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گرايي و نگاه كااليي به انسان با سياليت عشق در  رابطة مصرف
  زندگي زناشويي

  2البنين چابكي ، ام*1منصوره زارعان

  چكيده
هاي دنياي مدرن است كه به مصارف كااليي اكتفا نكرده و به ارتباطات و حتي ارتباط  گرايي يكي از شاخصه مصرف

  گرايـي  كااليي بر مصرف  گرايي مقاله بررسي رابطة فرهنگ مصرف هدف اين. عاطفي زوجين نيز سرايت كرده است
روش ايـن بررسـي پيمـايش و    . ـ تبيينـي اسـت   اين نوشته از نوع توصيفي. ارتباطي زوجين يا سياليت عشق است

گيـري   نفـر بـه روش نمونـه    384ها  جامعة آماري شامل همة زنان و مردان متأهل شهر تهران است كه از ميان آن
افـزار   هـا بـا اسـتفاده از نـرم     داده. ساخته پاسخ دادنـد  نامة محقق اي انتخاب شدند و به پرسش مرحله ي چندا خوشه
SPSS گرايي و سياليت  درصد نشان داد بين مصرف 95نتايج در سطح اطمينان . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

گرايـي و نگـاه    داد متغيرهاي مستقل مصـرف  گام نيز نشان به آزمون رگرسيون گام. عشق رابطة معنادار وجود دارد
دهندة آن اسـت   ها نشان يافته. كنند بيني مي از واريانس متغير سياليت عشق را پيش  درصد 1/10كااليي به انسان، 
تواند روابط بين زوجين را تحت تأثير قرار دهد و تداوم زندگي  گرايي و نگاه كااليي به انسان مي كه فرهنگ مصرف

  .متزلزل كند زناشويي را

  كليدواژگان
  .گرايي روابط عاطفي، زندگي زناشويي، سياليت عشق، مصرف

   

                                                        
  M.zarean@Alzahra.ac.ir )نويسندة مسئول() س(الزهرا دانشگاه زنان ةپژوهشكد ةتوسع و اجتماعي علوم گروه استاديار .1
  b.chaboki@Alzahra.ac.ir   )س(دانشگاه الزهرا زنان ةپژوهشكد ةدانشيار گروه علوم اجتماعي و توسع .2

  15/11/1397: تاريخ پذيرش، 18/6/1397: تاريخ دريافت



  1397 زمستان، 4، شمارة 16، دورة توسعه و سياستزن در   484

  مقدمه
. يكي از الگوهاي جديد روابط زوجين سياليت عشق و ناپايداري عاطفي در روابط زناشويي اسـت 

ها در دنياي سـيال   امان انسان بخشي بي اي برخاسته از فرديت سياليت عشق از نظر باومن پديده
بودن هميشگي  دانند، از مرتبط حال كه خود را نيازمند رابطه مي اي كه افراد درعين گونه ؛ بهاست

در ايــن پديــده، افــراد در عــين پيوســتن بــه يكــديگر، بــه گسســتن  ]. 10، ص3[انــد  بيمنــاك
آنان از اينكه . اند به بياني ديگر، در اين پديده، پيوستن و گسستن دو روي يك سكه. انديشند مي

روابـط در ايـن شـكل    . كننـد  ا متعهد كنند ابا دارند و راه برگشت را براي خود هموار مـي خود ر
آيد كه  پيوند ازدواج در اين الگو همچون كااليي به حساب مي. حسابگرانه، شكننده و سيال است

گرايـي مـدرن بـه     توان گفـت مصـرف   رو، مي اين از. دادن است ترين نارضايتي قابل پس با كوچك
ارتباطات و حتي ارتباطات زناشويي سـرايت كـرده و فضـاي امـن مبتنـي بـر اعتمـاد         پيوندها و

  .خانواده را تحت تأثير قرار داده است
اگرچه دسترسي به آمار و ارقام در زمينة ناپايداري عشق و عدم پايبندي زوجـين بـه تـداوم    

بـيش   و ان نيـز كـم  پذير نيست، شواهد حاكي از آن است كه در ايـر  راحتي امكان روابط عاطفي به
هـا را   عنوان يكـي از معضـالت خـانوادگي و اجتمـاعي كـه ارزش      اين پديده رواج يافته است و به

اي فراتـر از روابـط    در اين بررسي، با اذعان بـه اينكـه عشـق مقولـه    . دار كرده مطرح است خدشه
سـياليت   بسا عشق بر رابطة عاطفي كامالً منطبق نباشد، براي بررسي عشـق و  جنسي است و چه

آن ناگزير از توجه به پيامدهاي احتمالي آن شامل روابـط آزاد جنسـي، خيانـت عـاطفي، روابـط      
روابـط جنسـي پـيش از ازدواج در جوانـان     . فرازناشويي و روابط جنسي پـيش از ازدواج هسـتيم  

هاي اخيـر در جامعـة مـا نيـز      دهد سياليت عشق در سال هايي است كه نشان مي ايراني از پديده
  .هاي جدي به خانواده و جامعه وارد آورده است ع پيدا كرده و آسيبشيو

با تمايز گذاردن ميان شش الگـوي روابـط جنسـي پـيش از ازدواج     ) 1390(آزاد و همكاران 
ـ  دختـر  اي، روابـط دوسـت   ، روابـط صـيغه  )گـري  الگوهـاي روسـپي  (روابـط آزاد  : جوانان، شـامل 

قانه و روابط مبتني بر عشق سيال، دسـتة اول و دوم  عاش خانگي، روابط ضد پسر، روابط هم دوست
مدرن، دستة سوم، چهارم و پنجم را در گفتمان مـدرن و دسـتة ششـم را در     را در گفتمان پيشا

  ].2[دهند  گفتمان پسامدرن جاي مي
درصد از جوانـان دانشـجو عـالوه بـر نگـرش       40نتايج يك تحقيق در ايران نشان داده است 

