (سالمت) نشان میدهد .با استناد به نتایج تجزیه و تحلیل دادهها که در جدول فوق
منعکس شده است ،رابطه معنادار و منفی میان انزوای اجتماعی با سالمت ( )-0/619وجود
دارد :به هر اندازه میزان روابط اجتماعی افراد کاهش یابد ،بر میزان انزوا و انفصال در شبکه
روابط آنها افزوده می گردد و این مهم سالمت آنان را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین بین
ابعاد انزوای اجتماعی (تنهایی اجتماعی ،احساس عجز ،یأس اجتماعی و تحمل اجتماعی)
با ابعاد سالمت (روانی اجتماعی و جسمانی) رابطه منفی و معناداری مشاهده گردید .در
نهایت میزان همبستگی متغیر سن شهروندان با میزان سالمت آن ها  0/013است که
همبستگی ضعیفی را نشان می دهد و از نظر آماری نیز تایید نشده است (.)P<0/05
سالمت اجتماعی و انزوای اجتماعی دو متغیری هستند که مطابق با تحلیل های نظری،
انتظار می رود رابطه معکوسی با هم داشته باشند .به عبارت دیگر هر چه فرد انزوای
اجتماعی کمتری را حس و تجربه کند از سالمت بیشتری برخودار است .احساس انزوای
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اجتماعی باعث شکل گیری تفکرات منفی در فرد شده که حس بدبینی و عدم اعتماد را
نیز تقویت می کند .مجموعه این عوامل باعث می شود که فرد احساس انزوای اجتماعی
بیشتری کند و در نتیجه سالمت اجتماعی اش بیشتر به مخاطره بیفتد .همان طور که
یافته ها نشان می دهد این وضعیت مختص به سن یا گروه سنی خاص نیست و در همه
گروه های سنی ،کم و بیش تفاوت معنا داری ندارد.
جدول  )15آزمون مقایسه میانگین میزان سالمت شهروندان با متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل
وضعیت
اشتغال

گروه ها
مرد

میانگین
81/6

انحراف معیار
12/8

زن

67/7

18/8

متأهل

76/82

16/76

مجرد

80/59

13/37

شاغل

78/75

16/01

غیرشاغل

66/2

18/14

T
7/45
-1/799
4/25

سطح معنی داری
0/001
0/075
0/001

نتایج حاصل از مقایسه میانگین سالمت شهروندان زن و مرد نشان داد که مردان با
میانگین نمره سالمتی برابر با  81/6به طور معناداری سطح سالمت خود را باالتر از زنان
با میانگین نمره ای برابر با  67/7ارزیابی کرده اند .در عین حال اختالف معناداری بین
میانگین نمرات شهروندان مجرد و متأهل مشاهده نشده است .در زمینه سطح سالمت
در بین شهروندان شاغل و غیر شاغل نیز همان گونه که در جدول  3مالحظه می گردد،
میانگین نمره سالمت شهروندان شاغل برابر با  78/75و میانگین نمره سالمت شهروندان

غیرشاغل برابر با  66/2بوده است .این میانگین ها در سطح اطمینان  %99با یکدیگر

اختالف معنادار داشته اند .بنابراین شاغلین از میانگین سطح سالمت باالتری از افراد
غیرشاغل برخوردار بوده اند.
زنان و افراد غیرشاغل به دلیل تعامالت اجتماعی کمتری که دارند احساس انزوای
اجتماعی بیشتری در آنها وجود دارد که باعث می شود سالمت آنها نیز تحت تأثیر قرار
گرفته و کاهش یابد ولی مردان و همینطور افراد شاغل به دلیل سطح درگیری اجتماعی
روزانه ،از نشاط و سالمت باالتری برخورداند.
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تحلیل رگرسیون چندگانه

رگرسیون ،روشی آماری برای پیش بینی آزمودنی ها یا مجموعه ای از متغیرهای مستقل
بر متغیر وابسته است و به محقق کمک می کند تا درجه اهمیت هر کدام از متغیرها را
شناسایی نماید .برای مطالعه تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته ،از
تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده شده است.
جدول )16ضریب تعیین رگرسیون چند متغیر
ضریب تعیین
0/36

