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اصغر محمدی :استادیار گروه علوم اجتماعی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران
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پذیرش1397/2/10 :

چکیده
افزایش سریع جمعیت شهری که حاصل آن از هم گسیختگی پیوندهای اجتماعی خانوادهها و تضعیف سنت های فرهنگی در اغلب
شهرهای بزرگ کشور است ،موجب بروز مشکالت فراوانی در روابط اجتماعی گردیده است .آپارتماننشینی به عنوان زیرمجموعه ای از
زندگی شهری ،یکی از موضوعاتی است که در سال اخیر ،به دلیل افزایش جمعیت و به دنبال آن ،نیاز به مسکن جدید ضمن گسترش،
پیامدها و چالش هایی جدید را به وجود آورده است .روش تحقیق با رویکرد کمی و روش پیمایشی بوده است .جامعه آماری شامل کلیه
شهروندان آپارتمان نشین  15سال به باالی شهر شیراز و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران شامل  600نفر بوده است .روش نمونه
گیری ،خوشهای و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته بوده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو Amos

استفاده شده است .نتایج مدل معادله ساختاری نشان داد اعتماد اجتماعی ( ،)0/253امنیت اجتماعی ( ،)0/178امکانات مذهبی (،)0/164
امکانات رفاهی ( ،)0/133رضایت از زندگی آپارتمان نشینی ( ،)0/190حمایت اجتماعی ( )0/168و سبک زندگی ( )0/133تاثیر مثبت و
معنی داری بر تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز دارد .شبکههای اجتماعی ( )-0/130تاثیر منفی و معنی داری بر
تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز دارد .بخش ساختاری مدل نشان داد متغیر اعتماد اجتماعی با اثر مستقیم ()0/253
بیشترین مقدار واریانس تعامالت اجتماعی را تبیین کرده است .نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش عوامل اجتماعی و فرهنگی،
تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشینی نیز افزایش پیدا میکند.
واژگان کلیدی :تعامالت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،آپارتمان نشین ،شیراز.