ها به  درصد از اين دوستي 10اند و  نس مخالف، اين دوستي را تجربه كردهمثبت به دوستي با ج
اساس  بر). 1394گناه و رضامنش،  كاري، بي عظيمي هاشمي، اعظم(رابطة جنسي انجاميده است 

 12تـا   8پژوهشي ديگر در اين زمينه، شمار دانشجويان داراي روابط جنسـي پـيش از ازدواج از   
درصـد   25هاي يك مطالعة نيـز بيـانگر آن اسـت كـه نزديـك بـه        هيافت]. 6[درصد متغير است 

هاي بزرگ تهران به داشتن نوعي رابطه با جنس مخالف اشاره  دختران مجرد دانشجو در دانشگاه
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كشـد   اي از روابط نامتعارف را در ميان جوانان به تصوير مـي  ها رواج گونه اين يافته]. 5[اند  كرده
  .انديشي، جامعه را دچار بحران خواهد كرد هكه در صورت تداوم و عدم چار

زدگـي و   رسد مصرف عوامل مختلفي در ايجاد پديدة سياليت عشق نقش دارد كه به نظر مي
گرايـي يكـي از    مصـرف . هـا باشـد   در پي آن نگاه كـااليي بـه انسـان يكـي از تأثيرگـذارترين آن     

. شـود  ارزش محسـوب مـي   به اين معنا كه مصرف به خودي خود. هاي دوران مدرن است ويژگي
گرايـي در روابـط نيـز     نورديده و بـه مصـرف   رگرايي در دنياي كنوني مرز مصرف كاال را د مصرف

در اين زمينه، روابط عاطفي و عشق حاكم بين زوجين نيز از ايـن امـر تـأثير    . سرايت كرده است
و برخـوردار شـده   به بياني روشن، روابط عاشقانه بين زن و شوهر از ويژگي سيال . پذيرفته است

ايـن در حـالي   . روابط عاشقانة مستحكم جاي خود را به پيوندهاي ناپايدار و زودگـذر داده اسـت  
است كه دوام و پايداري زندگي زناشويي مستلزم عشق و روابط عاطفي مثبت زوجين به يكديگر 

  ].4[است 
يي است كـه از انسـجام   ها آيد، مراد خانواده هنگامي كه سخن از اهميت خانواده به ميان مي

. اعتماد و تعهد مبناي اصلي پايداري زنـدگي زناشـويي اسـت   . دروني، اعتماد و تعهد برخوردارند
كننده براي صميميت است و با عشق و خودافشايي همراه اسـت و بـا تعهـد     اعتماد عاملي تعيين

متر حسـابگرانه عمـل   مدت بينديشند و ك شود افراد به نتايج دراز اعتماد سبب مي. يابد فزوني مي
شود و رويدادهاي صـميمي و احسـاس    پذيري روابط مي اخالل در اعتماد سبب آسيب]. 9[كنند 

رسد در جامعة امروز ايران خانواده در معـرض   به نظر مي. كند امنيت در صميميت را محدود مي
  .هايي از اين نوع است چنين مشكالتي قرار گرفته و در حال تجربة تدريجي آسيب

رو هستيم كه وضعيت سـياليت عشـق بـين متـأهالن شـهر تهـران        نك با اين پرسش روبهاي
نظـر بـه اهميـت    . گرايي رابطـة معنـادار دارد يـا خيـر     چگونه است و آيا سياليت عشق با مصرف

شناسانه در ارتباط با خانواده ضروري بـه   هاي آسيب خانواده در جامعة اسالمي ما، انجام پژوهش
  .اند اين منظور در پژوهش حاضر متأهالن شهر تهران مطالعه شدهبراي . رسد نظر مي

اي انجـام   گرايـي و سـياليت عشـق تحقيقـات تجربـي درخـور مالحظـه        در ارتباط با مصرف
يافتـه اغلـب بـه يكـي از دو      مقـاالت انتشـار  . نسبت جديد اسـت  نشده، زيرا اين موضوع بحثي به

مقاالت انـدكي هـر دو متغيـر را مـورد توجـه       اند و گرايي و سياليت عشق پرداخته متغير مصرف
در تحقيقي به نقـد و بررسـي نظريـة مصـرف نمايشـي      ) 1395(قريشي و همكاران . اند قرار داده

داننـد   اراده دانسـتن انسـان كامـل نمـي     اند و اين نظريه را به دليـل منفعـل و بـي    وبلن پرداخته
اي مفهـوم شـأن در    ي مقايسـه در تحقيقـي بـا عنـوان بررسـ    ) 1394(شـعباني و كريمـي   ]. 10[

گرايـي متظاهرانـه در    الگوي مصرف فرد مسلمان و نظريـة مصـرف متظاهرانـه بـه نقـد مصـرف      
در تحقيقـي بـا عنـوان فرانـوگرايي     ) 1394(پـور   افراسيابي و خرم]. 7[اند  دنياي كنوني پرداخته

كـه بعـد    گرايـي بـين جوانـان شـهر يـزد بـه ايـن نتيجـه رسـيده          فرهنگي و رابطة آن با جهـان 
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محوري، رابطة معنادار با ابعـاد ديگـر فرانـوگرايي فرهنگـي      هنجارهاي فراملي، به جز بعد مصرف
نيـازي و  ]. 1[گرايـي فرهنگـي و سـياليت روابـط دارد      همچون زوال عاطفه، بازانديشـي، نسـبي  

هـاي بـين دو جـنس دريافتنـد كـه       بنـدي دوسـتي   در تحقيقي با عنـوان سـنخ  ) 1393(پرنيان 
هـاي   ، يعنـي دختـران جـوان شـهر كرمانشـاه، در همـة سـنخ       هدشـ  اي جامعة مطالعـه ه دوستي

هـايي چـون سـياليت،     مدرن متأثر بـوده و ويژگـي   ارتباطي به غير از رابطة ناب، از گفتمان پست
ذوالفقـاري و  ]. 12[بودن، عدم تعهـد و تكثرگرايـي در رابطـه داشـته اسـت       شكنندگي، مقطعي

