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انزوا و سالمت :بررسی ارتباط میان انزوای اجتماعی و سالمت روان شهروندان
 +81سال تهرانی با عطف توجه به نقش میانجیگرانهی حمایت اجتماعی
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تاریخ پذیرش0932/10/12 :

چکیده
سالمت روان به عنوان یکی از اساسیترین اجزاء رفاه اجتماعی ،صرفاً واقعیتی زیستشناختی و یا روانشناختی
نیست ،بلکه دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی بوده و متأثر از عواملی چون انزوای اجتماعی و حمایت اجتماعی
میباشد .لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت روان شهروندان تهرانی با توجه به
نقش میانجیگرانهی حمایت اجتماعی میباشد .روش تحقیق ،پیمایش و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه
میباشد .جهت انتخاب حجم نمونه ،از فرمول کوکران استفادهشده و  424نفر از شهروندان  +18سال تهرانی
در سال  1333به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای گزینش شدند .یافتههای توصیفی نشان داد که
 %43از شهروندان تهرانی ،انزوا را در سطح متوسط به باال تجربه میکنند %93 ،افراد در وضعیت سالمتروانی
مطلوبی قرار داشته و میانگین دریافت حمایت اجتماعی 91/96،ارزیابی شد .در بُعد تحلیلی ،آزمون فرضیات
نشان داد که رابطه معنادار و منفی میان انزوای اجتماعی با حمایت اجتماعی و سالمت روان وجود داشته و
حمایت اجتماعی نیز رابطهای معنادار و مثبت با سالمت روان دارد .همچنین نتایج تحلیل مسیر مدل تحقیق
بیانگر این بود که متغیر انزوای اجتماعی در مقایسه با متغیر حمایت اجتماعی ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
بیشتری ( )-6/44بر میزان سالمت روان شهروندان تهرانی دارد .در مجموع ،نتایج مطالعه حاضر داللت بر این
دارد که با افزایش میزان انزوای اجتماعی ،از سطوح حمایت اجتماعی کاسته شده و وضعیت سالمت روان
شهروندان در حالت آسیبپذیر قرار میگیرد.
کلیدواژها :انزوایاجتماعی ،حمایتاجتماعی ،سالمت روان ،شهروندان تهرانی
 -1دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران (* نویسنده مسئول)
 -2دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه کاشان
 -3دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه کاشان
 -4دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه کاشان
* :نویسنده مسئول