ضریب همبستگی چندگانه
0/614

ضریب تعیین تعدیل شده
0/35

همان طور که نتایج جدول  16نشان می دهد R ،یا ضریب همبستگی چند گانه ()0/614
بدین معناست که متغیرهای مستقل داخل معادله به طور همزمان  0/61با متغیر وابسته
(سالمت) ارتباط دارند R2 .یا ضریب تعیین به دست آمده نشان می دهد  %36از واریانس
متغیر سالمت از طریق متغیرهای مستقل موجود در معادله تبیین می شود.
جدول  )17متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون
متغیرها
بعد تنهایی اجتماعی
بعد یأس
بعد عجز
بعد کاهش تحمل اجتماعی

ضریب بتا
-0/352
-0/335
-0/268
-0/249

مقدار تی
5/67
6/92
4/32
3/19

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001

در تحلیل رگرسیون چندگانه 6 ،متغیر تنهایی اجتماعی ،یأس ،عجز ،کاهش تحمل
اجتماعی ،وضعیت اشتغال و جنسیت وارد معادله رگرسیونی شدند که طبق یافته های
بدست آمده در جدول  ،17چهار متغیر تنهایی اجتماعی ،یأس ،عجز ،کاهش تحمل
اجتماعی در تبیین متغیر وابسته تأثیر داشته اند و متغیر وضعیت اشتغال و جنسیت از
معادله خارج شد .طبق نتایج حاصل شده از تحلیل رگرسیون چندگانه ،متغیر تنهایی
اجتماعی با ضریب بتای  -0/352بیشترین تأثیر را در کاهش سالمت شهروندان داشته
است.

و جنسيت وارد معادله رگرسيوني شدند كه طبق يافته—هاي بدست آمده در جدول  ،١٧چهار متغير تنهايي
اجتماعي ،يأس ،عجز ،كاهش تحمل اجتماعي در تبيين متغير وابسته تأثير داشته اند و متغير وضعيت اشتغال
و جنسيت از معادله خارج شد .طبق نتايج حاصل شده از تحليل رگرسيون چندگانه ،متغير تنهايي اجتماعي
مطالعه مقایسهای تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت شهروندان مشهد
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با ضريب بتاي  -٠/٣٥٢بيشترين تأثير را در كاهش سﻼمت شهروندان داشته است.
عوامل ﺑر
عواﻣل ﻣؤثر
ﻣسير
تحليل
سﻼﻣتسالمت
مؤثر بر
مسیر
تحلیل

تحليلبامسير به
بكارگيري
تحقيق ،در
متغيرهاي اصلي
متغيره ميان
روابﻂ دو
بررسي
پس از
قسمت
قسمت بادر این
اصلیاينتحقیق،
متغیرهای
متغیره میان
روابط دو
بررسی
پس از

سﻼمت نقش
یکدراز تبيين
اجتماعي،
انزواي
يك از
این كدام
شود كه
مي—
تحلیلپرداخته
بکارگیریمسئله
بررسي اين
پرداخته می
مسئله
بررسی
مسیر به
متغیرهای
که کدام
متغيرهايشود
نتايج حاصل
گذارند .در ادامه
تأثیرمي—
دارندبرو جاي
تریسﻼمت
بيشتري بر
مستقيم
تبیین و غير
درمستقيم
تأثير
تري دارند و
غالب
غیرمستقیم
مستقیم و
نقش غالب
سالمت
اجتماعی،
انزوای
باشد:
مي—
شرح ذيل
نتایج اجراي
حاصل از
گذارند.كهدرنتايج
شده است
تحليل مسير
از اجراي
داده می
نمايشجای
سالمت بر
بیشتری بر
مسیر
تحلیل
مدل بهاجرای
حاصل از
ادامه

نمایش داده شده است که نتایج حاصل از اجرای مدل به شرح ذیل می باشد:
تحمل

اجتماعي
يأس اجتماعي
سﻼمت

تنهايي اجتماعي

عجز اجتماعي

نمودار )1تحلیل مسیر آثار مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر سالمت
٢۵
غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را
نمودار  1تحلیل مسیر آثار مستقیم و

نشان می دهد .همان طور که در مدل تحلیل مسیر (نمودار )1و نتایج تحلیل رگرسیون
(جدول  )17مشاهده می شود ،متغیرهای تحمل اجتماعی ،یأس ،تنهایی اجتماعی و عجز
بر سالمت تأثیر مستقیم دارند .شایان ذکر است در بین متغیرهای وارد شده در مدل
تحلیل مسیر ،متغیر تنهایی اجتماعی با ضریب  -0/352بیشترین اثر مستقیم و متغیر
احساس عجز با ضریب  -0/191بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر سالمت داشته اند.
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جدول  )18ضرایب مسیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل تحلیل مسیر
متغیر
تحمل اجتماعی
یأس اجتماعی
تنهایی اجتماعی
احساس عجز