شناسـي روابـط خـارج از عـرف دختـران بـه ايـن         عنوان آسـيب  در تحقيقي با) 1394(رمضاني 
كننـد و برخـي ايـن     نتيجه رسيده است كه برخي روابط خارج از عرف دختران را مجاز تلقي مي

دانند كه در بسـتر رابطـة عاشـقانه معطـوف بـه ازدواج رخ دهـد        روابط را در صورتي درست مي
انـد كـه    را در شـش قسـم بررسـي كـرده     الگوهاي روابـط جنسـي  ) 1390(آزاد و همكاران ]. 6[

معتقدنـد در ايـران زنـان    ) 1393(زاده و مختاري  عباس]. 2[عشق سيال يكي از آن موارد است 
هـاي   كننـد، مـدام در معـرض پيـام     هاي غربي اسـتفاده مـي   ويژه آناني كه از رسانه و دختران، به

عت زيبايي اسـت و ها مبتني بر صنعتي به نام صن اين پيام. زيبايي و الغري هستند
در بررسـي  ]. 8[داري اسـت   هـاي سـرمايه   كند كه در جهت تبليغ بازارهـا و رسـانه   را تعريف مي

منزلـة عامـل اصـلي نـام      در مورد روابط عاشقانه، از چند فاكتور به) 1988(هندريك و همكاران 
آنان، ايـن سـه مؤلفـه     در مطالعة. مندي و پايداري روابط برده شده است؛ همچون عشق، رضايت

بـراون  ]. 14[تأثيرگـذار بودنـد    شـده  در تداوم و ثبات روابط عاشقانه بيش از متغيرهاي مطالعـه 
انتظــارات بيشــتر بــراي رضــايت عــاطفي در ازدواج و انقــالب جنســي و دگرگــوني در  ) 2001(

  ].13[داند  شكني فزايندة زوجين مي ساختارهاي زندگي روزمره را دليل عهد
رسد كه ارتباط اين دو مقوله، يعنـي   ي در مقاالت باال و مقاالت مشابه ديگر به نظر ميبا تأمل

ايـن  . اسـت  گرايي، بررسي نشده و بحث و بررسي در اين زمينه ضـروري   سياليت عشق و مصرف
گرايي و نگاه كااليي به انسان با سياليت عشـق بـين زوجـين     مقاله با هدف مطالعة رابطة مصرف

  .و تزلزل خانواده را از اين منظر بررسي كرده استصورت گرفته 

  مباني نظري
بـه بررسـي رابطـة سـياليت عشـق و       1در اين تحقيق، سعي شده است با الهام از نظريـة بـاومن  

داند كه افراد كاالهـا را   گرايي را پديدة دوران مدرن مي باومن مصرف. گرايي پرداخته شود مصرف
به ايـن  . داند وي اين پديده را متفاوت از انباشت كاال مي. ريزند كنند و سپس دور مي استفاده مي

بنابراين، ]. 88، ص3[كند  معنا كه مصرف و دورريختن جا را براي استفاده از ديگر كاالها باز مي

                                                        
1. Bauman 

 هاییآلایده
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وي ايـن  . كننده ميزان گردش، تبديل و جـايگزيني كاالهاسـت   از نظر باومن هدف انسان مصرف
بـه  . كنـد  سري داده و از عشق سيال يا پيوندهاي ناپايدار يـاد مـي  مفهوم را به حيطة عشق نيز ت

داري به روابط انساني نيز كشيده شده است؛ به نـوعي كـه    باور باومن، فرهنگ مصرفي و سرمايه
نگرند و تجربـة عشـقي را هماننـد ديگـر كاالهـا       ها يكديگر را به صورت كاالي مصرفي مي انسان
گرايي به روابط، روابط انساني و روابط  با تسري فرهنگ مصرف از نظر وي،]. 28 ، ص3[بينند  مي

وي معتقد است تـاريخ مصـرف روابـط،    . عاشقانة زوجين دچار سياليت و عدم قطعيت شده است
توانـد   هرگونه نارضايتي يا رابطة جديد مي. همچون تاريخ مصرف كاال، ممكن است محدود باشد

روابط در دنياي جديد منطبق بر سياليت كلي . اشدمجوزي براي به اتمام رسيدن تاريخ مصرف ب
تر روابط گذشـته را از صـحنه    كننده تر و قانع بخش هاي رضايت كه وعده طوري در اين دنياست؛ به

فرهنگـي مصـرفي مثـل    «باومن معتقد اسـت در  ]. 16، ص3[شود  كند يا رقيب آن مي خارج مي
هاي سريع، ارضاي فوري،  زني ة آني، تورگفرهنگ ما كه از محصوالت حاضر و آماده براي استفاد

خطا، بيمة تمام خطرها و ضمانت پـس   هاي مطمئن و بي ها و نسخه ياب، دستورالعمل نتايج آسان
كنـد، وعـدة يـادگيري هنـر عشـق ورزيـدن وعـدة         شده طرفداري مي گرفتن پول كاالي فروخته

بخـش   يي بـه محـض رضـايت   بدين معنا كه هر كـاال ]. 28، ص3[» اي است دروغين و فريبكارانه
  .نبودن يا حتي ورود كااليي جديد در كنار آن قابل دورانداختن هستند

از . زنـد  زدگي دامن مـي  داند كه به مصرف باومن نگاه كااليي به انسان را يكي از عناصري مي
هـاي انسـاني را تحـت تـأثير      زدگي حاصل از آن همبستگي گرايي مدرن و مصرف نظر وي، مادي

هـاي   عنـوان انسـان   باومن معتقـد اسـت در ايـن ميـان ارزش ذاتـي ديگـران بـه       . است قرار داده
و وعدة تجربـة عشـقي همچـون سـاير كاالهـا      ] 124، ص3[شود  فرد ناديده گرفته مي به منحصر