Email: abkalantari@ut.ac.ir
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مقدمه
رشد و گسترش شهرها و توسعه شهرنشینی در جهان امروز ،به یک سبک غالب زندگی در
بسیاری از نقاط ،از نواحی توسعهنیافته تا توسعهیافتهترین مناطق جهان مبدل شده است و تعداد
افراد ساکن مناطق شهری-کالنشهری در طی چندین دهه گذشته ،روند صعودی قابل
مالحظهای را به خود دیده است .متعاقب گسترش شهرنشینی ،مباحثات و استداللهای زیادی
پیرامون تأثیر این مقوله بر نگرش و رفتارهای شهروندان صورت گرفته ،بهنحویکه حجم زیادی
از مطالب حوزه مسائل شهری را به خود اختصاص داده است .موازی با این مسئله ،سازه سالمت
به مثابه پدیدهای که درجه باالیی از بهزیستی جسمانی ،روانی و اجتماعی را به همراه خود آورده
(افشانی و شیری محمدآباد ،)2 :1334 ،تحت تأثیر شهرنشینی و ابعاد متنوع زندگی شهری قرار
گرفته است .مقوله سالمت ،باألخص سالمت روان ،همواره از جانب نظریهپردازان و اندیشمندان
حوزه شهری به عنوان یکی از مسائل مهم تعبیر شده و محققان پیوسته در پی ارائه تصویری
روشن و مناسب از آن بودهاند ،اما همواره در نیل به این مهمّ و کسب آرامش روان برای
شهروندان با کامیابی مواجه نشده و آسیبهایی چون انزوای اجتماعی و احساس تنهایی،
همچون بالیایی که ابعاد اجتماعی گستردهای دارند ،رؤیای آرامش و پرهیز از اخالالت روانی را
به کابوسی مبدل ساخته و روابط گسسته ،پیوندهای ضعیف ،سطحی و ناپایدار که زمینه را برای
رواج انقطاع در روابط و انزوای اجتماعی فراهم میکنند ،به همراه خود پریشانیهای روانی را به
همراه داشتهاند.
بیان مسئله
قرن بیستم بیش از تمام تاریخ بشریت ،دستخوش دگرگونی شیوههای زندگی و روابط اجتماعی
و مسائل اقتصادی بوده است .تالش برای صنعتیشدن ،گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزهای
که الزمهی آن قبول شیوههای نوین زندگی است ،اثر معکوسی بر سالمت انسان گذاشته و در
این زمینه ،ابعاد دیگری چون "سالمتروان" 1افراد جامعه را مطرح کرده است .سالمت روان،
حالتی از سالمتی عاطفی و اجتماعی است که در آن فرد از تواناییهای خویش آگاهی یافته و
قادر است با استرس و فشارهای معمول زندگی تطابق حاصل کرده و به عنوان بخشی از جامعه
با دیگران مشارکت و همکاری کند (حسینی و دودمانفیروزساالری .)122 :1383 ،این مفهوم،
قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و
حلتضادها و تمایالت شخصی بهطور منطقی ،عادالنه و مناسب را در برگرفته و صرفاً نداشتن
1. Mental Health
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بیماری روانی نیست ،بلکه توان واکنش در برابر انواع گوناگون تجربیات زندگی به صورت
انعطافپذیر و معنیدار است (ریاحی و همکاران.)88 :1383 ،
نگاهی به آمار منتشرشده در زمینه شیوع اختالالت روانی در کشورهای مختلف جهان ،حاکی
از بحرانی بودن وضعیت سالمت روان میباشد .طبق برآورد کارشناسان سازمان بهداشت جهانی1
( ،)2661بالغ بر 466میلیون نفر در دنیا مبتال به یکی از انواع اختالالت روانی میباشند.
مشکالت روانی %16از حجم کل بیماری در سال 1336را به خود اختصاص داده و پیشبینی
میشود که آمار این اختالالت تا سال 2626به حجم  %14افزایش یابد (محسنیتبریزی:1389 ،
 .)16-11همه گیرشناسی اختالالت روانی انجامشده در ایران ( )1384بیانگر متغیر بودن این
اختالالت از  11/3تا  36/2درصد میباشد؛ بهطوریکه در میان برخی گروههای خاص چون
دانشجویان ،اختالالت روانی مشکوک تا  94/3نیز گزارششده است (ریاحی و همکاران:1383 ،
 .)88-169از جانبی دیگر ،افراد در میزان آسیبپذیری نسبت به بیماریهای روانی با یکدیگر
تفاوتهای زیستی و فردی دارند اما میزان این تفاوتها متأثر از عوامل اجتماعی بوده و بخش
عظیمی از اشکال بیماریهای روانی با مدلهای اجتماعی رابطهای قوی دارند (سازمان بهداشت
جهانی .)8:2661،انزوای اجتماعی( 2انفصال شبکه روابط اجتماعی) و میزان حمایت اجتماعی
دریافتی ،از جمله همین عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت روان هستند.
انزوای اجتماعی اشاره به زندگی بدون مصاحبت ،فُقدان دیگران مهم و مناسبات مشترک،
اعتماد و حرکت به سمت دورههای بحران و گسُست در اتصاالت عینی و شبکههای روابط
اجتماعی اعضای جامعه کرده (هاثورن )421-422 :2669 ،3و بر عملکرد و بهزیستی افراد و
پیوستگی اجتماعی درون جامعه تأثیر منفی میگذارد .فُقدان روابط مؤثر ،تهدیدی جدّی برای
رفاه و سالمتی افراد به وجود میآورد؛ افرادی که روابط استوار و معنادار با سایرین را حفظ
نکرده و کسی را ندارند که به هنگام ضرورت به او مراجعه کنند تا حد زیادی در خودشان
غوطهور میشوند .این مسئله اغلب به مشکالت خطرناکی از قبیل اختالالت روانی ،افسردگی،
عزّت نفس پایین ،مشکالت اجتماعی و عالئم مریضی جسمانی منجر میگردد (هورتالنوس4و
همکاران .)49 :1334 ،از جانب دیگر ،حمایت اجتماعی دریافتی ،در معنای مراقبت ،محبّت،
عزّت ،تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروهها در مواقع نیاز برای فرد فراهم میکنند ،نقش
مهمی در سالمت روان افراد ایفاء میکند .حمایت اجتماعی با افزایش درک صحیح از رویدادهای
1. WHO
2. Social Isolation
3. Hawthorne
4. Hortulanus
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استرسزا ،منجر به کاهش تأثیر فشار روانی شده و عوارض ناشی از یک تجربه ناخوشایند را به
حداقل میرساند و همچون سپری مانع از نفوذ فشارهای روانی در فرد شده و سبب میگردد که
هر چه بیشتر از تجارب منفی پرهیز کند .پژوهشگران مهمترین اختالالت روانیِ ناشیِ از کمبود
یا فُقدان حمایت اجتماعی را شامل افسردگی ،اضطراب ،بیتفاوتی ،نااُمیدی ،آشفتگی و اغتشاش
ادراک و  ...میدانند (شفیعیقهفرخی .)14-19 :1383 ،لذا با توجه به اهمیت و آثار سالمت روان
برای بهزیستی افراد جامعه و نقش مؤثر متعینهای اجتماعی آن در زندگی روزمره شهروندان،
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر میزان سالمت روان شهروندان تهرانی با توجه
به نقش میانجیگرانۀ حمایت اجتماعی اختصاص داده شده است .توسعه شهرنشینی و شهری
شدن در کالنشهرهای عظیمی چون تهران ،همواره تأثیر مخربی بر روابط و پیوندهای اجتماعی
شهروندان برجای گذاشته است ،به نحوی که شهرنشینی فزاینده در این کالنشهر ،منجر به بسط
شکلی از جامعه توده وار شده ،به تضعیف و از هم پاشیدگی روابط خانوادگی افراد کمک کرده و
روابط محلی و فرامحلی ،رسمی و غیررسمی شهروندان را کاهش داده است .از جانبی وجود
غریبگی و ناشناسی و توسعه روابط غیرشخصی ،سطحی ،ناپایدار و افت روابط شخصی و صمیمی
که از عواقب حجم ،تراکم و ناهمگونی کالنشهر تهران میباشد ،بستر انزوای اجتماعی شهروندان
را فراهم کرده و فقدان این نوع روابط صمیمانه ،شهروندان تهرانی را از مهمترین منبع حمایت
اجتماعی محروم ساخته و فضا را جهت توسعه انواع اختالالت روانی فراهم کرده است ،چراکه
انزوای اجتماعی ،افراد درگیر را با احساس غمگینی و بیتعلقی مواجه میکند و به شیوههای
مختلف بر تعامالت ،نحوه زندگی و سالمت روانی افراد تأثیر میگذارد .بدین ترتیب پژوهش
حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت ذیل میباشد:
 .1وضعیت انزوای اجتماعی ،حمایت اجتماعی دریافتی و سالمتروان شهروندان تهرانی به
چه میزان است؟
 .2چه ارتباطی میان میزان انزوای اجتماعی و سطوح حمایت اجتماعی دریافتی وجود
دارد؟
 .3چه ارتباطی میان سطوح حمایت اجتماعی دریافتی و سطوح سالمت روان وجود دارد؟
 .4چه ارتباطی میان میزان انزوای اجتماعی و سطوح سالمت روان وجود دارد؟
 .4کدامیک از متغیرهای مورد بررسی (انزوای اجتماعی و حمایت اجتماعی) ،نقش غالبی
در تبیین سالمت روان دارند؟
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پیشینه تجربی تحقیق
بررسی و ارزیابی پایگاههای جامع مقاالت علمی داخلی همچون پایگاه اطالعات علمی جهاد
دانشگاهی ،مجالت تخصصی نور ،بانک اطالعات نشریات کشور و مرکز اسناد و مدارک علمی
ایران نشان میدهد که علیرغم اهمیت تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت روان ،تحقیقاتی که به
شکل مستقیم در این زمینه به اجرا درآمده باشند ،اندک بوده و معدود پژوهشهایی که انزوای
اجتماعی را موردتوجه قرار دادهاند ،اغلب عناصر مرتبط با سالمت را بهطور جزئی بررسی
کردهاند :بهعنوانمثال ،چلبی و امیرکافی ( )1383در «تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی» ،به
مطالعه علل و پیامدهای انزوای اجتماعی در میان  834نفر از شهروندان  26تا  86ساله تهرانی و
کرمانی در نمونهای به حجم  42محله و شهرک در دو شـهر مـذکور پرداخته و بـا کاربـرد
مدلسازی خطی سلسله مراتبی برای تحلیل دادهها ،احساس یأس ،عجز و تنهایی را از
پیامدهای انزوا تشخیص دادهاند که با نتایج مربوط به سالمت روان در ارتباط است.
پورشهریایمه ( )1389در «مقایسه افسردگی ،انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی
دانشآموزان کاربر و غیرکاربر اینترنتیِ دبیرستانهای شهر تهران» در دو مرحله به جمعآوری
اطالعات پرداخته است :در مرحله اول با بررسی  228دانشآموز دختر به روش نمونهگیری
خوشهای نشان میدهد که بین گروههای کاربر و غیرکاربر اینترنتی در سه متغیر انزوای
اجتماعی ،افسردگی و ارتباطات خانوادگی تفاوتی وجود ندارد .در مرحله دوم 24 ،کاربر و 24
غیرکاربر از میان دانشآموزان برگزیده و با کاربرد آزمون  tتفاوت معنادار بین هر سه گروه را
نشان میدهد .در مجموع مطالعهی پورشهریاری مه بیانگر این است که اگر استفاده نوجوانان از
اینترنت به منظور فرار از حقایق باشد ،منجر به کاهش روابط و انزوای اجتماعی و در نتیجه
افزایش افسردگی میشود که این امر بیانگر تأثیر انزوای اجتماعی بر بُعدی از اختالالت روانی
(افسردگی) میباشد .در زمینه ارتباط میان حمایتاجتماعی و سالمتروان نیز مطالعه حسینی و
دودمان فیروزساالری ( )1383با عنوان «نقش حمایت اجتماعی در میزان سالمت روان
کارمندان جوان شهرداری تهران» به بررسی عوامل مؤثر در میزان سالمت روان به منظور تقویت
عوامل ارتقاء دهنده سالمت در میان 326نفر از کارمندان شهرداری تهران به روش تلفیقیِ
میدانی-کتابخانهای پرداخته است .یافتههای مطالعه مذکور رابطه منفی و معکوس حمایت
اجتماعی با ابعاد افسردگی ،اختالل کارکرد اجتماعی و اضطراب و بیخوابی جوانان را تأیید و
رابطه حمایت اجتماعی با بعد نشانههای جسمانی سالمتروان را رد کرد .ریاحی و همکارانش
( )1383نیز با بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سالمت روان در میان  466نفر از
دانشجویان دانشگاه مازندران در نیمسال تحصیلی  89-84به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
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نشان میدهند که حمایت اجتماعی و جنسیت اثرات مستقیمی بر سالمت روان داشتهاند
درحالیکه طبقه اجتماعی و دینداری از طریق افزایش حمایت اجتماعی ادراکشده ،اثرات
غیرمستقیمی بر سالمت روان دانشجویان گذاشتهاند .یافتههای این مطالعه بیانگر این هستند که
حمایت اجتماعی در همه حال به عنوان سپری در مقابل رویدادهای فشارآور عمل کرده و
ارتباطمستقیم و معناداری میان حمایت اجتماعی دریافتی و سالمت روان افراد وجود دارد.
در حوزه مطالعات خارجی ،کاوچی و برکمن )2661(1در مطالعهای تحت عنوان «پیوندهای
اجتماعی و سالمت ذهنی» به روش پیمایش به بررسی تعدادی از افراد مبتال به اختالالت روانی
پرداختند .آنها بر اساس دو الگو ،اثر اساسی فشارها و واکنشهای روانی ،نشانگان اضطراب،
افسردگی و سالمت روان را مورد مالحظه قرار داده و مسیرهایی را که بهواسطه آنها شبکههای
روابط اجتماعی ،سالمت روان افراد را تحت تأثیر قرارمی دهند ،مورد ارزیابی قرار داده و نشان
دادند که آثار حمایتی پیوندهای اجتماعی بر سالمت روان در میان گروههای مختلف جامعه
یکسان نیست .روهد 2و همکاران ( )2614نیز در پژوهش «ارزیابی آثار سالمت روانِ ناشی از
انزوای اجتماعی» با بهکارگیری دادههای پانل استرالیا و به روش تحلیل ثانویه نشان میدهند که
جابجاییهای ناشی از کار یا تحصیل ،منجر به انقطاع در روابط اجتماعی و بسط انزوای اجتماعی
در بعد عینی شده و در نتیجه آثار منفی زیانباری بر سالمت روان افراد ،باألخص نزد زنان و افراد
سالمند ،برجای میگذارد .از جانب دیگر ،مطالعه آدامسیک و سرجین )2614( 3پیرامون ارتباط
میان حمایت اجتماعی ادراکشده و سالمت روان د ر میان دو گروه از افراد مجرد و متأهل
لهستانی ( 443نفر از شهروندان 26تا  36ساله) داللت بر این مسئله دارد که افراد مجرد و تنها،
از بهزیستی عاطفی نازل تری نسبت به افراد متأهل برخوردارند .همچنین ارزیابی متغیرهای
تعدیلگر نیز نشان داد که حمایت اجتماعی ادراکشده ارتباط میان وضعیت زناشویی و مشکالت
روحی و روانی را میانجیگری میکند .توینمن 4و همکارانش ( )2669با بررسی میزان اعتماد به
نفس ،حمایت اجتماعی و سالمت روانِ  123نفر از بیماران مبتال به سرطان پروستات در قالب
سه گروه مجزا ،گزارش میکنند که افرادی سالمت روان باالتری را نشان میدهند که از حمایت
اجتماعی و عزّت نفس باالتری برخوردار باشند .همچنین افراد مجرد در مقایسه با سایر گروهها،
در معرض آسیبپذیری روانی بیشتری قرار دارند .در مجموع ،مرور پیشینه تجربی در وهله
نخست بیانگر این است که مطالعات معدودی در داخل کشور به بررسی ارتباط میان انزوای
1. Kawachi & Berkman
2. Rohde
3. Adamczyk & Segrin
4. Tuinman