 . 1نویسنده مسئول03153337313 ،mansour_haghighatian@yahoo.com :
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مقدمه:
محیط خانه مشابه بدن ،خاصیت درمان کنندگی در حالت اجتماعی و روحی دارد ،مخصوصاً تمیزی ،نور ،درجه
حرارت ،بکارگیری اجزاء طبیعت ،حس کنترل و ...به عقیه فرام دوری از طبیعت باعث انزوای اجتماعی میشود؛ نوع محیط
مسکونی (برج با آپارتمان و یا خانه ویالیی دارای حیاط باز و یا باغهای خصوصی) در نوع رفتار و روابط انسان نقش مهمی
دارند (سنیگر2001 1،؛  .)57در ایران به دلیل برخورداری شهرها از امکانات و فرصتهای بهتر و همچنین کیفیت زندگی باال
نسبت به روستا ،گرایش افراطی را در شهرنشینی باعث شده است که به نوبه خود معضالت و مشکالت شهری را پدید می-
آورد؛ ساختمانهای بلند از پدیدههای فنآوری قرن بیستم است که در آن سوی جهان با فرهنگ خاص خود پایهگذاری شد،
اما با افزایش جمعیت و ظهور مشکل مسکن وارد کشور شد .در سالهای اخیر به صورت روزافزون و البته شگفتانگیزی بر
تعداد افراد آپارتمان نشین اضافه شده است ،در حالیکه توجهی به زمینهسازی اجتماعی – فرهنگی و ارایه آموزشهای الزم
زندگی جمعی به مردم نشده و نمیشود .زندگی آپارتمانی نه تنها مسأله همزیستی جمعی را حل نکرده ،بلکه معظالت
اجتماعی و روانی زیادی نیز پیش روی جامعه قرار داده است (محمدپور و همکاران .)78 :1391 ،شهر شیراز نیز مانند بسیاری
از شهرها ،عرصه گسترش شهرنشینی و تراکم امکانات است ،بویژه که بخش اعظم جمعیت استان در مرکز استان یعنی شهر
شیراز مستقر است .کمبود زمین مسکونی و گرانی سرسام آور قیمت مسکن در شیراز ،مهاجرت بیرویه از شهرستانهای استان
و نیز وجود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در آن باعث شده است که استفاده از واحدهای آپارتمانی افزایش چشمگیری
داشته باشد .با توجه به سابقهی طوالنی مدت شهرنشینی در آن و همچنین رشد سریع جمعیت ناشی از رشد طبیعی و
بخصوص مهاجرپذیری این شهر به دلیل مرکزیت استان ،از یک محیط اجتماعی متمایز و منحصر به فرد برخورار است که
برای موضوع پژوهش حاضر در ارتباط با سنجش میزان تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین و عوامل مؤثر بر آن
دارای ویژگی های زیر می باشد :هدف این تحقیق شناخت تأثیر عوامل (اعتماد اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،حمایت اجتماعی،
استفاده از شبکه های اجتماعی ،سبک زندگی ،رضایت از زندگی آپارتمان نشینی ،امکانات مذهبی ،امکانات رفاهی ،جنسیت،
تحصیالت و وضعیت تأهل) بر میزان تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز بوده است.
نخست اینکه شهر شیراز در زمرهی یکی از توسعهیافتهترین مناطق کشور است و از نظر بسیاری از شاخصهای متعارف
اقتصادی – اجتماعی نظیر تحصیالت ،شهرنشینی و اشتغال باالتر از متوسط کشوری قرار دارد؛ دوم اینکه جمعیت شیراز نسبتاً
ناهمگون است و تنوعات قومی ،مذهبی و زبانی چشگمیر در آن وجود دارد .لذا این سؤال مطرح میشود چه عواملی بر میزان
ارتباطات اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز مؤثر می باشد؟
ادبیات نظری:
لوئیس ورث ،شهریشدن را به مثابه یک شیوهی زندگی میداند و معتقد است روابط اجتماعی اولیه به موازات گسترش
زندگی شهری تضعیف میشود و رو به افول میگذارد .بزرگی ،تراکم و ناهمگونی سه خصیصهی اصلی شهر است که هر چه
جمعیت بزرگتر باشد ،جداییهای فضایی بر مبنای نژاد ،قومیت و منزلت ،بیشتر خواهد شد .جدایی فضایی در شهر پیوندهای
همسایگی و عاطفی را سست میکند که جوامع کوچک از آن برخوردارند آشناییهای صمیمی کم ،تماسهای اجتماعی
منقطع و روابط سطحی زودگذر و توأم با گمنامی میشود (ممتاز .)141 :1381 ،از دیدگاه ورث ،افزایش شمار ساکنان در یک
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مکان فراتر از حد معین بر روابط بین آنها و خصوصیات آن شهر تأثیر میگذارد .قیدهای خویشاوندی ،مناسبات همسایگی و
دیگر عواطفی که ممکن است در بین افراد یک اجتماعی سنتی قومی وجود داشته باشد در شهر وجود ندارد و یا در بهترین
حالت ضعیف است؛ در چنین شرایطتی رقابت جایگزین رسوم همکاری و همدردی که خاص جوامع قومی است میگردد.
افزایش شمار ساکنان یک اجتماعی بیش از یکصد نفر ،بالطبع امکان آشنایی و تماس رو در روی افراد را با یک فرد از بین
میبرد .در شهر روابط بیشتر از نوع ثانوی هستند تا اولیه .تماسها در شهر ممکن است چهره به چهره باشد اما با وجود این،
آنها غیرشخصی ،سطحی ،گذرا و جزئی هستند (ویرث به نقل از گیدنز .)236 :1391 ،هربرت گنر1با مطالعه روابط اجتماعی
و همسایگی آمریکاییهای ایتالیایی تبار در آمریکا به این اعتقاد رسید که در شهر گروههای مختلفی وجود دارند که هر کدام از
آنها روابط اجتماعی خاصی دارند (گنز .)18 :1982 ،گنز بر این عقیده است که روابط اجتماعی مرکز شهر را نمیتوان مانند
ویرث به تمام مناطق آن تعمیم داد (کاسینیتز .)167 :1995 ،او پنج گروه اجتماعی را در شهرهای آمریکا بررسی میکند تا شیوه
های مختلف زندگی را در شهر نشان دهد و اینکه چگونه می توان این شیوه های متفاوت را تبیین کرد.
گروه اول ،جهان وطنان هستند .این گروه شامل دانشجویان ،هنرمندان ،نویسنده ها ،موسیقی دانان ،سرگرم کننده ها و