. كنـد  تشـبيه مـي  » روابط جيب بلـوز «باومن سياليت روابط را به ]. 28، ص3[شود  محسوب مي
هـا را   توان هنگام نياز شكوفا ساخت، ولـي پـس از رفـع نيـاز، آن     بدين معنا كه اين روابط را مي
شـكل   كند كه بايـد بـه    تشبيه مي 1او روابط امروزي را به ريبنا. كامال ً در جيب خود پنهان كرد

بـه بـاور   ]. 13، ص3[كه مصرف ريبناي غليظ مضر و خطرناك است  طوري رقيق مصرف شود؛ به
امـروزه جـايي   » ا هنگامي كه مرگ ما را از هم جدا كندت«وي، تعريف رمانتيك عشق به صورت 

اين پديده به واسطة زير و رو شدن شـديد سـاختارهاي خويشـاوندي و خـانوادگي كهنـه      . ندارد
  ].24، ص3[شده و تاريخ مصرف آن گذشته است 

. هاست گذاري گذاري همچون ساير سرمايه باومن معتقد است در دنياي مدرن، رابطه، سرمايه
كننـد و براسـاس آن    گذاري، سهامداران هر روز صفحات مبادالت سهام را كنترل مـي  ايهدر سرم

اسـت بـا    مساوي » در رابطه بودن«: گويد وي مي. گيرند تصميم به حفظ يا فروش سهام خود مي
وي بـر ايـن   ]. 38، ص3[تر عدم قطعيت و ترديد دائمـي   ميزان زيادي از مشكالت و از همه مهم

                                                        
1. ribena 
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بخـش، فكورانـه    كند، هرگز هدايت رابطه اطمينان كه در رابطه ناامني رسوخ ميباور است، زماني 
و پايدار نيست و احتمال برخوردهاي متفاوت از تالش در جلب رضايت يا كنترل و حتـي حملـة   

  ].40، ص3[بدني وجود دارد 
تـوان   گرفته در زمينة سياليت عشـق در رابطـة زناشـويي مـي     هاي صورت با توجه به بررسي

كـااليي بـه انسـان     گرايي و نگـاه   زني كرد كه بين نظرية سياليت عشق با دو متغير مصرف انهگم
بنابراين، با توجه بـه آنچـه در بخـش چـارچوب مفهـومي بيـان شـد، مـدل و         . رابطه وجود دارد

  :اين پژوهش بدين صورت قابل طرح است هاي هفرضي

  مدل مفهومي پژوهش. 1نمودار 

  ها فرضيه
  اصلي  هاي فرضيه

  گرايي و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد؛ بين مصرف ـ
  .ـ بين نگاه كااليي به انسان و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد

نگاه كااليي 
 به انسان

سياليت 
 عشق

اهميت به موقعيت 
 اقتصادي همسر

رتبة بهاهميت
 تحصيلي همسر

اهميت به موقعيت 
 اجتماعي همسر

اهميت به زيبايي 
 فيزيكي همسر

افراط در 
 مصرف

 گرايي لوكس

 گرايي كمار

 مدگرايي

 گرايي مصرف
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  فرعي تحقيق هاي هفرضي
  ـ بين افراط در مصرف و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد؛

 ـ بين مدگرايي و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد؛
 گرايي و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد؛ كـ بين مار

 گرايي و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد؛ ـ بين تجمل
  به رتبة تحصيلي همسر و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد؛دادن  ـ بين اهميت
  دادن به موقعيت اقتصادي همسر و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد؛ ـ بين اهميت

  دادن به موقعيت اجتماعي همسر و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد؛ هميتـ بين ا
  .دادن به زيبايي ظاهر همسر و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد ـ بين اهميت

  روش تحقيق
 شـهر  مـردان و زنـان متأهـل    شده و جامعة آماري آن كليـة  اين پژوهش به روش پيمايش انجام

از زنان و مـردان  نفر  30روي  آزمون پيشابتدا يك  زيبرآورد حجم نمونه نبراي . بوده است تهران
مشـخص  ) عشـق  سـياليت  ميـزان ( شده مطالعه متغيرتا واريانس گرفت شهر تهران انجام  متأهل
نفـر   384تعداد نمونة آماري پـژوهش  درصد  95سطح اطمينان  اساس فرمول كوكران با بر. شود

ي، از منـاطق شـمال،   ا چندمرحلـه ي ا خوشـه ي ريـ گ نمونـه يوة از شـ  استفادهبه دست آمد كه با 
سـاخته   محقق ةنام پرسش ها داده يابزار گردآور. جنوب، مركز، شرق و غرب تهران انتخاب شدند

گرايـي و نگـاه كـااليي بـه انسـان در گسـترة        ، مصـرف 1سـياليت عشـق  : است كه در سه بخـش 
. اي برخاسته از سياليت مـدرن اسـت   دهسياليت عشق پدي. اي ليكرت تنظيم شده است درجه پنج

ند و افراد مـدام در پـي گسسـتن از عشـقي     ا دوام در اين پديده، افراد به دنبال روابط عاشقانة كم
ايـن سـياليت    بنـابر ]. 3[هاي عشقي آينده اميدوارند  آنان به امكان. اند هستند كه گرفتارش شده

 ايـن  .كه پيوستن و گسسـتن را همـراه دارد   عشق به روابط عاطفي ناپايدار و زودگذر اشاره دارد
 در ناپايداري روابط بـا همسـر؛   و سستي :بعد، شامل 4 پرسش در 14 حاضر با پژوهش در متغير
 مـورد  بند و قيد هر از رها و و گسستن؛ پيوستن يكسان آزاد؛ مشروعيت زني پرسه و بودن تماس

به بيان ديگر، . به مصرف بيشتر استدادن  اصالت 2گرايي مراد از مصرف .است گرفته قرار سنجش
بـين  . خـورد  گرايي، دستيابي به هويت با مصرف بيشـتر گـره مـي    اساس فرهنگ مصرف ديگر، بر

مصرف عمل و اقدام است و لزومـاً بـا نيـاز حقيقـي در     . گرايي تفاوت وجود دارد مصرف و مصرف
در ايـن  . اردگرايي سبكي از زندگي اسـت كـه بيشـتر جنبـة انعكاسـي د      ارتباط است، اما مصرف