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال چهارم -شماره  -6بهار و تابستان 09 4931

اجتماعی ،حمایت اجتماعی و سالمت روان پرداخته و در وهله دوم ،مطالعات اندک موجود
متمرکز بر گروههای در معرض خطری چون سالمندان ،معتادان ،افراد بیخانمان و بیماران
میباشد .لذا پژوهش حاضر ارتباط میان سه متغیر فوقالذکر را در زندگی عادی و شهروندان
معمولی کالنشهر تهران مورد ارزیابی قرار میدهد.
چهارچوب نظری
نیاز به تماس و ارتباطات اجتماعی از زمره نیازهای اولیۀ انسانی تلقی میگردد که برای بهزیستی
فردی و جمعی افراد بسیار بااهمیت میباشد .انسانها به عنوان موجوداتی اجتماعی در بسیاری
از مسائل به یکدیگر وابستهاند ،آنها بهطور مداوم در ارتباط با یکدیگراند و درون شبکهای از
خویشاوندان و غیرخویشاوندان به طرق گوناگون جای گرفتهاند و با داشتن تعامالت اجتماعی
متنوع ،به زندگی اجتماعی خود شکل میدهند .معضلی که این ارتباطات را در جامعه سیّال
مدرن با تهدید جدّی مواجه ساخته است ،پدیدهای به نام انزوای اجتماعی یا انفصال در شبکه
روابط اجتماعی اعضای جامعه میباشد " .مشخصهی اصلی انزوا ،فقدان شبکه روابط اجتماعی
معنادار [بهمثابه مهمترین نیاز اجتماعی افراد] میباشد " (هاوس .)283 :2661 ،1شبکههای
روابط اجتماعی معموالً شامل اشخاصی با نقشهای اجتماعی بسیار متفاوتی میشوند :اعضای
خانواده ،دوستان ،آشنایان ،همکاران ،همسایگان ،اعضای یک انجمن و غیره .برخی از افراد شبکه
روابط بسیار گستردهای با اعضای خانواده ،دوستان و آشنایان دارند درحالیکه دیگران
شبکههایی دارند که به تعداد منتخبی از افراد محدود است (هورتوالنوس 2و همکاران:1334 ،
 .)46فقدان این شبکههای روابط اجتماعی معنادار میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای
بهزیستی افراد داشته باشد .انسانها بدون ارتباطات اجتماعی معنادار ،کمک و حمایت اجتماعی
دریافت نکرده و آرامشی احساس نمیکنند ،کیفیت زندگی و عملکرد شخصیشان به صورت
منفی تحت تأثیر قرار میگیرد ،تنهایی را تحمل کرده و خود را در وضعیت انزوای اجتماعی
مییابند .بهطورکلی اشخاصی که در شبکههای روابط اجتماعی جاگیری شدهاند ،سطوح باالتری
از بهزیستی را نسبت به کسانی که از لحاظ اجتماعی منزوی هستند ،تجربه میکنند و به سالم
بودن تمایل بیشتری دارند (ساراسون 3و همکاران.)26 :2661 ،

1. House
2. Hortulanus
3. Sarason
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رویکردهای متعددی در مطالعه انزوا مطرح شدهاند :برخی از صاحبنظران از نقش تکنولوژی به
عنوان نیروی مختلکننده ارتباطات نام بردهاند و برخی چون زیمل )1344( 1و تونیس)1388( 2
با نگاه ساختاری ،انزوا را پدیدهای تاریخی و مرتبط با فرایندهای مدرنیته تحلیل کردهاند (پریجی
وهنسون .)9-11 :2614 ،3نظریههای اولیهی انزوای اجتماعی منتسب به دورکیم و بالبی4
هستند .مطابق با تئوری آنها ،ترتیبات ساختاری نهادهای اجتماعی بر منابع در دسترس افراد
مؤثر بوده و بدینرو بر واکنشهای عاطفی و روانی آنها تأثیر میگذارد .دورکیم بر این باور است
که مشارکت در امور گروه و یا جامعه میتواند منجر به افزایش احساس تعلق به گروه و جامعه
شود زیرا زمانی که افراد تماسهای مکرر با یکدیگر داشته باشند ،دلمشغولیها و منافع مشترک
و پیوندهای عاطفی ،آنها را به یکدیگر نزدیک میکند و احساس تعلق ناشی از این پیوندها ،باعث
میشود آنها از خودشان برای گروه و یا جامعه مایه بگذارند (ریتزر .)34 :2611 ،4بنا بر نظر
دورکیم ،هر چه احساس نزدیکی و پیوند فرد با گروهش قویتر باشد ،احتمال انزوا و به خطر
افتادن سالمتی فرد کاهش مییابد.
یکی از مطرحترین رویکردهای ارائهشده در تبیین انزوای اجتماعی ،رویکرد شبکه میباشد.
این رویکرد توصیف اندازه شبکه شخصی افراد ،عملکردهای آن از لحاظ حمایت و برخی
ویژگیهای ارتباطات از لحاظ نوع رابطه ،فاصله ،شدت و فراوانی را ممکن ساخته و اطالعات
فراوانی درباره حمایت اجتماعی بالقّوه فراهم میسازد .در این رویکرد با تمرکز بر روابط گروهی و
مشخصههای ساختاری شکلبندیهای اجتماعی ،روابط اجتماعی همچون سنگ بنای ساختار
های اجتماعی در نظر گرفته میشود (هورتوالنوس و همکاران .)33 :1334 ،اغلب صاحبنظران
جهت فهم بهتر مفهوم انزوا ،این مفهوم را در رابطه با وسعت شبکههای روابط اجتماعی که هر
فرد در آن درگیر است ،تعریف میکنند .بدین معنا انزوای اجتماعی به فقدان رابطه با خانواده و
دوستان (در سطح خرد) و جامعه (در سطح کالن) اطالق میگردد و سنجههای عینی انزوا،
وسعت ،حدود و عمق شبکههای اجتماعی فرد را مورد مالحظه قرار میدهند .یک شبکه از روابط
اجتماعی دربرگیرندهی ساختاری از بههمپیوستگیها و روابطِ میان گروه خاصی از افراد است.
این شبکهها میتوانند بر نگرشها و رفتارهای فردی تأثیر بگذارند و روابط و جریان منابع درون
این شبکهها ،دستیابی افراد به فرصتهای مطلوب را شکل داده و نیز محدودیتهایی بر رفتار
افراد وضع میکند .طرفداران نظریه شبکه بر این باورند که وجود شبکههای اجتماعی بهصورت
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حائلی در مقابل عوامل فشارزای درونی عمل میکند بهنحویکه با فراهم آوردن حمایتهای
عاطفی ،دوستیها و فرصتهایی برای اعمال اجتماعی معنادار ،اثر بسیار مؤثری بر عزّت نفس
افراد و افزایش توان مقابله با مشکالت و افسردگیها داشته و در نهایت به احساس سالمت روانی
منجر میگردد (کارولین .)168-163 :2666 ،1وایتفورد 2در این زمینه اظهار میدارد« :امروزه
عوامل تعیینکنندۀ اقتصادی و اجتماعیِ سالمت بهخوبی بررسی شده و شواهدی در دست است
که هر چه افراد به لحاظ اجتماعی منزویتر باشند (شبکههای روابط اجتماعیِ کمتر انشعاب
یافتهای داشته باشند) ،از سالمت روان کمتری برخوردار خواهند بود و بالعکس ،هرچه پیوستگی
اجتماعی در جامعه بیشتر باشد ،آن جامعه سالمتر خواهد بود .کاهش بار بیماریهای روانی و
پرورش سالمت روانی ،ویژگیهایی را که برای قبول نقشهای اجتماعی افراد الزم است ،افزایش
میدهد» (بهزاد .)48 :1381 ،لذا بر طبق استدالل این رویکرد ،به همان اندازه که شبکه روابط
کوچکتر ،محدودتر یا همگنتر میشود ،احتمال انزوای اجتماعی افزایشیافته و سالمت روان
افراد تحت شعاع قرار میگیرد .بدین ترتیب یک شبکه اجتماعی معنادار اثرات مثبتی بر سالمت
فیزیکی و روانی داشته و این تأثیر مثبت وابسته به میانجیگری متغیر حمایت اجتماعی است که
شبکه روابط اجتماعی میتواند ارائه کند.
حمایت اجتماعی منابعی را در برمیگیرد که به وسیله شبکه از افراد و گروههای اجتماعی
فراهم میشود و بر روی ارزیابی ذهنی عوامل فشار ،انتخاب شیوههای مؤثر سازگاری ،احساس
عزّت نفس و افزایش مهارتهای فردی مؤثر است (لپور 3و همکاران .)361 :1331 ،برای تبیین
چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سالمت روان ،پژوهشگران بر این استداللاند که حمایت
اجتماعی مانع نفوذ استرس در فرد شده و سبب میگردد تا هرچه بیشتر از تجاربمنفی پرهیز
کند .پاتنام )2666( 4معتقد است که یک شبکۀ حمایتی ،مساعدت مملوسی را فراهم میآورد
که باعث کاهش اضطرابشده و هنجارهای مربوط به سالمتی را تقویت میکند .افراد وقتی
میدانند که از جانب خانواده ،دوستان و نزدیکان خود انواع حمایتهای عاطفی ،اطالعاتی و
ابزاری را دریافت میکنند ،احساس خشنودی بیشتری داشته و در مقابله با مشکالت با منطق و
عملکرد بهتری عمل میکنند .در این زمینه مدل تأثیر مستقیم حمایت بر سالمت عنوان میکند
افرادی که در شبکههای حمایتی قرار دارند ،کمتر افسردهاند و عمدتاً سالمت روانی بهتری را
نسبت به افرادی که فاقد چنین شبکههای حمایتیاند ،نشان میدهند .بر این اساس ،سالمتی
1. Carolin
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4. Putnam
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متأثر از میزان بهرهمندی از حمایت اجتماعی است و حمایت اجتماعی صرفنظر از اینکه فرد
تحت تأثیر استرس باشد یا نه باعث میشود که فرد از بهزیستی جسمانی و روانی باالتری
برخوردار باشد (حسینی و دودمان فیروزساالری .)118 :1383 ،در مجموع اعتقاد بر این است
که حمایت اجتماعی فراهم شده توسط شبکه های روابط اجتماعی به سه طریق در برخورد با
فشارهای روانی ،سالمت روان را تضمین میکنند:
 .1اوالً اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد میتوانند مستقیماً حمایت مملوسی به شکل
منابع مادی در اختیار فرد قرار بدهند (مثل قرض دادن پول ،خرید مایحتاج زندگی).
 .2ثانیاً اعضای شبکه اجتماعی میتوانند با پیشنهاد اقداماتی متنوع ،فرد را از حمایت
اطالعاتی خود برخوردار سازند و این اقدامات متنوع میتوانند به حل مشکلی که
موجب تنیدگی و استرس شده ،کمک کنند.
 .3ثالثاً افراد در شبکههای اجتماعی میتوانند با اطمینان بخشی درباره به فرد در خصوص
اینکه او شخص مورد عالقه ،با ارزش و محترم است ،از وی حمایت عاطفی به عمل
بیاورند (ریاحی و همکاران.)39 :1383 ،
لذا چهارچوب نظری مطالعهی حاضر متکی بر این ایده است که میزان بامعنا بودن شبکههای
روابط اجتماعی و عدم انزوای اجتماعی افراد اساساً وابسته به درجه حمایتی است که ارتباطات
ارائه میدهند .حمایت اجتماعی که به واسطه شبکههای روابط قوی برای افراد جامعه مهیا
میگردد اثرات مثبت بر وضعیت جسمانی و روانی فرد بر جای گذاشته و به افزایش عملکرد و
سالمت روانی وی منجر میگردد .با در نظر گرفتن چهارچوب فوقالذکر پیرامون ارتباط میان
انزوا ،حمایت و سالمت ،مدل نظری ذیل جهت بررسیهای تجربی پیشنهاد میشود.