اثر مستقیم
-0/249
-0/335
-0/352
-0/268

اثر غیرمستقیم
0/180
0/084
-0/191

اثرکل
-0/069
0-/251
-0/352
-0/077

با در نظر گرفتن مجموع آثار (اثر کل) هر متغیر اعم از اثر مستقیم و غیرمستقیم
می توان گفت متغیر تنهایی اجتماعی با اثر کل  -0/352بیشترین تأثیر را بر سالمت
دارد .انسان موجودی است که تمایل به حضور در جمع را دارد .ضمن اینکه حضور در
اجتماعات انسانی به دالیل مختلفی به ارتقای سالمت اجتماعی کمک می کند .از این
رو هر چه فرد تنهایی اجتماعی بیشتری احساس کند سالمت او نیز به تبع آن ،کاهش
می یابد.
نتیجه

سالمت ،پدیده ای است که مورد توجه و عالقه تمامی انسان ها ،گروه های اجتماعی و

جوامع بشری قرار گرفته است .امروزه زندگی شهری و اقتضائات آن ،افراد را با فشارهای
روانی ،اجتماعی و اقتصادی فراوانی مواجه کرده است که این مسأله ،موضوع سالمت را
کانون توجه بسیاری از مطالعات چون مطالعه حاضر قرار داده است.
تحقیق حاضر که با هدف بررسی نقش احساس انزوای اجتماعی در سالمت شهروندان
شهر مشهد صورت گرفته است با روش پیمایش ،تعداد  384نفر از شهروندان شهر مشهد
را مورد مطالعه قرار داده است.
نتایج پژوهش در بعد توصیفی نشان دا دند که میانگین انزوای اجتماعی در میان
شهروندان مشهدی 52/03 ،بوده است؛ بدین معنا که شهروندان ،انزوای اجتماعی را در
سطح متوسط تجربه می کنند .باالترین میزان انزوای شهروندان مناطق یک شهر مشهد
در بعد تنهایی اجتماعی و انزوای شهروندان منطقه پنج در بعد احساس عجز مشاهده
می شود .همچنین در زمینه سالمت ،یافته ها نشان داد که میانگین شاخص کل این
متغیر 77/176( ،از  )100باالتر از حد متوسط و در سطح مناسبی قرار داشت .از آنجا

مطالعه مقایسهای تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت شهروندان مشهد
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که اکثریت جمعیت در نمونه مورد بررسی با توجه به ساخت جمعیتی ایران ،جمعیتی
بین  30تا  45سال بوده و میانگین سن جمعیت مورد مطالعه  41/39بوده است انتظار
می رفت سالمت از حد متوسط باالتر باشد .مقایسه وضعیت انزوای اجتماعی و سالمت
شهروندان مناطق (1و  )5شهر مشهد نشان داد که منطقه یک به دلیل برخورداری از
وضعیت توسعه یافتگی و خدمات شهری ،از میزان انزوای اجتماعی کمتر و سطح سالمت
(روانی اجتماعی و جسمانی) بهتری نسبت به شهروندان منطقه پنج برخوردار بودند.
در بعد تحلیلی ،یافته ها نشان دادند که رابطه ای معنادار و منفی ( )-0/619میان
متغیرهای انزوای اجتماعی و سالمت وجود دارد .این یافته در تطابق با نتایج مطالعات
کالنتری و دیگران ( ،)1394افشانی و شیری محمدآباد ( ،)1394روهد و دیگران