                                                        
1. Love liquid 
2. Consumption 
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 17اين متغيـر در پـژوهش حاضـر بـا     ]. 4، ص15[شود  سبك زندگي خواست به نياز تبديل مي
افـراط در مصـرف كيـف و كفـش، لبـاس و لـوازم منـزل، مـدگرايي،         : بعـد شـامل   4پرسش در 

آن است كه روابـط   منظور از نگاه كااليي به انسان. گرايي سنجيده شده است گرايي، تجمل مارك
طور كه بـاومن   آن. چون كاال محسوب شود و افراد به آن نگاه حسابگرانه داشته باشندانساني هم

هـاي در   گذاري گذاري همچون ساير سرمايه در دنياي مدرن، روابط هم يك نوع سرمايه: گويد مي
بعد اهميت به زيبايي فيزيكي، اهميـت بـه    4پرسش در  7اين متغير با ]. 38، ص3[سهام است 

، اهميت به موقعيـت شـغلي و اقتصـادي و اهميـت بـه رتبـة تحصـيلي مـورد         موقعيت اجتماعي
بـدين  . نامه، روش اعتبار صوري به كار گرفته شـد  براي برآورد اعتبار پرسش. سنجش قرار گرفت

نظـران و اسـتادان ايـن حـوزه قـرار گرفـت تـا         نامه در اختيار تعدادي از صـاحب  معنا كه پرسش
بـراي تعيـين ميـزان پايـايي     . سـنجد يـا خيـر    خواهيم مـي  ميمشخص شود اين ابزار آنچه را ما 

هـا   داده ليـ تحل و  هيتجزنهايت، براي  در). 1جدول (نامه از آلفاي كرونباخ بهره گرفته شد  پرسش
متغيـره و تحليـل    متغيره، تحليل رگرسـيون چنـد   و از تحليل دو 21نسخة  SPSS افزار نرماز نيز 

  .شداستفاده  مسير
  

  آلفاي كرونباخ براي سنجش پايايي متغيرهاآزمون . 1جدول 
  آلفاي كرونباخ هاتعداد گويه متغير رديف

 717/0 14 سياليت عشق 1
 880/0 17 گراييمصرف 2
 639/0 7 نگاه كااليي به انسان 3

  ها يافته
 هاي توصيفي يافته

 4/58دود حـ . دهند درصد آن را مردان تشكيل مي 6/52درصد از جمعيت نمونه را زنان و  4/47
 2/5سـال و   50تـا   36در سن بين   درصد 8/35سال،  35تا  19از جمعيت نمونه در سن   درصد
درصد  3/22دهد كه  شغل جمعيت نمونه نشان مي. سال قرار دارند 70تا  51در سن بين   درصد

 8/7درصـد كارمندنـد،    9/26درصـد شـغل آزاد دارنـد،     1/32دار هستند،  از جمعيت نمونه خانه
دهـد   تعداد فرزندان جمعيت نمونه نشان مي. اند اند و بقيه به اين پرسش پاسخ نداده د معلمدرص
 7/1فرزند،  3داراي   درصد 10/4فرزند،  2داراي   درصد 9/24داراي يك فرزند و   درصد 2/27كه 

هـاي سـياليت،    ميـانگين شـاخص  . فرزنـد هسـتند   5داراي   درصد 03/0فرزند و  4داراي   درصد
  .41/0و  2/35، 23/31كااليي به انسان به ترتيب عبارت است از،  رايي و نگاهگ مصرف
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  هاي تحليلي يافته
  .گرايي و سياليت عشق رابطة معنادار وجود دارد رسد بين مصرف به نظر مي: فرضية اصلي

گرايـي و سـياليت    هاي اين پژوهش نشان داد ميزان همبستگي بين دو متغيـر مصـرف   يافته
نتيجـه، ايـن رابطـه     در. اسـت  118/0، برابـر بـا   =sig 029/0درصـد و   95تماد عشق در سطح اع

درصـد بـا بـاال رفـتن ميـزان       95بـدان معنـا كـه در سـطح اطمينـان      . مستقيم و معنادار است
  .يابد گرايي، سياليت عشق افزايش مي مصرف

بررسـي  ش پـژوه ) سياليت عشق(رابطة متغيرهاي مستقل و وابسته هاي فرعي  با توجه به فرضيه
دهـد   با توجه بـه سـطح معنـاداري نشـان مـي     نتايج آزمون همبستگي پيرسون ، 2در جدول . شود مي

بـا  » اهميـت بـه موقعيـت اقتصـادي همسـر     «و » گرايـي  مارك«، »مدگرايي«مستقل متغيرهاي بين 
يـك از ايـن    هـر بدين معنا كه بـا افـزايش   . همبستگي مثبت وجود دارد) سياليت عشق(وابسته متغير 

اين در حـالي اسـت كـه رابطـة بـين متغيـر       . يابد تغيرهاي مستقل، ميزان سياليت عشق افزايش ميم
اهميـت بـه زيبـايي    «، »گرايـي  تجمل«و » افراط در مصرف كيف، كفش، لوازم منزل و لباس«مستقل 
بـا متغيـر وابسـته    » اهميت به رتبة تحصيلي همسر«، »اهميت به موقعيت اجتماعي همسر«، »همسر

  .مورد تأييد قرار نگرفت p 0≤05/0با توجه به سطح معناداري ) عشق سياليت(
  

  يرهاي مستقل و وابسته رابطة متغخصوص  نتايج آزمون پيرسون در .2جدول 
متغير 
  وابسته

 متغيرهاي
 همبستگي  ها شاخص مستقل

 پيرسون
  سطح

نتيجة   دتعدا  معناداري
  آزمون

عشق 
  سيال

  گرايي مصرف

افراط در مصرف كيف و
  رد رابطه  345  554/0  032/0 و لباس و لوازم منزلكفش

  تأييد رابطه 345  039/0 111/0* مدگرايي
  تأييد رابطه 345  011/0*137/0 گراييمارك
  رابطه رد 344  127/0 082/0 گراييتجمل