سالمت روان

انزوای اجتماعی

حمایت اجتماعی

شکل  :8مدل مفهومی تحقیق
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فرضیات تحقیق
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بین میزان انزوای اجتماعی با میزان حمایت اجتماعی دریافتی رابطه معنادار وجود
دارد.
بین میزان حمایت اجتماعی دریافتی با میزان سالمت روان رابطه معنادار وجود دارد.
بین میزان انزوای اجتماعی با میزان سالمت روان رابطه معنادار وجود دارد.
متغیر انزوای اجتماعی به واسطه متغیر حمایت اجتماعی دریافتی بر میزان سالمت
روان تأثیر میگذارد.

روششناسی تحقیق
ابزار گردآوری و سنجش دادهها :پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه صورت
گرفته است .مقیاسهای مورداستفاده برای سنجش متغیرها استاندارد بوده و متناسب بودن آنها
طی آزمونی مقدماتی مورد تأیید قرار گرفته است .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS16در
معرض ارزیابیهای توصیفی و تحلیلی قرار گرفتهاند.
جامعه آماری و شیوه نمونهگیری :جامعه آماری مورد مطالعه ،جمعیت 18سال به باالی
کالنشهر تهران بوده ( 9296886نفر) و میزان حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 ،نفر
تخمین زده شده است اما جهت افزایش اعتبار دادههای گردآوریشده و کاهش خطای
نمونهگیری ،تعداد  424نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد .بر این اساس با تکیه بر روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای ،در ابتدا کالنشهر تهران به پنج ناحیهی شمالی ،جنوبی،
مرکزی ،شرقی و غربی تقسیمبندی شده ،در هر ناحیه فهرست مناطق واقع در آن تهیهشده،
سپس فهرست محالت موجود در این مناطق فراهم گردیده و از بین نواحی مذکور ،در نهایت3
محله به شکل تصادفی از هر ناحیه برای نمونهگیری و توزیع پرسشنامه برگزیده شد و
پرسشنامههای مد نظر در نواحی مسکونی محالت گزینش شده توزیع گردید.
اعتبار و پایایی :جهت تعیین اعتبار پرسشنامه طراحیشده ،از اعتبار صوری (وفاق داوران در
مورد شاخصها) بهره گرفته شده و به منظور ارزیابی میزان پایایی مفاهیم و ابعاد مورد سنجش،
روش همبستگی درونیِ آلفای کرونباخ مورد استفاده واقع شد:
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جدول  :8پایایی متغیرها و ابعاد آنها
مفهوم