همچنین دیگر روشنفکران و حرفه ها می باشند .آنها شهر را به دلیل دسترسی به تسهیالت فرهنگی ویژه انتخاب می کنند .آنها
با همسایگان خود ارتباطی ندارند و برای خلوت و زندگی خصوصی خود ارزش زیادی قائل هستند و تماسهای سطحی با
همسایگان خود دارند .گروه دوم مجردان یا بی بچه گان هستند .بخش اعظم آنها زندگی انتقالی دارند .آنها به خاطر مرحله
چرخش زندگیشان که آزاد از مسئولیت های خانوادگی متضمن برخی روابط با ناحیه محلی است ،با همسایگان ارتباطی
ندارند .گروه سوم روستائیان قوم گرا هستند .آنها گروه های قومی هستند که در داخل شهر زندگی می کنند .آنها بر
خویشاوندی و گروه های اولیه تاکید دارند و در بین آنها گمنامی و تماسهای گروه ثانوی وجود ندارد .گروه های چهارم و
پنجم محروم شدگان و در تله افتادگان هستند که اغلب از مسکینان ،معلوالن ،مطلقه ها و بیوگان و سیاهان خرابه نشین و
آلونک نشین ها تشکیل می شوند.
گنز معتقد است که شرایط اقتصادی ،ویژگیهای فرهنگی ،مراحل چرخه زندگی و ناپایداری محل اقامتی ،شیوه های متنوع
روابط اجتماعی را به طور رضایت بخش تری از تعداد ،تراکم و ناهمگنی تبیین می کنند (گنز .)21 :1982 ،جعفرپور ()1395
در مطالعه خود به این نتایج رسیدند در کل نگرش زنان آپارتماننشین نسبت به غیر آپارتماننشینی متمایل به مثبت میباشد و
نگرش نسبت به آپارتماننشینی با متغیر آگاهی از فرهنگ آپارتمانی همبستگی معنیدار دارد .عرفانیان قصاب و همکاران
( )1394در تحقیقی خود به این نتایج رسیدند که تنوع فرهنگی ،فاصله اجتماعی ،عدم مشارکت اجتماعی ،عدم همبستگی
اجتماعی ،عدم اعتماد اجتماعی و عدم سازگاری اجتماعی به عنوان مشکالت فرهنگی -اجتماعی آپارتمان نشینی قلمداد می-
گردد .انصاری و عطایی ( )1391در مطالعه ای که به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر روابط اجتماعی ساکنین مجتمعهای
مسکونی پرداختهاند به این نتایج رسیدند سرمایه اجتماعی ساکنین مجتمعهای مسکونی بر روابط آنها تاثیرگذار میباشد .اعتماد
اجتماعی و میزان مشارکت بر روابط اجتماعی تأثیرگذار میباشد.
کیو و دانگ )2011(2در مطالعهای به این نتیجه رسیدند که زندگی در مجتمعهای آپارتماننشینی برای رقابت در زندگی
مفید بوده و منافع اجتماعی را افزایش میدهد .وود و همکارانش )2010(3در بررسی عوامل مؤثر بر میزان ارتباطات اجتماعی
ساکنین محلههای مسکونی به این نتیجه رسیدند که بین سه عامل طراحی محله ،پیادهروی و تعامالت اجتماعی ساکنین رابطه
1
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معنیداری وجود دارد .فونث و هیرن )2007( 1در مطالعهای خود به این نتایج رسیدند که آپارتماننشینان به جای ارتباطات
جهانی به ارتباطات محلی اولویت میدهند و تعامل با همسایگان و افراد محله به مراتب بیش از ارتباطات جهانی و یا افرادی
که به لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند.
روش تحقیق:
روش تحقیق با رویکرد کمی و به روش پیمایشی بوده است .جامعه آماری شامل کلیه شهروندان آپارتمان نشین  15ساال
به باالی شهر شیراز بوده که بر اساس نظر کارشناسان  436684نفر در نظر گرفته شده است .حجم نمونه با اساتفاده از فرماول
کوکران با  0/04خطا  600نفر برآورد گردیده شد .روش نمونهگیری ،نمونهگیری خوشهای باوده اسات .بادین صاورت نموناه
گیری در چهار منطقه از شهر شیراز که رشد آپارتمان به طور نسبی باالسات و زنادگی آپارتمااننشاینی الگاوی مسالط باوده
صورت گرفته است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است .برای سنجش تعامالت اجتماعی میزان شرکت در جلساات
مجتمع آپارتمانی ،میزان رفت و آمد ،صحبتهای روزانه ،رفتار صمیمانه و فعالیتهای گروهی در نظر گرفته شده است .بارای
سنجش اعتماد اجتماعی :اعتماد بین فردی ،تعمیم یافته و اعتماد به نهادها ،برای سنجش امنیت اجتماعی قدم زندن در پیااده رو
ها ،خیابان ها ،پارکهای اطراف ،برای سنجش رضایت از زندگی :رضایت از زندگی در آپارتماان و همساایگان اساتفاده شاده
است .برای سنجش امکانات مذهبی ،وجود یا عدم وجود مسجد و حسینیه ،امامزاده و برگزاری مراسمات ماذهبی در نزدیکای
مجتمع آپارتمانی ،برای سنجش امکانات رفاهی وجود یا عدم وجود پارک ،مراکز خرید ،سالن ورزشی و مادارس در نزدیکای
مجتمع آپارتمانی ،برای سنجش سبک زندگی ترجیحات فردی مثل احساس ترقی ،اوقات فراغت ،مصرف مواد غاذایی روزاناه
و برای سنجش حمایت اجتماعی ،میزان حمایت توسط افراد خانواده ،خویشاوندان ،دوستان و همکااران در نظار گرفتاه شاده
است .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSو  Amosصورت گرفته است.
یافتههای تحقیق:
یافته های توصیفی :از بین نمونه مورد بررسی  53/5درصد مرد و  46/5درصد زن بوده است 14/5 .درصد سنشان زیر 20
سال 35/7 ،درصد بین  20تا  30سال 15/8 ،درصد بین  31تا  40سال 16/3 ،درصد بین  41تا  50سال و  17/7درصد سنشان
باالی  50سال بوده است 31/0 .درصد مجرد و 69/0درصد متاهل بوده اند 4/3 .درصد بی سواد 12/7 ،درصد نهضت و
ابتدایی 4/5 ،درصد راهنمایی و سیکل 41/2 ،درصد متوسطه و دیپلم 27/0 ،درصد فوق دیپلم و لیسانس و  10/3درصد فوق
لیسانس و باالتر بوده است.
یافته های استنباطی :الگو معادالت ساختاری به همراه ضرایب رگرسیونی در شکل ( )1ارائه شده است.