نگاه كااليي 
  به انسان

  رابطه رد 346  108/0 -087/0 اهميت به زيبايي همسر
اهميت به موقعيت
  رابطه رد  346  758/0  017/0 اجتماعي همسر

اهميت به موقعيت
  رابطه تأييد  344  000/0 240/0** اقتصادي همسر

  رد رابطه 348  033/0539/0 اهميت به رتبة تحصيلي
  اطمينان  درصد99در سطح ** 

  اطمينان  درصد 95در سطح  *
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  متغيره رگرسيون چند
از طريـق متغيرهـاي مسـتقل    ) سـياليت عشـق  (ه در تحليل رگرسـيون تغييـرات متغيـر وابسـت    

گرايـي،   گرايي با ابعاد افراط در مصرف كيف و كفش، لباس و لوازم منزل، مدگرايي، مارك مصرف
گرايي و نگاه كااليي به انسان با ابعاد اهميـت بـه زيبـايي فيزيكـي، اهميـت بـه موقعيـت         تجمل

بينـي و سـهم    رتبـة تحصـيلي پـيش   اجتماعي، اهميت به موقعيت شغلي و اقتصادي، اهميت به 
بدين منظور، همة متغيرهاي مسـتقل  . يك از اين متغيرها در تبيين متغير وابسته تعيين شد هر

وارد معادلة رگرسيون شدند و با توجه به گام آخر و با كنار گذاشتن متغيرهاي افراط در مصرف 
موقعيت اجتماعي، اهميـت   گرايي، اهميت به كيف و كفش، لباس و لوازم منزل، مدگرايي، مارك

  .نهايت نتيجة ذيل به دست آمد به رتبة تحصيلي، در
اسـت كـه    317/0بين متغيرهـا  ) R(، مقدار ضريب همبستگي 3هاي جدول  با توجه به داده

) سـياليت عشـق  (دهـد بـين مجموعـة متغيرهـاي مسـتقل و متغيـر وابسـتة تحقيـق          نشان مي
است كه نشـان   101/0برابر با » R2« 1شده ن تعديلاما مقدار ضريب تعيي. همبستگي وجود دارد

از كل تغييـرات ميـزان سـياليت عشـق توسـط ايـن متغيرهـا قابـل           درصد 1/10دهد حدود  مي
  .بيني است پيش
  

  نتايج آزمون رگرسيون در گام آخر. 3جدول

   
  
 

  گام آخر) Bمقدار (نتايج رگرسيون . 4جدول 

  
  

                                                        
1. adjusted R- square 

 R)ضريب تعيين(  R Square )شدة  مجذور تعديل  )ضريب تعيين خالصR  خطاي معيار برآورد  

317/0   101/0   073/0  94291/4  

  شده متغيرهاي وارد
ضرايب
 نشدهاستاندارد

ضرايب
مقدار آزمون   شدهاستاندارد

t  
سطح 
  معناداري

B 
خطاي
 Beta معيار

  000/0 337/13   077/1 361/14  مقدار ثابت
اهميت به موقعيت اقتصادي

 000/0 916/4 261/0 246/0 210/1 همسر

 007/0  -694/2  - 143/0  265/0 - 713/0  اهميت به زيبايي همسر
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آمـده بـراي متغيـر اهميـت موقعيـت       دسـت  ، ضريب رگرسيون بـه 4با توجه به نتايج جدول 
ازاي افزايش يـك واحـد    بنابراين به. است 261/0برابر با  sig =000/0اقتصادي در سطح معناداري

 261/0در متغير اهميت موقعيت اقتصادي، سياليت عشق در خانواده به ميزان انحراف استاندارد 
همچنـين، اهميـت بـه زيبـايي در سـطح معنـاداري       . كنـد  انحراف استاندارد افـزايش پيـدا مـي   

000/0=sig  ازاي افزايش يك واحد انحـراف اسـتاندارد در متغيـر     ـ بنابراين به 143/0برابر است با
انحـراف اسـتاندارد كـاهش پيـدا       143/0ت عشق در خانواده بـه ميـزان   اهميت به زيبايي، سيالي

هـا را   نتايج مربوط به ميزان تأثير هر متغيـر و همچنـين همبسـتگي بـين آن     4جدول . كند مي
  . دهد نشان مي

  تحليل مسير
هـا نيـز    آيد و شدت روابط آن مي در تحليل مسير، شبكة روابط موجود بين متغيرها به نمايش در

ضريب بتا نمايندة شدت در تحليل مسير است كه با استفاده از آمارة رگرسيون، . آشكار مي شود
با توجه به معادلة تحليل مسـير، سـطح    .شود اند، مشخص مي عواملي كه بيشترين تأثير را داشته

كننـده بـر متغيـر     بيني ، اثر مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي پيشbetaو مقدار )  sig(معناداري 
  :اثرهاي مربوط به مدل بيان شده است 5در جدول . وابسته شناسايي شد

  
  تأثيرات متغيرهاي مستقل بر متغير وابستة سياليت عشق. 5جدول 

  اثر كل  مستقيم اثر   اثر غيرمستقيم  رنام متغي

  - 134/0    - 134/0  اهميت به زيبايي

  263/0    263/0  اهميت به موقعيت اقتصادي

  244/0 244/0   افراط در مصرف

  216/0 216/0   گرايي مارك
 

  
  
  

تـرين   ترين و مهـم  ، اهميت به موقعيت اقتصادي همسر قوي5شده در جدول  طبق آمار ارائه
كنندة سياليت عشق بين زوجين شهر تهران است كـه بـه صـورت مسـتقيم بـر       بيني متغير پيش
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در مرتبـة بعـد،   . سياليت عشق اين جمعيت نسبت به زندگي زناشويي تأثير مثبت داشـته اسـت  
مستقيم متغيري است كه با سياليت عشـق در جمعيـت نمونـة ايـن      طور غير افراط در مصرف به

