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Abstract
Introduction: Currently, cultural consumption is one of the most common ways of forming and
constructing identity, affecting the choices like attitudes towards marriage. The purpose of this
study was to investigate the attitude of single female employees of Shiraz University of Medical
Sciences towards marriage and its link with the amount of cultural products consumption among
this population.
Methods: This was a cross-sectional study. Using the theoretical framework of the research,
cultural products considered in this study had five components: 1- cultural activities, 2-study
books, newspapers and magazines, 3 - using satellite programs, 4 - using the Internet, and 5 - using
internal media programs (TV, radio, and cinema). These components were measured using a 14item questionnaire based on a six-point Likert scale. To gather the data, respondents were asked to
specify their cultural consumption, according to six points, from ‘not at all’ to ‘very high’. The
responses of the respondents were gathered in each case and were considered as a cultural
consumption. The statistical population of the study was single female employees working in
Shiraz University of Medical Sciences. The sample size was 345, and the data were collected by a
survey method, using a questionnaire.
Results: The findings of this research showed that a considerable number, 39.1%, had a negative
attitude towards marriage which is indicative of changing attitude towards marriage. Furthermore,
all of the components of cultural consumption affected attitude towards marriage. In addition,
findings showed that use of Internet and subscription to social networks like telegram (BETA=0.618) had the most significant effect on the single female employees’ attitudes towards marriage.
Discussion and Conclusion: Considering that Internet and membership in virtual networks have a
great impact on females’ attitudes towards marriage, it is recommended that interventions through
virtual networks be made in order to improve females’ attitudes towards marriage.
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نگرش دختران مجرد به ازدواج و ارتباط آن با مصرف محصوالت فرهنگی در کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی شیراز
زینب کاوه فیروز ، 1اعظم صارم

*2

1استادیار ،دکترای جمعیت شناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
2کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

چکیده
مقدمه :مصرف فرهنگی یکی از شیوههای رایج برای هویتیابی به ویژه در دوران معاصر است که میتواند بر انتخابهایی که با هویت
افراد در ارتباط است ازجمله ازدواج تأثیر بگذارد .پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران مجرد به ازدواج و ارتباط آن با میزان
مصرف محصوالت فرهنگی آنها در بین شاغلین دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.
مواد و روشها :مطالعه حاضر به صورت مقطعی انجام شد .با استفاده از چارچوب نظری تحقیق ،محصوالت فرهنگی با پنج مؤلفه -1
فعالیتهای فرهنگی-2 ،مطالعه کتاب ،روزنامه و مجالت-3 ،استفاده از برنامههای ماهواره-4 ،استفاده از اینترنت و -5استفاده از
برنامههای رسانههای داخلی (تلویزیون ،رادیو و سینما) که به نظر می رسید بر متغیر وابسته تحقیق (نگرش به ازدواج) اثرگذار باشند،
از طریق پرسشنامهای با  14گویه و با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شده است .برای عملیاتی کردن آن از پاسخگویان خواسته
شده میزان مصرف فرهنگی خود را بر طبق شش گزینه  ،از طیف (اصالً تا بسیار زیاد) مشخص نمایند .نمرات پاسخگویان در هر مورد
جمع زده شده و به عنوان میزان مصرف فرهنگی لحاظ گردیده است .جامعه آماری تحقیق ،دختران مجرد شاغل در دانشگاه علوم
پزشکی شیراز هستند ،حجم نمونه  345نفر و دادهها به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که درصد قابل توجهی از افراد نمونه تحقیق ( 39/1درصد) به ازدواج نگرش منفی دارند و همه
مؤلفه های مصرف فرهنگی بر نگرش به ازدواج اثرگذار بودهاند .میزان استفاده از اینترنت و عضویت در شبکههای مجازی نظیر تلگرام
با ضریب بتای  -0/618مهمترین متغیر مصرف فرهنگی اثرگذار بر نگرش دختران به ازدواج بوده است.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به اینکه اینترنت و عضویت در شبکه های مجازی بیشترین تاثیر را بر نگرش دختران به ازدواج دارد،
توصیه می شود مداخالتی از طریق ش بکه های مجازی در راستای بهبود نگرش دخترام به ازدواج صورت گیرد.
واژگان کلیدی :مصرف فرهنگی ،دختران مجرد ،نگرش ،ازدواج ،مدرنیزاسیون
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مقدمه

ترجیحات وی بر اساس موقعیت اجتماعی ساخته میشود

صرفنظر از عوامل اقتصادی ،مهمترین عاملی که بر روی

و شکل میگیرد .به اعتقاد وی ،ذائقه بهوسیله مجموعهای

ازدواج اثرگذار است ،عوامل فرهنگی هر جامعهای میباشد.