- Foth & Hearn

1
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شکل  -1الگو معادالت ساختاری
جدول  -1اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر تعامالت اجتماعی
نوع اثر

متغیر

اثرکل

مستقیم

غیرمستقیم

شبکه های اجتماعی

-0/130

*

-0/130

سبک زندگی

0/109

0/024

0/133

حمایت اجتماعی

0/118

0/050

0/168

0/138

0/052

0/190

امکانات مذهبی

0/145

0/019

0/164

امکانات رفاهی

0/133

*

0/133

امنیت اجتماعی

0/090

0/088

0/178

اعتماد اجتماعی

0/253

*

0/253

رضایت از زندگی آپارتمان
نشینی

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

در این قسمت به آزمون اعتبار سازهای وسیلۀ اندازهگیری و آزمون نیکویی برازش ساختار مورد نظر با استفاده از نرم-
افزار  Amosبا در اختیار داشتن داده های مربوط به متغیرهای برگرفته شده از فرضیه ها پرداخته شده است (قاسمی:1384،
 .)73مدل ذیل به آزمون اعتبار سازه ای اعتماد اجتماعی و آزمون نیکویی برازش ساختار آن پرداخته است .در بخش اندازه
گیری همچنانکه از مدل برمیآید بیشتر معرفهای متغیرهای مکنون به طور نسبتاً مناسب روی آنها بار شده است .بخش
ساختاری مدل نیز حاکی از آن است که متغیر اعتماد اجتماعی با اثر مستقیم ( )0/25بیشترین مقدار واریانس تعامالت اجتماعی
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را تبیین کرده است .بعد از به ترتیب رضایت از زندگی آپارتمان نشینی با اثر کل ( ،)0/19امنیت اجتماعی با اثر کل(،)0/17
حمایت اجتماعی با اثر کل ( ،)0/16امکانات مذهبی با اثر کل ( ،)0/16امکانات رفاهی با اثر مستقیم ( )0/13و سبک زندگی با
اثر کل ( )0/13و شبکه های اجتماعی با اثر مستقیم ( )-0/130واریانس تعامالت اجتماعی را تبیین کرده است .پس از بررسی
و تأیید الگو برای آزمون معناداری از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی1و  Pاستفاده شده است.
جدول  -2ضرایب رگرسیونی
مقدار بحرانی