) (Rohde & et al, 2016آلپس و نویل ) ،(Alpass & Neville, 2003مارتینا و

استیونز ) ( Martina & Stevens, 2006و کورنول و وایت )(Cornwell & Waite, 2009
است .طبق نظریات دورکیم مشارکت در امور گروه یا جامعه می تواند منجر به افزایش
احساس و تعلق به گروه و جامعه شود و هر چه احساس نزدیکی و پیوند فرد با گروهش
قوی تر باشد ،احتمال انزوا و به خطر افتادن سالمتی فرد کاهش می یابد .از جانبی با
به کارگیری رویکرد شبکه ،انزوای اجتماعی در رابطه با وسعت شبکه های روابط اجتماعی
که هر فرد با آن درگیر است ،تعریف شد؛ چرا که وجود شبکه های اجتماعی به صورت
حائلی در مقابل عوامل فشارزای درونی عمل می کند که با فراهم آوردن حمایت اثر
بسیار مؤثری بر عزت نفس افراد و افزایش توان مقابله با مشکالت و افسردگی ها داشته
و در نهایت به احساس سالمت منجر می گردد.
همچنین بین ابعاد انزوای اجتماعی با ابعاد سالمت (روانی اجتماعی و جسمانی) رابطه
منفی معناداری مشاهده گردید بطوری که سهم اثرگذار مؤلفه های آن بر سطوح سالمت
شهروندان بدین قرار بوده است:
رابطه تنهایی اجتماعی با بعد روانی اجتماعی  -0/573و با بعد جسمانی ،-0/514
احساس عجز با بعد روانی اجتماعی  -0/468و با بعد جسمانی  ،-0/422یأس اجتماعی
با بعد روانی اجتماعی  -0/487و با بعد جسمانی  -0/405و در نهایت بعد کاهش تحمل
اجتماعی با بعد روانی اجتماعی  -0/398و با بعد جسمانی  -0/362بوده است.
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همچنین نتایج سایر فرضیه ها نشان داد که بین وضعیت اشتغال از نظر سالمت تفاوت
معناداری وجود داشت و افراد شاغل از سالمت بیشتری نسبت به افراد غیر شاغل
برخوردار بودند که با نتایج حاصل از بررسی افشانی و شیری محمدآباد (،)1394

یزدان پناه و نیک ورز ( ،)1394کییز و شاپیرو ( )Keyes & Shapiro, 2004همسو
است .از نظر جنسیت مردان نسبت به زنان از وضعیت سالمت باالتری برخوردار بودند
که با نتایج افشانی و دیگران ( ،)1393شربتیان ( )1391همخوانی داشت .اما بین
میزان سالمت شهروندان بر حسب سن تفاوت معناداری مشاهده نشد که در تضاد با
نتایج تحقیقات سفیری و منصوریان راوندی ( ،)1392زکی و خشوعی ( )1392بود و
همچنین بین وضعیت تأهل و سالمت تفاوت معناداری مشاهده نگردید که با تحقیقات
نوریان نجف آبادی و جهانگیر ( )1390و حسینی و دودمان فیروزساالری ( )1389همسو

بود .نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تحقیق نشان داد متغیرهای مستقل تحقیق %36
از واریانس تغییرات متغیر وابسته (سالمت) را تببین می کنند .همچنین نتایج تحلیل

مسیر تحقیق نشان داد که متغیر تنهایی اجتماعی با ضریب  -0/352بیشترین اثر
مستقیم را در سالمت شهروندان داشت .در مجموع ،نتایج مطالعه حاضر بیانگر این است
که روابط اجتماعی در جامعه مدرن برای عملکرد اجتماعی و روانی انسان ها ضروری
بوده و افرادی که نمی توانند در جامعه مشارکت داشته باشند ،قادر به ساختن و حفظ
روابط معنادار نیز نیستند ،گرفتار انزوای اجتماعی شده و از منابع حاصل از روابط محروم
می گردند و فقدان این شبکه های حمایتی ،منجر به افزایش اضطراب گشته و دوره های
بحران ،تنش و اختالالت روانی را به همراه می آورد .بنابراین با توجه به نتایج مؤلفه
های تأثیرگذار از تحلیل رگرسیون در ارتباط با کاهش انزوای اجتماعی و تقویت سالمت
شهروندان می توان پیشنهادهایی عملیاتی و کاربردی را برای حوزه برنامه ریزان اجتماعی
و فرهنگی به طور خالصه اینگونه نوشت:
اجرای برنامه های جمعی و اجتماع محور در راستای کاهش انزوای اجتماعی
توسط ادارات ذیربط نظیر سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری و ارشاد و دفتر امور
اجتماعی و فرهنگی استانداری؛
برنامه ریزی برای بهینه سازی استفاده از اوقات فراغت بویژه برای زنان و جوانان
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توسط سازمان ها و نهادهای مرتبط؛
افزایش فضاهای تعامالت اجتماعی در سطح شهر نظیر فرهنگ سراها و کتابخانه های
عمومی.
منابع

اﻓﺸﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ،و دیگران (" .)1393ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﯾﺰد" .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼم و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،سال هشتم ،ش
( 14بهار و تابستان).103-83 :