آلفاء

انزوای
اجتماعی

6/81

بعد

آلفاء

روابط خانوادگی

6/83

روابط محلی

6/84

روابط فرامحلی

6/48

پیوندهای انجمنی

6/83

سرمایه اجتماعی ابزاری

6/86

حمایت اجتماعی

6/88

ابعاد

مفهوم

سالمت
روان

آلفاء

6/83

بعد

آلفاء

دریافت های حسی

6/88

اضطراب و بیخوابی

6/82

توانایی مقابله و پایداری

6/84

افسردگی و خودکشی

6/82

ابزاری

6/86

اطالعاتی

6/89

عاطفی

6/84

تعریف و سنجش متغیرهای اصلی
 )8انزوای اجتماعی

تعریف مفهومی :انزوای اجتماعی به معنای فقدان عینی روابط و تعامالت و یا ضعف اتصالهای
فرد با سایر افراد ،گروهها و جامعه میباشد (چلبی و امیرکافی.)12-13 :1383 ،
تعریف عملیاتی :جهت سنجش اتصال و ارتباط فرد با جامعه و همچنین قطب مخالف آن،
یعنی فصل و انفصال فرد از جامعه ،پنج بُعد در قالب طیف لیکرت در نظر گرفته شده است که
دربرگیرندۀ  44گویه میباشد:
 .1روابط خانوادگی :این بعد میزان روابط فکری و عاطفی فرد را با اعضاء خانواده میسنجد.
اگر بخواهید دست به فعالیت جدیدی بزنید برای انجام آن چقدر احتمال دارد با اعضای
خانواده خود مشورت کنید؟
اگر شما تقاضایی از خانواده داشته باشید چقدر احتمال دارد آنها به درخواست شما پاسخ
مثبت بدهند؟
اگر مسئلهای به وجود بیاید و شما را ناراحت کند ،چقدر احتمال دارد که اعضای خانواده با
شما همدلی کنند و به شما آرامش خاطر بدهند؟
اگر با مسئلهای مواجه شوید و ندانید چکار باید بکنید ،چقدر احتمال دارد که اعضای خانواده
به شما کمک مؤثر فکری بکنند؟
 .2روابط محلی :مرکب از روابط همسایگی و روابط معامالتی محلی میباشد.
آیا شما با همسایگانتان ارتباط دارید؟
اگر یکی از همسایههای شما مریض شود ،شما به عیادت او میروید؟
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اگر به چیزی (مانند یک وسیله آشپزی) احتیاج داشته باشید ،از همسایههای خود قرض
میگیرید؟
اگر بخواهید به مسافرت بروید ،منزلتان را به همسایههای خود میسپارید؟
تا به حال موردی پیشآمده که با همسایهها در مورد مسائل و مشکالت محل زندگیتان
مشورت کنید؟
اگر مراسمی مانند جشن عروسی یا نذر داشته باشید ،همسایههای خود را دعوت میکنید؟
با همسایههای خود رفتوآمد خانوادگی دارید؟
میزان آشنایی شما با صاحبان مغازهها و ارائهکنندگان کاالها و خدمات زیر به چه اندازه
است؟ نانوا ،قصاب ،میوهفروش ،کفاش ،خیاط ،صاحب رستوران و فست فودها ،صاحب بنگاههای
خرید و فروش امالک ،فروشندگان لباس و پوشاک ،لوازم التحریر فروش ،کارمندان بانک.
 .3روابط فرامحلی :مرکب از تعامالت مستقیم و تعامالت با میانجی میباشد (تعاملی با
میانجیگری وسایلی نظیر تلفن و پست الکترونیک).
شما با اقوام و خویشاوندانتان که در سایر نقاط شهر زندگی میکنند ،چقدر رفت و آمد
دارید؟
شما با همکارانتان که در سایر نقاط شهر زندگی میکنید ،چقدر رفت و آمد دارید؟
شما با کسانی که بهخاطر عالقۀ مشترک به یک موضوع خاص با هم ارتباط پیدا
کردهاید و در حال حاضر در نقاط دیگر شهر زندگی میکنند ،چقدر رفت و آمد دارید؟
میزان تماس های روزانه داخل شهری ،میزان تماس های ماهانه با افراد ساکن در
شهرستان ،میزان تماسهای سالیانه با افراد آشنا خارج از کشور ،میزان استفاده از ایمیل،
میزان استفاده از اینترنت.
 .4پیوندهای انجمنی :به میزان فعالیت فرد در انجمنهای داوطلبانه مرتبط است که بر اساس
عالیق افراد شکل میگیرد.
میزان مشارکت شما در گروههای؟ ادبی و فرهنگی ،انجمنهای علمی ،امور شهر و مدارس،
گروههای مذهبی ،باشگاههای ورزشی ،فرهنگ سراها ،تعاونیها و گروههای حرفهای،
مؤسسات خیریه ،سازمانها و نهادهای محلی ،احزاب و تشکلهای سیاسی.
 .4سرمایه اجتماعی ابزاری :میزان دسترسی افراد را به منابع اجتماعی نشان میدهد ،منابعی
که از طریق پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم قابل دسترسی است (چلبی و امیرکافی،
.)12-13 :1383
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میزان دریافت منابع مالی ،مراقبتهای ضروری ،راهنمایی و مشاوره ،کمک در امور
روزمره زندگی ،راهنمایی در برخورد با مشکالت
 )9حمایت اجتماعی

تعریف مفهومی :حمایت اجتماعی عبارت است از کسب اطالعات ،کمکهای مادی ،طرح یا
توصیه سالمتی ،حمایت عاطفی از دیگرانی که فرد به آنها عالقهمند است ،یا ارزشـمند تلقی
میشوند و بخشی از شبکه اجتماعی به شمار میروند ،نظیر همسر ،بستگان ،دوستان و( ...تیلور،1
.)1333
تعریف عملیاتی :حمایت اجتماعی در سه بُعد مطابق با  19گویهی پرسشنامه لین 2و
همکارانش ( )1333در قالب طیف لیکرت مورد سنجش قرار میگیرد:
 .1اطالعاتی :راهنمایی ،مشاوره ،اطالعات و بازخوردها را فراهم میکند.
فردی که در هنگام برخورد با مشکالت شغلی و کاریتان بتوانید از مشورت ،آگاهی و
راهنمایی او استفاده کنید؟
فردی که در برخورد با مشکالت شخصی خود یا خانواده تان بتوانید از او مشورت بگیرید؟
فردی که از او بتوانید اطالعات حقوقی و اداری برای امور خود بگیرید؟
فردی که از او در یافتن مواردی مانند یک مدرسه و یا یک پزشک مناسب برای خود و
خانوادهتان ،اطالعات بگیرید؟
فردی که در انجام اموری نظیر خرید یا اجاره خانه و یا ازدواج یکی از نزدیکان به شما
آگاهی بدهد؟
 .2عاطفی :دربرگیرندهی مراقبت ،مهر و عطوفت و همدردی از جانب سایرین است.
فردی که با او بتوانید در ارتباط با مسائل شخصی درد و دل کنید؟
فردی که هنگامیکه احساس تنهایی میکنید یا وقتیکه نیاز به همصحبت دارید ،همراه
شما باشد؟
فردی که درباره مشکالت کاریتان بتوانید با او صحبت کنید؟
فردی که احساس کنید شما را دوست دارد و به فکر شماست؟
فردی که در مورد موضوعی بسیار مهم و محرمانه بتوانید به عنوان یک رازدار با او صحبت
کنید؟
فردی که شما را درک کند و حرفهای شما را بفهمد؟ (قدسی.)184 :1382 ،
1. Taylor
2. Lin
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 .3ابزاری :کمکهای مادی و مواظبتهای رفتاری را فراهم میکند و نوعی حمایت محسوس
است.
فردی را داشتهاید که به شما هنگام نیاز مالی پول بدهد؟
فردی که هنگامیکه در خانه حضور ندارید (مثل زمان مسافرت) از خانه و خانواده شما
مراقبت کند؟
فردی که به شما هنگام برخورد با مشکالت در ارتباط با ادارات دولتی کمک کند؟
فردی که در امور روزانه مانند خرید ارزاق ،پرداختن فیش آب و ،...هنگامیکه وقت الزم را
ندارید ،کمک کند؟
فردی که در مشکالتی مثل بیماری خود یا یکی از اعضای خانواده یا فوت یک عزیز شما،
بتوانید روی کمک او حساب کنید؟
فردی که به شما در مواقع ضروری مثل اساسکشی منزل یا تعمیرات جزئی خانه ،کمک
کند؟
 )9سالمت روان
تعریف مفهومی :سالمت روان یعنی «استعداد روان برای هماهنگ ،خوشایند و مؤثر کار کردن،
برای موقعیتهای دشوار انعطافپذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود توانایی داشتن» (راضی،
.)88 :1389
تعریف عملیاتی :جهت سنجش سالمت روان ،مقیاس  4بعدی گُلدبرگ 1که در قالب طیف
لیکرت شامل  13گویه میشود ،به کار گرفته شده است:
 .1دریافت های حسی :شامل مواردی پیرامون احساس افراد در مورد وضع سالمت خود و
احساس خستگی میباشد و نشانههای بدنی را در برمیگیرد.
احساس میکنم که ناتوان و ازپا افتاده شدهام.
احساس میکنم که بیمار هستم.
اخیراً سردرد داشته و در سَرم احساس فشار و گرفتگی میکردم.
احساس میکنم که کامالً خوب و سالم نیستم.
 .2اضطراب و بی خوابی :شامل حالتی است که با اضطراب ،فشارهای عصبی و بیخوابی
مرتبطاند.
اخیراً به علت نگرانیهای زیاد ،خواب زیادی از دست دادهام.
بعد از خواب رفتن مشکالتی در تداوم خواب داشتهام.
1. Goldberg
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احساس میکنم که به طور مداوم تحت فشارم و مکرراً عصبی و حساس میشوم.
احساس میکنم که اخیراً بد خلق بوده و زود از جا در رفتهام.
 .3پایداری و توانایی مقابله با مسائل :گسترۀ توانایی افراد را در مقابل خواستههای
حرفهای و مسائل زندگی روزمره میسنجد و احساسات آنها دربارۀ چگونگی کنار آمدن
با موقعیتهای متداول زندگی را آشکار میکند.
اخیراً در انجام کارهایم کندتر بودهام.
احساس میکنم که نقش مفیدی در انجام کارهایم ندارم.
قادر به لذّت بردن از فعالیتهای عادی و روزمره خود نبودهام.
حس میکنم توانایی تصمیمگیری در انجام فعالیتها و کارها را ندارم.
کالً احساس میکنم که کارها را درست انجام نمیدهم.
 .4افسردگی و گرایش به خودکشی :دربرگیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم و
گرایش به خودکشی مرتبط اند.
فکر میکنم فرد بیارزشی هستم.
احساس میکنم زندگیام کامالً نا امیدکننده است و دنیا ارزش ماندن ندارد.
اوقاتی بوده که به سبب اعصاب بسیار خراب ،قادر به انجام هیچ کاری نبودهام.
آرزو میکنم بمیرم تا از همه چیز خالص بشوم.
اغلب در مورد اینکه خودم را از بین ببرم ،فکر میکنم.
فکر پایان دادن به زندگی مرتب به سراغم میآید (راضی.)89-36 :1389 ،
تحلیل یافتهها
ویژگیهای جمعیت مورد مطالعه :از  424شهروند مورد بررسی %41 ،را مردان و  %43را زنان
تشکیل میدهند ،از این تعداد  %46/8متأهل %49/1 ،مجرد %1/4 ،مطلّقه و  %1/4نیز همسرشان
فوت کرده است ،جوانترین پاسخگویان 18ساله و مسنترین آنها 86ساله بوده و میانگین سنی
آنها  34/62میباشد .از نظر وضعیت تحصیلی ،دارندگان مدارک دیپلم ،لیسانس و فوقلیسانس
بهترتیب  33/4 ،34و %12/1از پاسخگویان را شامل شده و  %3از افراد دارای مدرک سیکل و
مقاطع پایینتر بوده و  %1/4نیز مدرک دکتری دارند .پایگاه اجتماعی و اقتصادی  %49از
پاسخگویان در حد متوسط به پایین %34/4 ،در حد متوسط %16/4 ،در حد متوسط به باال،
 %8/9در حد پایین و  %6/4نیز در حد باال ارزیابی شد.
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انزوای اجتماعی