ضریب رگرسیونی

P

نتیجه

شماره
←

تعامالت اجتماعی

-3/710

-0/130

0/000

تایید

2

سبک زندگی

←

تعامالت اجتماعی

3/044

0/109

0/002

تایید

3

حمایت اجتماعی

←

تعامالت اجتماعی

3/084

0/118

0/002

تایید

←

تعامالت اجتماعی

3/572

0/138

0/000

تایید

5

امکانات مذهبی

←

تعامالت اجتماعی

3/855

0/145

0/000

تایید

6

امکانات رفاهی

←

تعامالت اجتماعی

3/584

0/133

0/000

تایید

7

امنیت اجتماعی

←

تعامالت اجتماعی

2/144

0/090

0/032

تایید

8

اعتماد اجتماعی

←

تعامالت اجتماعی

6/648

0/253

0/000

تایید

شبکه های

1

4

اجتماعی

رضایت از زندگی
آپارتمان نشینی

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

* با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد  0/253و مقدار  Pبرابر با  0/000اعتماد اجتماعی بر تعامالت اجتماعی تأثیر مثبت
و معنی داری دارد .بدین معنی با افزایش اعتماد اجتماعی ،تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز افزایش می
یابد.
* ضریب رگرسیونی امنیت اجتماعی  0/090و مقدار  Pبرابر با  0/032نشان می دهد امنیت اجتماعی بر تعامالت اجتماعی
تأثیر مثبت و معنی داری دارد .به عبارتی دیگر با افزایش امنیت اجتماعی ،تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر
شیراز افزایش می یابد.
* با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد  0/145و مقدار  Pبرابر با  0/000امکانات مذهبی بر تعامالت اجتماعی تأثیر مثبت و
معنی داری دارد .بدین معنی با افزایش امکانات مذهبی ،تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز افزایش می-
یابد.
* ضریب رگرسیونی امکانات رفاهی  0/133و مقدار  Pبرابر با  0/000نشان می دهد امکانات رفاهی بر تعامالت اجتماعی
تأثیر مثبت و معنی داری دارد .بدین معنی با افزایش امکانات رفاهی ،تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز
افزایش می یابد.
* با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد برابر با  -0/130و مقدار  Pبرابر با  0/000شبکه های اجتماعی بر تعامالت اجتماعی
تأثیر منفی و معنی داری دارد .بدین معنی با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی ،تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان
نشین شهر شیراز کاهش می یابد.
1

)- Critical Value (C.R.
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* ضریب رگرسیونی رضایت از زندگی  0/138و مقدار  Pبرابر با  0/000نشان می دهد که رضایت از زندگی آپارتمان نشینی
بر تعامالت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری دارد ..بدین معنی با افزایش رضایت از زندگی آپارتمان نشینی ،تعامالت
اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز افزایش می یابد.
* با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد برابر با  0/118و مقدار  Pبرابر با  0/002حمایت اجتماعی بر تعامالت اجتماعی
تأثیر مثبت و معنی داری دارد .بدین معنی با افزایش حمایت اجتماعی ،تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز
افزایش می یابد.
* ضریب رگرسیونی سبک زندگی  0/109و مقدار  Pبرابر با  0/002نشان می دهد که سبک زندگی بر تعامالت اجتماعی
تأثیر مثبت و معنی داری دارد .بدین معنی با افزایش سبک زندگی ،تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز
افزایش می یابد .در جدول زیر ،اهم شاخصهای برازش مدل اولیه نمایش داده شده است.
جدول  -3شاخص های مدل آزمون نیکویی برازش ساختار نظری
PCFI