از عالیق و گرایشهایی که هر فردی از ابتدای زندگی

فرایند مدرنیزاسیون در سطوح مختلف فردی و اجتماعی،

متناسب با سرمایه اقتصادی و فرهنگیاش میپذیرد و

نهاد خانواده و ابعاد فردی و اجتماعی آن را بهشدت تحت

درونی میسازد ،متجلی میشود .سرمایه اقتصادی بر عالیق

تأثیر قرار میدهد .نظامهای خانوادۀ گسترده و دیگر

و گرایشهای ما در مصرف اشیا و نمادها تأثیر میگذارد و

گروههای خویشاوندی از هم میپاشند و حرکتی جهانی در

مهمترین مؤلفه سازنده ذائقه مصرفکننده است .عالوه بر

جهت برتری خانوادۀ هستهای ایجاد میکنند .در جریان

سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنگی نیز بر عالیق و

نوسازی و نفوذ اندیشههای غربی ،تعهدات نسبت به گروه

گرایشهای عامالن فردی تأثیر میگذارد .سرمایه فرهنگی

خانوادگی در برقراری پیوند ازدواج اهمیت خود را از دست

ترکیب منابعی است که بر اساس آن یک فرد میتواند

میدهد .کاهش کارکردهای شبکه قدرتمند خویشاوندی و

تواناییها و شایستگیهایش را در رفتار اجتماعی مانند

خانوادۀ گسترده به کاهش اقتدار والدین و افزایش استقالل

صحبت کردن به یکزبان ،خواندن کتاب و  ...نشان دهد

فرزندان در امور فردی ،ازجمله شیوۀ همسرگزینی منجر

(.)2

شده است .زنان از حق انتخاب بیشتری در ازدواج و

از نظر بوردیو مصرف تنها ارضای نیازهای زیستی نیست،

تصمیمگیری در خانواده برخوردار شدهاند .انتخاب آزادانه

بلکه متضمن نشانهها ،نمادها ،ایدهها و ارزشها است .به

همسر ،توافق اولیه بین زن و شوهر و ضرورت عالقه

تعبیر وی ،مصرف در دوران جدید ،روندی است که در آن

دوجانبه بین آنها ،از نتایج سازگاری خانواده بازندگی

خریدار کاال ،از طریق ،به نمایش گذاشتن کاالهای

مدرن است .درنتیجه ،از رواج ازدواجهای کامالً سنتی و

خریداریشده ،فعاالنه در تالش برای خلق و حفظ هویت

خویشاوندی که مشخصه فرهنگهای سنتی بود ،کاسته

خویش است .بهعبارتدیگر ،افراد هویت خود ،یعنی چه

شده است (.)1

کسی بودن را از طریق آنچه مصرف میکنند ،ایجاد

تغییرات و تحوالتی که در دنیای امروز در اثر پدیده

میکنند؛ بنابراین میتوان گفت که مصرف ،امروزه

جهانیشدن و مدرنیزاسیون و بهتبع آن بر مصرفشان

هویتبخش است .از دیدگاه بوردیو ،کلیه اعمال مصرف

رخداده ،همه ابعاد زندگی بشر را در برگرفته است .در بین

یعنی استحصال و دخل و تصرف ،باید بهمنزله نمایشی از

اشکال متفاوت مصرف ،مصرف فرهنگی به دالیل گوناگونی

تسلط بریک رمز ارتباطی درک شود که پر تقاضاترین

جایگاه ویژه در بین آنها دارد .نوع کاالهای مصرفی در

عنوانی است " گرایش زیباییشناختی " درنظرگرفته که

ایجاد یک هویت جمعی و ایجاد انسجام اجتماعی کارکرد

دنیای فرهنگ (همیشه بهطور ضمنی) تحمیل میکند (.)3

اساسی دارد .مصرف و بهویژه مصرف فرهنگی یکی از ابزار

بوردیو معتقد است که فرهنگ (نمادها ،معانی ،کاالهای

اساسی سلطه فرهنگی میباشد .بوردیو جامعهشناسی

فرهنگی) همواره مهر طبقه اجتماعی را بر پیشانی دارد.