يجه، با افزايش افراط در مصـرف، سـياليت عشـق بـين     نت در. پژوهش رابطة مستقيم داشته است
گرايي نيز در مرتبة بعد تأثير در سـياليت عشـق دارد و    مارك. ها نيز افزايش پيدا خواهد كرد آن

  .در مرتبة آخر اهميت به زيبايي تأثير معكوس بر سياليت عشق دارد
يانس اسـتحكام عشـق   درصد از وار 1/10توان گفت كه  با توجه به آنچه گفته شد، اكنون مي

بين زوجين شهر تهران توسط متغيرهاي اهميت به زيبايي، اهميت به موقعيت اقتصادي، افـراط  
درصد از واريانس متغير وابسـته نتوانسـته    9/89شود و مقدار  گرايي تبيين مي در مصرف و مارك

بقيـه را كـه   و  k2نشـده را بـا    مقدار واريـانس تبيـين  . توسط متغيرهاي اين پژوهش تبيين شود
  .دهند نشان مي R2نامند و با  توسط متغيرهاي مستقل موجود تبيين شده ضريب تعيين مي

  :از اولين ضريب تعيين در تحليل مسير استفاده شده است R2براي تعيين مقدار 
R2 = 1/10  

e2 =- 1/10-100  

e2= 9/89  

تقيم متغيرهـاي  مسـ  مدل تحليل مسير مبني بـر ميـزان تـأثير مسـتقيم و غيـر      2در نمودار 
  .مستقل بر متغير وابستة سياليت عشق نشان داده شده است

  تحليل مسير. 2نمودار 

اهميت به 
موقعيت 
اقتصادي 

سياليت 
 عشق

اهميت به 
زيبايي 
 همسر

گراييمارك

  
  
  
 گرايي مصرف

افراط در مصرف

نگاه
  كااليي
  به

 انسان

134/0-
397/0

263/0 

244/0

216/0 
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  گيري بحث و نتيجه
گرايـي بـه روابـط انسـاني نيـز       كند، فرهنگ مصرف گونه كه باومن اشاره مي در دنياي مدرن، آن

تـاريخ  . اسـت تسري يافته و حتي روابط عاشقانة زوجين را دچار سياليت و عدم قطعيـت كـرده   
هـاي   يافتـه . مصرف روابط عاشقانة زوجين، همچون تاريخ مصرف كاال، ممكن است محدود باشد

گرايي و سياليت عشق ارتباط معنادار و مستقيم وجـود   اين پژوهش نيز نشان داد كه بين مصرف
ت عشق گرايي و نگاه كااليي به انسان باالتر باشد، سيالي بدين معنا كه هرچه ميزان مصرف. دارد

. هاي فرعي اين پژوهش، سه فرضيه مورد پـذيرش قـرار گرفـت    بين فرضيه. كند افزايش پيدا مي
بدين معنـا  . هاي پژوهش، بين مدگرايي و سياليت عشق رابطة مستقيم وجود دارد اساس يافته بر

واقـع، فرهنـگ مصـرفي و     در. يابـد  كه با افزايش گرايش به مدگرايي، سياليت عشق افزايش مـي 
ها را بـه صـورت    ـ با تسري به روابط انساني، انسان كند گونه كه باومن اشاره مي ـ آن داري يهسرما

بـه عبـارت ديگـر، عشـق نيـز      . كاالي مصرفي درآورده و به تجربة عشقي شكل كـاال داده اسـت  
كننده ميزان گردش، تبـديل و   همانند مد جنبة سيال و مقطعي پيدا كرده و هدف انسان مصرف

گرايـي و سـياليت    دومين فرضية مورد پذيرش اين مقاله رابطة بين مـارك . االهاستجايگزيني ك
بدين معنا كـه بـا افـزايش    . دهد عشق است كه وجود همبستگي مثبت آن را مورد تأييد قرار مي

تـر و   بخـش  هـاي رضـايت   بـه گفتـة بـاومن، وعـده    . يابـد  گرايي، سياليت عشق افزايش مي مارك
شـود؛ درسـت هماننـد     كنـد يـا رقيـب آن مـي     ه را از صحنه خارج ميتر روابط گذشت كننده قانع

در . كشـد  طلبد و آن را به چـالش مـي   كاالهاي جديد كه كاالهاي مصرفي فعلي را به رقابت مي
گرايـي و سـياليت عشـق از طريــق     سـومين فرضـية مـورد پــذيرش وجـود رابطـه بـين مصــرف      

رفتن ميـزان   بدين معنا كه با باال. ر گرفتدادن به موقعيت اقتصادي همسر مورد تأييد قرا اهميت
  .يابد اهميت به موقعيت اقتصادي همسر، سياليت عشق افزايش مي

ازاي افزايش يك واحد انحـراف اسـتاندارد در متغيـر     نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد به
انحـراف اسـتاندارد    261/0اهميت موقعيت اقتصادي، سياليت عشـق بـين همسـران بـه ميـزان      

گرايانة انسان عصر مدرن دانست كـه   شايد بتوان اين نتيجه را ويژگي مادي. كند فزايش پيدا ميا
از جوامع غربي به جوامع در حال توسعه تسري يافته و ابعاد مختلف زنـدگي و از جملـه روابـط    

اي همچـون   گـذاري  در دنياي مدرن، رابطه سـرمايه . عاطفي زوجين را تحت تأثير قرار داده است
سهامداران هر روز صفحات مبادالت   گذاري گونه كه در سرمايه هاست و همان گذاري سرمايه ساير

هـا   گيرند، انسـان  اساس آن تصميم به حفظ يا فروش سهام خود مي كنند و بر سهام را كنترل مي
آورنـد بـه آن رابطـه ادامـه      نيز با توجه به سرماية اقتصادي كه از رابطه با ديگري به دسـت مـي  

گرايـي مـدرن و    كنـد، مـادي   گونه كه باومن اشـاره مـي   همان. كنند ند يا آن را متوقف ميده مي
اي كـه   گونـه  هاي انساني را تحت تأثير قرار داده اسـت؛ بـه   زدگي حاصل از آن همبستگي مصرف