جدول ( )2پیرامـون توصیف متغیر انزوای اجتماعی و ابعاد آن ترسیم شـده است .نتایج بررسی
های آماری بیانگر این هستند که میانگین شاخص انزوای اجتماعی در حجم نمونه مورد بررسیباالتر از سطح متوسط میباشد ( :)92/34به نحوی که نسبت افرادی که انزوای اجتماعی را در
سطوح نسبتاً باال و متوسط به باال تجربه میکنند ( )%94/3چندین برابر افرادی است که انزوای
اجتماعی را در مقیاس پایین و متوسط به پایین ادراک میکنند ( .)%4/8همچنین باالترین
میزان توسعه انزوا در بعد پیوندهای انجمنی ( )86/33و روابط محلی ( )83/12و پایینترین
میزان انزوا در بعد روابط خانوادگی ( )36/49قابلمشاهده است :بدین معنی که عضویت و
مشارکت افراد در انجمنهای داوطلبانه بسیار ضعیف بوده و شهروندان در توسعه روابط محلی
خود (روابط همسایگی و معامالت محلی) با مشکالتی روبهرو هستند.
جدول  .9توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابعاد انزوای اجتماعی
روابط خانوادگی

انزوای
اجتماعی
باال
متوسط به
باال
متوسط
متوسط به
پایین
پایین
میانگین

روابط محلی

روابط فرامحلی

پیوندهای

سرمایه اجتماعی

انجمنی

ابزاری

انزوای اجتماعی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

26

3/8

211

46/3

81

14/4

368

96/3

223

42/9

28

4/2

34

9/8

229

43/1

212

46/4

139

29/8

162

13/4

316

43/2

83

14/1

44

16/4

186

34/4

42

8/3

168

26/4

148

36

184

34/2

13

3/9

49

8/8

11

2/2

44

16/3

26

3/8

264

33/1

13

2/4

4

1

13

2/9

38

8/3

16

1/3

8

انحراف
معیار

36/49

83/12

92/63

86/33

31/38

92/34

21/33

18/94

19/84

26/42

28/94

13/82

سالمت روان
جدول ( )3پیرامون توصیف متغیر سالمت روان و ابعاد آن ترسیم شده است .ارقام مرتبط به
شاخصههای سالمت روان بیانگر این هستند که حجم نمونه مورد بررسی از منظر وضعیت
سالمت روان از شرایط مطلوبی برخوردار میباشد؛ به نحوی که میانگین میزان سالمت روان
شهروندان تهرانی  98/83میباشد و درصد افرادی که از سالمتروانِ در سطح باال و متوسط به
باالیی برخوردارند ،چندین برابر افرادی است که از وضعیت سالمت روان مناسبی برخوردار
 .1میانگین باالتر در این متغیر به معنی انزوای بیشتر میباشد.
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نیستند .بررسی ابعاد این متغیر داللت بر این دارد که کمترین آسیبپذیری و باالترین میزان
سالمت مرتبط به بعد افسردگی و گرایش به خودکشی میباشد و معدود مشکالت موجود به بعد
اضطراب و بیخوابی بازمیگردد که این بعد نیز از منظر سالمت باالتر از حد متوسط ()46
میباشد.
جدول  .9توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابعاد سالمت روان
کامالً

آسیب

آسیبپذیر

پذیر

اضطراب و بیخوابی

29/4

28/1

44/8

افسردگی و گرایش به خودکشی

8/4

13/3

83/2

پایداری و توانایی مقابله با مسائل

14/8

33/2

49

96/83

دریافت های حسی

3/2

18

83/8

83/19

شاخص کل ارزیابی سالمت روان

4/8

24/8

93/9

98/93

سالمت روان

8

انحراف

سالم

میانگین
48/43

29/44

86/89

21/11
13/12
21/99
19/94

معیار

حمایت اجتماعی
جدول ( ) 4پیرامون توصیف متغیر حمایت اجتماعی و ابعاد آن ترسیم شده است .یافتههای
آماری پیرامون وضعیت متغیر مذکور نشانگر این هستند که میزان برخورداری حجم نمونه از
حمایت اجتماعی باالتر از حد متوسط میباشد ( :)91/96به نحوی که حمایت اجتماعی دریافتیِ
 %48/1از افراد در سطح باال ارزیابی شده درحالیکه تنها  %18/2از سطح پایین و  %34/8از
سطح متوسط حمایت اجتماعی برخوردارند .مقایسه ابعاد حمایت اجتماعی نشان میدهد که
باالترین میزان حمایت متعلق به بُعد عاطفی ( )99/89میباشد؛ بدین معنی که اکثریت92
درصدی از شهروندان در سطح باالیی از حمایت عاطفی برخوردارند.

 .1میانگین باالتر در این بعد به معنی وضعیت سالمت روان مطلوب تر میباشد.
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جدول  :9توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابعاد حمایت اجتماعی
ابعاد

اطالعاتی

ابزاری

حمایت اجتماعی

عاطفی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

باال

294

46/4

228

43/4

324

92

248

48/1

متوسط

186

32/4

148

36

114

21/8

188

34/8

18/2

138

29/4

84

19/2

36

پایین
میانگین
انحراف
معیار

36

18/2

96/49

48/11

99/89

91/96

28/88

31/63

31/64

24/46

یافتههای تحلیلی
جدول ( ) 4پیرامون آزمون فرضیه ارتباط میان انزوای اجتماعی و حمایت اجتماعی ترسیمشده
است .ضریب همبستگی ارائهشده در جدول مذکور داللت بر این دارد که بین متغیر انزوای
اجتماعی و حمایت اجتماعی دریافتی ،رابطه معنادار ،منفی و معکوس وجود دارد .بدین معنا که
با افزایش در میزان انزوای اجتماعی شهروندان ،از سطوح حمایت اجتماعی دریافتی آنها کاسته
میگردد .همچنین ابعاد ابزاری ( )-6/324و اطالعاتی ( )-6/363حمایت اجتماعی به ترتیب
باالترین میزان همبستگی را با متغیر انزوای اجتماعی به خود اختصاص دادهاند :لذا به هر اندازه
میزان انزوای اجتماعی شهروندان بیشتر شود از میزان کمکهای مادی و مواظبتهای رفتاری و
نیز راهنمایی ،مشاوره ،اطالعات و بازخوردها از سوی دیگران نسبت به آنها کاسته خواهد شد.
بدین ترتیب فرضیه تحقیق پیرامون ارتباط دو متغیر انزوا و حمایت مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  :9ضریب همبستگی میان متغیرهای انزوای اجتماعی و حمایت اجتماعی
ضریب همبستگی پیرسون

انزوای اجتماعی

ابعاد
اطالعاتی

ابزاری

عاطفی

حمایت اجتماعی

همبستگی

-6/363

-6/324

-6/248

-6/346

Sig.
تعداد

6/666

6/666

6/666

6/666

424

423

424

424

آزمون ضریب همبستگی مندرج در جدول ( )9که پیرامون آزمون ارتباط میان حمایت
اجتماعی و سالمت روانِ شهروندان تهرانی ترسیمشده است حاکی از رابطهای معنادار ،مثبت و
مستقیم میان دو متغیر یاد شده است .ضریب حاصل از این رابطه برابر با ( )6/362و سطح
معناداری آن ( )6/666میباشد .بدین ترتیب فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و به هر
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میزان که شهروندان حمایت اجتماعی بیشتری دریافت کنند از سطوح سالمت روان مطلوبتری
برخوردار خواهند بود .همچنین یافتهها نشان میدهد که بعد افسردگی و گرایش به خودکشی
باالترین میزان همبستگی را با سازه حمایت اجتماعی دارد ،لذا به هراندازه شهروندان از میزان
حمایت بیشتری برخوردار باشند ،از گرایشات منفی آنها به افسردگی و تمایل به خودکشی
کاسته خواهد شد.
جدول  :9ضریب همبستگی میان متغیرهای حمایت اجتماعی و سالمت روان
ابعاد
ضریب همبستگی پیرسون