PNFI

CFI

RMS
EA

PGFI

AGFI

GFI

CMIN/
DF

P

DF

CMIN

0/537

0/531

0/984

0/053

0/444

0/947

0/976

2/696

0/000

30

80/875

0/000

0/000

1/000

0

0/000

0/000

0/000

0/000

0/307

0/443

0/438

0/532

0/000

57/464

55

Model
مدل پیش
فرض
مدل اشباع
شده

/522

مدل

3160

استقالل

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

از آنجا که معیارهای  GFI=0 /97و  CFI=0/98نزدیک به یک می باشند ،حاکی از برازش زیاد مدل و معیار 0/05
= RMSEAحاکی از عملکرد خوب باقیمانده هادر مدل است( .البته از آنجا که آمارۀ  ²χکامالً تحت تأثیر حجم نمونۀ مورد
مطالعه میباشد و حجم نمونه در این تحقیق زیاد است ،معناداری یا عدم معناداری  ²χمالک مناسبی برای قضاوت در مورد مدل
نمی باشد).
جدول  -4میانگین و انحراف معیار تعامالت اجتماعی برحسب جنس
انحراف

جنس

میانگین

مرد

20/81

8/55

زن

22/60

8/89

معیار

مقدارt
-2/502

سطح معنی
داری
0/013

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

همان طور که جدول شماره ( )4نتایج تی تست مستقل نشان میدهد میانگین تعامالت اجتماعی مردان آپارتمان نشین
 20/81و میانگین زنان آپارتماننشین  22/60می باشد که با توجه به سطح معنی داری  0/013این تفاوت معنیدار می باشد.
بنابراین میزان تعامالت اجتماعی زنان آپارتماننشین شهر شیراز بیشتر از مردان می باشد.
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جدول  -5میانگین و انحراف معیار تعامالت اجتماعی برحسب تحصیالت

تحصیالت

منبع تغییرات

مجموع تغییرات

واریانس بین گروهی

798/122

واریانس درون گروهی

45112/076

مقدارf

2/102

سطح معنی
داری
0/064

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

همان طور که نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری  0/064بین تعامالت اجتماعی
شهروندان برحسب سطح تحصیالت تفاوت معنیداری وجود ندارد.
جدول  -6میانگین و انحراف معیار تعامالت اجتماعی برحسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل

میانگین

انحراف معیار

مجرد

17/75

6/11

متاهل

23/40

9/19

مقدارt
- 8/867

سطح معنی
داری
0/000

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

نتایج تی تسل مستقل نشان میدهد میانگین تعامالت اجتماعی افراد مجرد آپارتماننشین  17/75و میانگین افراد متاهل
آپارتماننشین  23/40میباشد که با توجه به سطح معنی داری  0/000این تفاوت معنیدار می باشد .بنابراین میزان تعامالت
اجتماعی افراد متاهل آپارتماننشین شهر شیراز بیشتر از مجردها می باشد.
نتیجهگیری:
انسان ها در سراسیمگی شهرهای امروز ،به دنبال عرصه ای با هویت های ویژه هستند تا عالوه بر تأمین آسایش و تعامل
با همنوعان ،در بستر پویایی اجتماعی به کمال متعالی خود نائل شوند .رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل گیری مقیاس
جدیدی از رشد شهری در طی دهه های اخیر موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالشهای تازه ای چون
افزایش نابهنجاریهای اجتماعی ،کمرنگ شدن هویت و حس تعلق اجتماعی و در مجموع کاهش کیفیت زندگی مواجه شود
(عبداللهی1389 ،؛  .)83نتایج مدل معادله ساختاری نشان داد اعتماد اجتماعی با اثر مستقیم ( ،)0/253امنیت اجتماعی با اثر
کل ( ،)0/178امکانات مذهبی با اثر کل ( ،)0/164امکانات رفاهی با اثر مستقیم ( ،)0/133رضایت از زندگی آپارتمان نشینی با
اثر کل ( ،)0/190حمایت اجتماعی با اثر کل ( )0/168و سبک زندگی با اثر کل ( )0/133تأثیر مثبت و معنی داری بر تعامالت
اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین شهر شیراز دارد و این نتایج با تحقیق انصاری و عطایی ( )1391همسو میباشد .اعتماد،
حمایت ،امنیت اجتماعی با افزایش ارتباطات و افزایش سطح دستیابی به منابع ،به گونه ای کمک هایی در اختیار افراد قرار می
دهند که سبب کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس و همچنین احساس مثمر ثمر بودن در افراد می شود و در نهایت
منجر به ایجاد نتایج مطلوبی مانند تعامالت اجتماعی خواهد شد .عواملی نظیر اعتماد ،حمایت و امنیت اجتماعی فضایی به
وجود می آورد که سبب افزایش رضایت و تشویق ارتباطات اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی افراد می شود و در
نتیجه افراد خود را متعلق به همدیگر دانسته و پیوند افراد مستحکمتر میشود.
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رضایتمندی از زندگی آپارتماننشینی نقش ارزشمندی در ثبات خانواده ،رشد اجتماعی و اقتصادی و باال بردن ضریب
ایمنی افراد جامعه و خصوصا ارتقای سطح فرهنگی و آرامش روحی اعضای خانوار داشته که این امر به نوبهی خود در کل
سیستم جامعه تاثیرگذار میباشد و باعث افزایش تعامالت اجتماعی مناسب میشود .همچنین فردی که از نظر دینداری در
سطح باالتری قرار دارد همانگونه که به مسائل فردی دین توجه می کند در مورد مسائل اجتماعی نیز بی تفاوت نخواهد بود و
درروابط اجتماعی و عملکرد اجتماعی خود به بهترین و مطلوبترین شکل عمل خواهد کرد .نتایج مدل معادله ساختاری
نشان داد شبکه های اجتماعی با اثر مستقیم ( )-0/130تأثیر منفی و معنی داری بر تعامالت اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین
شهر شیراز دارد و این نتیجه با تحقیق فونث و هیرن )2007(1همسو میباشد .استفاده از شبکه های اجتماعی جدید و پیشرفته
ارتباطی به بستر اصلی اولیه ارتباطات میان انسانها تبدیل شده است و موجب رشد انواع جدید آشنایی و دوستی ها شده
است .فضای مجازی محل ارتباط گیری روزمره ،گذراندن اوقات فراغت و سایر فعالیت ها تبدیل شده است .شبکه های
اجتماعی یکی پس از دیگری ظهور نموده و این شبکه ها با بوجود آورده پدیده نوینی به نام زندگی دوم به دنبال ایجاد
تغییرات بنیادین در انواع تعامالت ،ارتباطات ،طرز تلقی ،نگرش و سبک زندگی و الگوپذیری است (هاشمی.)106 :1393 ،
بنابراین استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی اثر منفی بر میزان تعامالت اجتماعی آپارتمان نشین ها می شود.
بحش ساختاری مدل نشان داد متغیر اعتماد اجتماعی با اثر مستقیم ( )0/253بیشترین مقدار واریانس تعامالت اجتماعی
را تبیین کرده است .بنابراین ،هرچه ساکنین آپارتمان نشین دارای خانواده ،دوستان و آشنایان مورد اعتمادتری باشند ،از
تعامالت اجتماعی باالتری برخوردارند .اعتماد دارای خاصیت تقویت کنندهی روابط است .در صورتی که شهروندان به
یکدیگر اعتماد کنند ،آنها بیشتر میتوانند از روی میل و همکاری روابط بهتری شکل دهند .اعتماد اجتماعی با افزایش
ارتباطات و افزایش سطح دستیابی به منابع ،به گونهای کمکهایی در اختیار افراد قرار میدهند که سبب کاهش اضطراب و
افزایش اعتماد به نفس و همچنین احساس مثمرثمر بودن در افراد میشود و در نهایت منجر به ایجاد نتایج مطلوبی مانند
تعامالت اجتماعی خواهد شد.اگر این ارتباطات در یک فضای مبتنی بر اعتماد شکل گیرد به فرد آرامش روحی و اجتماعی
زیادی میدهد که به بهبود کیفیت زندگی وی کمک میکند.
منابع و مآخذ:
.1

انصاری ،ابراهیم و عطایی ،پری (» :)1391بررسی میزان و تأثیر سرمایه اجتماعی بر روابط اجتماعی ساکنان مجتمعهای
مسکونی« ،فصلنامه مطالعات جامعهشناختی شهری ،سال دوم ،شماره  ،2صص 113-138

.2

جعفر پور ،رحمان ( :)1395بررسی عوامل موثر بر نگرش زنان آپارتمان نشین نسبت به آپارتمان نشینی در شهر سنندج ،پایان
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