افشانی ،سیدعلیرضا؛ شیری محمدآباد ،حمیده (" .)1394بررسی رابطه میزاناحساس انزوای اجتماعی و سالمت اجتماعی زنان شهر یزد" .در :مجموعه مقاالت
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی .کرج.10-2 :

-بدری ،سیدعلی؛ طیبی ،صدرالله (" .)1391بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های

گردشگری مذهبی (مطالعه موردی :شهر مشهد مقدس)" .مجله برنامه ریزی و
توسعه گردشگری ،سال اول ،ش( 1تابستان).177-153 :
پورموسوی ،سیدموسی؛ صفاوردی ،مرضیه (" .)1394بررسی تأثیرات آلودگی بصریبر سالمت شهروندان تهران" .در :مجموعه مقاالت اولین کنگره علمی-پژوهشی
افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ،معماری ،فرهنگ و مدیریت شهری ایران.
تهران :انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.13-2 :

چلبی ،مسعود ( .)1375جامعه شناسی نظم :تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی.تهران :نشر نی.

چلبی ،مسعود؛ امیرکافی ،مهدی (" .)1383تحلیل چندسطحی انزوای اجتماعی".مجله جامعه شناسی ایران ،دوره پنجم ،ش( 2تابستان).31-3 :

-حاتمی نژاد ،حسین ،و دیگران (" .)1396سطح بندی مناطق شهر مشهد بر اساس

میزان برخورداری از خدمات شهری با استفاده از تکنیک ویکور" .فصلنامه علمی-
پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال هفدهم ،ش( 57بهار).17-1 :

-حسینی ،سیداحمد؛ دودمان فیروزساالری ،سمانه (" .)1389نقش حمایت اجتماعی

40

فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /13ش  /3بهار 98

در میزان سالمت روان کارمندان جوان شهرداری تهران" .برنامه ریزی رفاه و توسعه
اجتماعی ،سال اول ،ش( 3تابستان).144-111 :

-حیاتی ،سلمان (" .)1391تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری در مشهد".

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم

انسانی علی شریعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

ذالی آراللو ،محمد؛ عالیی ،محسن (" .)1393بررسی میزان سالمت اجتماعی درمیان معلمان دوره ابتدایی شهرستان اردبیل و عوامل اجتماعی مرتبط با آن".
مطالعات جامعه شناسی ،سال ششم ،ش ( 22بهار).140-123 :

رکنی پور ،طاهره؛ سیادت ،علی (" .)1392بررسی مفهوم از خودبیگانگی از منظرجامعه شناسی و روانشناسی" .فصلنامه علوم اجتماعی ،سال اول ،ش ( 62بهار):

.82-71

-زکی ،محمدعلی؛ خشوعی ،مریم السادات (" .)1392سالمت اجتماعی و عوامل مؤثر

بر آن در بین شهروندان شهر اصفهان" .مطالعات جامعه شناختی شهر ،سال سوم،
ش( 8پاییز).108-79 :

سالنامه آمار شهر مشهد  .)1397( 1396معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایهانسانی شهرداری مشهد ،با نظارت مدیریت آمار و تحلیل اطالعات .مشهد :شهرداری
مشهد.

سام آرام ،عزت الله (" .)1388بررسی رابطه سالمت اجتماعی و امنیت اجتماعیبا تأکید بر رهیافت پلیس جامعه محور" .انتظام اجتماعی ،سال اول ،ش( 1بهار):

.29-9

-سفیری ،خدیجه؛ منصوریان راوندی ،فاطمه (" .)1392عنوان تبیین رابطه هویت

جنسیتی و سالمت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران" .جامعه شناسی
کاربردی ،سال بیست و پنجم ،ش ( 1بهار).70-51 :

سیف زاده ،علی؛ حقیقتیان ،منصور؛ مهاجرانی ،علی اصغر (" .)1396رابطه انزوایاجتماعی و سالمت در بین سالمندان تهرانی" .آموزش و سالمت جامعه ،سال

چهارم ،ش( 3پاییز).25-19 :
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شربتیان ،محمدحسن (" .)1391تأملی بر پیوند معنایی مؤلفه های سرمایه اجتماعیو میزان بهره مندی از سالمت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد".
جامعه شناسی مطالعات جوانان ،دوره دوم ،ش( 5بهار).174-149 :
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