افسردگی و

پایداری و

نیل به

مقابله با

خودکشی

مسائل

6/144

6/234

6/246

6/243

6/666

6/666

6/666

6/666

413

413

413

411

اضطراب و
بیخوابی

حمایت

همبستگی

اجتماعی

Sig.
تعداد

دریافتهای

سالمت

حسی

روان
6/362
6/666
413

جدول ( )8پیرامون آزمون فرضیه ارتباط میان انزوای اجتماعی و سالمت روان ترسیمشده
است .بررسی ارتباط میان دو متغیر مذکور مطابق با ضریب همبستگی پیرسون ،بیانگر رابطهای
معنادار ،منفی و معکوس میباشد .ضریب حاصل از این رابطه ( )-6/211و سطح معناداری آن
برابر ( )6/666است؛ بدین معنی که با افزایش میزان انزوای اجتماعی شهروندان از سطوح
سالمت روان آنها کاسته میگردد و آسیبپذیری آنها در برابر اختالالت روانی افزایش مییابد.
همچنین ،یافته ها داللت بر این دارند که بعد پایداری و مقابله با مسائل ،میزان همبستگی
باالتری نسبت به سایر ابعاد سالمت روان با انزوای اجتماعی دارد ،لذا به هر اندازه که میزان
انزوای اجتماعی شهروندان افزوده گردد ،میزان پایداری و توانایی مقابله آنان با مسائل و
مشکالت زندگی تنزّل مییابد .بدین ترتیب فرضیه تحقیق تأیید میگردد.
جدول .9ضریب همبستگی میان متغیرهای انزوای اجتماعی و سالمت روان
ضریب همبستگی پیرسون

انزوای اجتماعی

ابعاد
اضطراب و

افسردگی و نیل

پایداری و

دریافتهای

سالمت

بیخوابی

به خودکشی

مقابله با مسائل

حسی

روان

همبستگی

-6/168

-6/138

-6/224

-6/198

-6/211

Sig.
تعداد

6/614

6/662

6/661

6/661

6/661

413

413

413

413

413
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تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر سالمت روان
پس از بررسی روابط دو متغیره میان متغیرهای اصلی تحقیق ،در این قسمت به ارزیابی و
بررسی مدل مفهومی تحقیق و مفروضات آن و تصریح ارتباط میان انزوای اجتماعی و سالمت
روان با میانجیگری متغیر حمایت اجتماعی ،پرداخته میشود .همچنین با بهکارگیری تحلیل
مسیر به بررسی این مسئله پرداخته میشود که کدام یک از متغیرهای انزوای اجتماعی و
حمایت اجتماعی ،در تبیین سالمت روان نقش غالبتری دارند و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
بیشتری بر سالمت روان بر جای میگذارند .در ادامه نتایج حاصل از اجرای تحلیل مسیر در
نرمافزار مدلسازی معادالت ساختاری لیزرل نمایش داده شده است که نتایج حاصل از اجرای
مدل به شرح ذیل میباشد؛

شکل  :9مدل معادالت ساختاری تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت روان با میانجیگری حمایت اجتماعی
(در حالت استاندارد)
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شکل  :9مدل معادالت ساختاری تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت روان با میانجیگری حمایت اجتماعی
(در حالت معنیداری)

نتایج حاصل از تحلیل مسیر (اشکال  2و  3و جداول  8و  )3مؤید این مطلب است که
حمایت اجتماعی (با ضریب  )6/31تأثیر مثبت و مستقیمی بر سالمت روان دارد .به بیانی دیگر،
با افزایش میزان حمایت اجتماعی ،سالمت روان شهروندان در وضعیت مطلوبتری جای
میگیرد .همچنین نتایج نشان داد که متغیر انزوای اجتماعی عالوه بر تأثیرگذاری مستقیم
( )-6/33بر سالمت روان شهروندان ،با واسطه متغیر میزان حمایت اجتماعی (با ضریب )-6/12
تأثیر کاهنده و غیرمستقیمی بر سالمت روان دارد .لذا اگر خواهان بهبود وضعیت سالمت روان
شهروندان هستیم ،باید شرایطی فراهم شود که افراد جامعه از وضعیت انفصال در روابط رهایی
یابند و تعامالت اجتماعی آنها که خود تأمینکننده حمایتهای اجتماعی متنوعی در ابعاد
عاطفی ،ابزاری و اطالعاتی میباشد ،تقویت شود تا از توسعه اختالالت روانی در جامعه ممانعت
به عمل آید.
تفسیر برازش مدل :با توجه به خروجی لیزرل که در جدول ( )8ارائه شده ،مقدار x2/df
محاسبهشده  3/44است :وجود  x2/dfکوچکتر از  4نشاندهنده برازش مناسب مدل است.
همچنین ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAمیبایستی کمتر از  6/68باشد که
در مدل ارائه شده این مقدار برابر  6/616است .میزان مؤلفههای  GFIو  AGFIو  NFIو CFI
نیز باید بیشتر از  6/36باشد که در مدل تحت بررسی به ترتیب برابر 6/31و  6/36و  6/34و
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 6/34است .مقدار  RMRنیز بایستی باید کوچکتر از  6/64باشد که در مدل تحت بررسی برابر
 6/649است .لذا با توجه به شاخصها و خروجیهای نرمافزار لیزرل ،دادهها نسبتاً با مدل
منطبق هستند و شاخصهای ارائه شده نشان دهندۀ این موضوع هستند که در مجموع مدل
ارائه شده ،مدل مناسبی است و دادههای تجربی اصطالحاً به خوبی با آن منطبق میباشند.
جدول  :1نتایج اجرای مدل معادالت ساختاری تأثیر انزوای اجتماعی بر سالمت روان
با میانجیگری حمایت اجتماعی
فرضیه

ضریب استاندارد
)(β

ضریب معنیداری
)(t-value

نتیجه

انزوای اجتماعی ← حمایت اجتماعی

-6/33

-4/21

معنیدار

انزوای اجتماعی ← سالمت روان

-6/33

-4/89

معنیدار

حمایت اجتماعی ← سالمت روان

6/31

4/21

معنیدار

= Chi-Square=899/00 df = 98 RMSEA =9/989 GFI = 9/08 AGFI = 9/09 CFI = 9/09 NFI
9/09 RMR=9/999
جدول  :0نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر سالمت روان
متغیر
فرضیات مستقل
حمایت اجتماعی
انزوای اجتماعی