در تحليل مسير نيز، . شود فرد ناديده گرفته مي به هاي منحصر عنوان انسان ارزش ذاتي ديگران به
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كننـدة   بينـي  تـرين متغيـر پـيش    ترين و مهـم  اهميت موقعيت اقتصادي همسر قوي مشخص شد
صورت غيرمستقيم بر سـياليت عشـق زوجـين     سياليت عشق بين زوجين شهر تهران است كه به

در مرتبة بعد، افراط در مصرف قرار دارد كـه بـا سـياليت    . در زندگي زناشويي تأثير داشته است
نتيجـه، بـا افـزايش ميـزان      در. ش رابطة مستقيم داشـته اسـت  عشق در جمعيت نمونه اين پژوه

افراط در مصرف، سياليت عشق بـين زوجـين نيـز افـزايش پيـدا خواهـد كـرد و سـپس متغيـر          
دادن بـه زيبـايي همسـر تـأثير      گرايي بر سياليت عشق تأثيرگذار بوده و سـرانجام اهميـت   مارك

رفت اين متغير همبستگي مثبت بـا   مي كه انتظار حالي در. معكوس بر سياليت عشق داشته است
تواند به دليل رضايت زوجين از زيبايي همسر و اقنـاع وي   اين امر مي. متغير وابسته داشته باشد

. سـت  تـا حـدودي همسـو   ) 1394(اين نتيجه با مطالعات عنايت و حاجيـان  . در اين زمينه باشد
رابطة معنادار و مثبت با اعتماد بـه  مطالعات آنان نشان داده است كه متغير زيبايي همسر داراي 

در اين بررسي، زيبايي ظاهري همسر با زيبايي بـاطني همسـر در   . نكردن به همسر است خيانت
در زمينـة  ) 1394(از سوي ديگـر، نتـايج تحقيقـات كرمـي و همكـاران      . ارتباط ديده شده است

سـت كـه اضـطراب و    نگرش به خيانت و روابط خارج از چارچوب روابـط زناشـويي نشـان داده ا   
وي . هـا نقشـي تأثيرگـذار دارد    بينـي ايـن پديـده    افسردگي يكي از متغيرهايي است كه در پيش

ايـن  . دانـد  چنين ويژگي را عامل بدبيني به خود و اطرافيان و سبب نارضايتي روابط زناشويي مي
ر تحقيـق  نتيجـه سـياليت عشـق د    اعتمادي به روابط زناشويي و در تواند بخشي از بي بررسي مي

  .رو را تبيين كند پيش
هاي اين پژوهش مبني بر اينكه ميـانگين سـياليت عشـق در     از سوي ديگر، با توجه به يافته

توان گفت ميزان سياليت عشق بين متأهالن شهر تهران  بوده است، مي 23/31گويان برابر با  پاسخ
آنان در . ست همسو) 1394( پور اين نتيجه با تحقيق افراسيابي و خرم. كمتر از حد متوسط است

خالف جوامع فرانوگرا، در ميان جوانان جامعة ما سياليت  اند كه بر بررسي خود به اين نتيجه رسيده
به اين معنا كه در جامعة ما روابط همچنان همراه با تعهد است و . روابط كمتر از حد متوسط است
از نظر نويسندگان اين مقاله، عدم . ودش منزلة يك ارزش شناخته مي پايبندي همچنان در روابط به

  .نفوذ فرانوگرايي در جامعة ما متأثر از اهميت باورها و هنجارهاي ديني است
شدن سـبب   چند جهاني هر. هاي خود را حفظ كرده است جامعة ايران هنوز بسياري از سنت

و سـ  هـايي در ايـن   شده است كه فرهنگ جامعه دستخوش فرهنگ مسلط جهاني شود، مقاومـت 
شايد به همين دليل همبستگي بين متغيـر  . ها انجاميده است همچنان به حفظ بسياري از ارزش

هــاي متغيــر مســتقل  گرايــي و ســياليت عشــق ضــعيف بــود و حتــي برخــي از مؤلفــه  مصــرف
  .با سياليت عشق همبستگي نشان ندادند و فاقد رابطة معنادار آماري بودند) گرايي مصرف(

شـدن، در معـرض    ز آن است كه جامعة ايران، تحـت تـأثير جهـاني   حال شواهد حاكي ا هر در
مدرنيسـم در شـرف ظهـور     ابعادي از پسـت . مدرنيسم قرار گرفته است هاي پست برخي از مؤلفه
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فرهنگ سـنتي بـا ديـدة تحقيـر     . رو كرده است است كه مرزهاي فرهنگي جامعه را با خطر روبه
اگرچه اين پديـده در  . فرهنگي در حال ظهور استگرايي  هايي از نسبي شود و نشانه نگريسته مي

هـاي ايـن پـژوهش     جامعة ايران با توجه به فرهنگ ملي و ديني چندان پذيرفتني نيست و يافته
كنـد، بايـد    گرايي را با سياليت عشق در حال حاضر ضعيف ارزيـابي مـي   نيز ميزان ارتباط مصرف

موقـع، ايـن پديـده گسـترش      ديشي بـه ان توجه داشت كه در صورت تداوم اين وضع و عدم چاره
هـا مواجـه خواهـد     خواهد يافت و جامعة ما را در آينده با مشكل فروپاشي هرچه بيشتر خـانواده 

رويارويي با اين پديده به يك كـار فرهنگـي جـدي و مسـتمر نيـاز دارد و همكـاري همـة        . كرد
تـر   كننده تواند تعيين ميدر اين ميان، نقش رسانة ملي . طلبد نهادهاي آموزشي و فرهنگي را مي

  .هاست تر و فراگيرتر از همة آن ها باشد، زيرا در دسترس از ديگر نهادها و سازمان
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ــور، ياســين  افراســيابي، حســين؛ خــرم ] 1[ ــا  «). 1394(پ ــوگرايي فرهنگــي و رابطــة آن ب فران
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