متغیر وابسته

سالمت روان

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثرکل

6/31

-

6/31

-6/33

)-6/33( )6/31( = -6/12

-6/44

بحث و نتیجهگیری
سالمتی و رفاه در گستردهترین معانی ،پدیدههــایی هستند که مورد توجه و عالقه تمامی
انسانها ،گروههای اجتماعی و جوامع بشری قرار گرفتهاند و نقشی اساسی در تجارب زندگی
انسانها ایفا میکنند .امروزه زندگی شهری و اقتضائات آن ،افراد را با فشارهای روانی ،اجتماعی
و اقتصادی فراوانی مواجه کرده است که این مسئله یکی از مهمترین ابعاد سالمتی و رفاه یعنی
سالمت روانی را کانون توجه بسیاری از مطالعات چون مطالعه حاضر قرار داده است .سالمت
روان گرچه در نگاه نخست مفهومی روانشناختی به نظر میآید اما خود متأثر از مجموعهای از
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عوامل زیستی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و محیطی میباشد .مطابق با تئوریهای دورکیم و
بالبی ،ترتیبات ساختاری نهادهای اجتماعی بر منابع در دسترس افراد مؤثر بوده و بدینرو بر
واکنشهای عاطفی و روانی آنها تأثیر میگذارد .دورکیم بر این باور است که مشارکت در امور
گروه و یا جامعه میتواند منجر به افزایش احساس تعلق به گروه و جامعه شود و هرچه احساس
نزدیکی و پیوند فرد با گروهش قویتر باشد ،احتمال انزوا و به خطر افتادن سالمتی فرد کاهش
مییابد .از جانبی با بهکارگیری رویکرد شبکه ،انزوای اجتماعی در رابطه با وسعت شبکههای
روابط اجتماعی که هر فرد در آن درگیر است ،تعریف شد؛ چراکه وجود شبکههای اجتماعی به
صورت حائلی در مقابل عوامل فشارزای درونی عمل میکند که با فراهم آوردن حمایتهای
عاطفی ،دوستیها و فرصتهایی برای اعمال اجتماعی معنادار ،اثر بسیار مؤثری بر عزّتنفس
افراد و افزایش توان مقابله با مشکالت و افسردگیها داشته و در نهایت به احساس سالمت روانی
منجر میگردد .در این فرایند حمایت اجتماعی همچون سپری مانع نفوذ استرس در فرد شده و
سبب میگردد تا هر چه بیشتر از تجارب منفی پرهیز کند .لذا حمایت اجتماعی فراهمشده
توسط شبکههای روابط اجتماعی با تأمین منابع اجتماعی برای افراد در برخورد با فشارهای
روانی ،سالمت روان را تضمین میکنند .بدین لحاظ مطالعه حاضر متمرکز بر دو عامل انزوا و
حمایت به عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت روان بوده و با تمرکز بر رویکرد شبکه و نقش
میانجیگرانهی حمایت اجتماعی 424 ،نفر از شهروندان تهرانی را به روش پیمایشی و به واسطه
نمونهگیری خوشهایِ چندمرحلهای گزینش و ارزیابی کرده است.
نتایج پژوهش در بُعد توصیفی نشان دادند که میانگین شیوع انزوای اجتماعی در میان
شهروندان تهرانی 92/34 ،میباشد :بدین معنی که اکثریت 43درصدی شهروندان ،انزوای
اجتماعی را در سطح متوسط به باال تجربه میکنند .باالترین میزان انزوا نیز در بعد پیوندهای
انجمنی مشاهده میشود .در زمینه سالمت روان یافتهها نشان میدهند که میانگین شاخص کل
این متغیر 98/93،میباشد به طوری که اکثریت  93درصدی افراد در وضعیت روانی سالم و در
حدود %36در وضعیت آسیبپذیر قرار گرفتهاند .باالترین میزان سالمت روان نیز در بعد
دریافتهای حسی تجربه میگردد .همچنین ارزیابی شاخص کل حمایت اجتماعی بیانگر این
است که  %48/1شهروندان در حد باال 34/8 ،در حد متوسط و  %18/2در حد پایین از حمایت
اجتماعی برخوردار بوده و حمایت عاطفی باالترین میزان حمایت دریافتی را به خود اختصاص
داده است.
در بعد تحلیلی یافتهها نشان دادند که رابطهای معنادار ،منفی و معکوس میان متغیرهای
انزوای اجتماعی و حمایت اجتماعی وجود دارد :به هراندازه میزان روابط اجتماعی افراد کاهش
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یابد و بر میزان انزوا و انفصال در شبکه روابط آنها افزوده گردد ،از میزان حمایت اجتماعی
دریافتی آنها کاسته خواهد شد :انسانها برای بقاء و زندگی به یکدیگر وابستهاند و روابط
اجتماعیشان ،تأمینکنندۀ منابع اجتماعیای چون انواع حمایت اطالعاتی ،عاطفی و ابزاری
میباشد ،به همین دلیل تعامالت انسانی اهمیت زیادی برای بهزیستی انسانی دارد .یافتهها
پیرامون فرضیه ارتباط میان متغیرهای حمایت اجتماعی و سالمت روان نیز بیانگر رابطهای
معنادار ،مثبت و مستقیم بودند :تأیید این فرضیه نتایج مطالعات ریاحی و همکارانش (،)1383
مرادی و همکارانش ( ،)1331آدامسیک و سرجین ( )2614و توینمن و همکارانش ( )2669را
در مورد تأثیر مثبت حمایت بر سالمت مورد تصدیق قرار میدهند .برخورداری از حمایت
اجتماعی یکی از مؤلفههای بسیار مهم در بهداشت روان است؛ افراد وقتی میدانند که از طرف
خانواده ،دوستان و نزدیکان حمایت میشوند ،احساس خشنودی بیشتری داشته و در مقابله با
مشکالت با منطق و عملکرد بهتری عمل میکنند .حمایت اجتماعی تحمل بار فشارهای روانی را
ممکن ساخته و فقدان حمایت موجب آسیبپذیری در مقابل فشار و استرس شده و زمینه را
برای بروز انواع اختالالت روانی چون افسردگی ،اضطراب و اختالل در عملکردهای اجتماعی
فراهم میآورد .از جانب دیگر فرضیه اصلی ارتباط میان انزوای اجتماعی و سالمت روان نیز
حاکی از رابطهای معنادار و منفی میباشد .این یافته در تطابق با نتایج مطالعات پورشهریاری
( ،)1389چلبی و امیرکافی ( ،)1383کاووچی و برکمن ( )2661و روهد و همکاران ()2614
میباشد .مطالعات نشانمیدهند که انزوای اجتماعی افراد را از مشارکتهای رسمی و غیررسمی
در جامعه محروم ساخته و مبادله و دلبستگی اجتماعی را کاهش میدهد ،موجب تضعیف یا
قطع روابط و مبادالت نامتقارن گرم و روابط گفتمانی میشود ،فرصتهای مناسب برای باهم
زندگی کردن ،باهم کار کردن ،باهم تجربه کردن و باهم بودن را سلب میکند ،روابط طوالنی،
پایدار و عمیق را غیرممکن ساخته و بدین ترتیب با کاهش منابع حمایتیِ ناشی از تعامالت
اجتماعی ،منجر به توسعه فشار و اختالالت روانی میشود .افزون بر این ،نتایج حاصل از تحلیل
مسیر مدل مفهومی تحقیق داللت بر این داشت که متغیر انزوای اجتماعی در مقایسه با متغیر
حمایت اجتماعی ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بیشتری ( )-6/44بر میزان سالمت روان
شهروندان تهرانی دارد .بدین ترتیب جهت بهبود وضعیت سالمت روان شهروندان ،باید شرایطی
فراهم شود که افراد جامعه از انزوای اجتماعی رهاشده و تعامالت اجتماعی آنها که خود
تأمینکننده انواع حمایتهای اجتماعی میباشد ،تقویت گردد تا از توسعه اختالالت روانی در
جامعه ممانعت به عمل آید.

889

انزوا و سالمت :بررسی ارتباط میان انزوای اجتماعی و سالمت روان ...

در مجموع ،نتایج مطالعه حاضر بیانگر این هستند که روابط اجتماعی در جامعه مدرن برای
عملکرد اجتماعی و روانی انسانها ضروری بوده و افرادی که نمیتوانند در جامعه مشارکت
داشته باشند و قادر به ساختن و حفظ روابط معنادار نیز نیستند ،گرفتار انزوای اجتماعی شده و
از منابع حاصل از روابط محروم میگردند و فقدان این شبکههای حمایتی ،منجر به افزایش
اضطراب گشته و دورههای بحران ،تنش و اختالالت روانی را به همراه میآورد .بر این اساس،
پیشنهادات ذیل جهت مواجهه و رفع انزوای اجتماعی و متعاقب آن بهبود سالمت روان
شهروندان توصیه میگردد.
 توسعه فعالیتهای اجتماعی و گروهی در سراهای محله شهر تهران جهت بسط روابط
اجتماعی و تعامالت محلی میان شهروندان.
 ایجاد فضا و امکانات مناسب برای انجام فعالیتهای تفریحی -خانوادگی و برگزاری مسابقات
ورزشی و فرهنگی گروهی میان مناطق و محالت مختلف درونشهری جهت توسعه روابط
اجتماعی درون شبکه و برون شبکهای در راستای افزایش ارتقای سالمت روان شهروندان.
 ترغیب مشارکت بیشتر شهروندان در انجمنهای اجتماعی و گروههای ادبی -هنری،
انجمنهای علمی ،فرهنگسراها ،مؤسسات خیریه و احزاب و تشکلهای سیاسی باألخص از
این جهت که بر اساس آمارهای برآورد شده انزوا ،میزان مشارکت ساکنین مناطق مختلف
تهران در این قبیل انجمنها و شبکههای اجتماعی رسمی بسیار پایین است .مشارکت
حداکثری ،از عوامل محدودکننده انزوای اجتماعی در میان شهروندان است.
 توسعه نهادهای محلی حمایتی ،باألخص نهادهایی که انواع حمایتهای عاطفی را برای
ردههای سنی مختلف تأمین مینمایند.
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Isolation and health:
Survey the relationship between social isolation and mental health of +18
Years citizens with attention to the mediation role of social support
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Abstract
Mental health as the most basic constituents of social welfare is not merely
biological or psychological reality, but also has a social dimension and nature
and is influenced by factors such as social isolation and social support. The
purpose of this study is Survey the impact of social isolation on the mental
health of Tehran citizens with attention to the mediation role of social support.
The research method is survey and data collection tool is questionnaire. Cochran
formula is used to select the sample size and 524citizens of +18 Years in 1393
were selected by multistage cluster sampling. Descriptive findings showed that
59 percent of Tehran citizens are experiencing moderate to high isolation level,
69 percent of them were in good mental health and the Average of social support
was 61/60. In the analytical section, hypothesis testing showed that there is
negative and significant relationship between social isolation with social support
and mental health and Social support had a positive and significant relationship
with mental health.The results of the path analysis also showed that the social
isolation variable compared to social support variable, have more direct and
indirect impact (-.45) on the mental health of Tehran citizens. Overall, the results
of this study suggest that with increasing social isolation, reduced levels of
social support and mental health conditions will be at vulnerable Situation.
Key words: social isolation, social support, mental health, Tehran citizens
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