معاصر فرانسوی یکی از مهمترین نظریهپردازان در حوزه

فرهنگ سلطه طبقه را تا جایی بازتولید میکند که

مصرفگرایی و مصرف فرهنگی میباشد .ازنظر بوردیو ذائقه

طبقات مسلط بتوانند ارزشهای فرهنگی ،معیارها و ذائقه

مصرفکننده مانند مصرف موسیقی ،نمایشهای تلویزیونی

خود را بر کل جامعه تحمیل کنند ،یا دستکم ترجیحات

و  ...صرفاً یک انتخاب شخصی نیست بلکه

فرهنگیشان را بهمنزله معیار برترین ،بهترین و
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مشروعترین سبک زندگی در فرهنگ ملی تثبیت کنند

دادههای این تحقیق مورد تائید قرار گرفت؛ اما این

(.)4

فرضیه که دختران در کانون ازدواج احساس حمایت

مصرف فرهنگی بهشدت مرتبط با ویژگیهای فرهنگی و

بیشتری میکنند رد شد و تفاوت معناداری بین دو جنس

اجتماعی -اقتصادی یک فرد و خاستگاه خانوادگیاش

یافت نشد .باوجوداینکه تغییرات نگرشی در زمینه ازدواج

است .دلیل اصلی برای این ارتباط این واقعیت است که

رخداده است اما همچنان ازدواج در بین جوانان از اهمیت

مصرف فرهنگی نیاز به منابع فرهنگی دارد که از نسلی به

برخوردار است (.)7

دیگری منتقل میشوند (.)5

با توجه به آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر در نظر دارد با

پژوهشی با عنوان "سنجش نگرش جوانان نسبت به

تحلیل مصرف فرهنگی به این پرسشها پاسخ دهد که

ازدواج و شناخت آثار و پیامدهای آن با تأکید بر

دختران مجرد شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز چه

ازدواجهای دانشجویی " توسط شهال کاظمی پور ()2009

نگرشی به ازدواج دارند؟ آیا بین استفاده از ماهواره،

انجامشده است .حجم نمونه این تحقیق  2842نفر و از

اینترنت ،مطالعه کتاب و روزنامه و مجالت و فعالیتهای

روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از بین جوانان

فرهنگی با نگرش نمونه تحت بررسی ارتباط وجود دارد؟

04تا  52سال ساکن در مراکز استانهای کشور و در سه
گروه مجرد ،متأهل ،مطلقه نمونهگیری شده است.

مواد و روش

یافتههای مقاله نظریه مدرنیزاسیون ،نظریه شوئن و چونک

روش بررسی حاضر بهصورت مقطعی و ابزار جمعآوری

را مورد تائید قرار داده است و در قالب تئوری آندره

دادههای موردنیاز پرسشنامه بوده است .جامعه آماری

شرلین ازدواجها در بین دانشجویان به سمت غیررسمی

تحقیق حاضر را کلیه دختران مجرد کارکنان دانشگاه علوم

شدن پیش میرود از سوی دیگر در جامعه ایران نهاد

پزشکی شیراز تشکیل دادهاند؛ که با استفاده از فرمول

خانواده و تعامالت درون اعضای آن به میزان رشد و

کوکران حجم نمونه این تعداد به  345نفر رسیده است.

توسعه صنعتی شدن و شهرنشینی در کشور رشد نکرده
است .دراینبین طالق میان افراد با پایگاه اجتماعی پایین

تعداد کل دختران مجرد شاغل در دانشگاه( N = 3433

تربیش از بقیه بوده است .درنهایت بر اساس نظریه مبادله

)علوم پزشکی شیراز

بسیاری از جوانان برای انتخاب همسر بیشتر به انتخاب

ضریب اطمینان t = )1/96( %95

عقالنی توجه دارند و نگرش به ازدواج در بین جوانان به

احتمال اشتباه  q =0/5حدود اعتماد q =0/5

یک امر عقالنی تبدیلشده است (.)6

پیش برآورد واریانس )s2 = (0.5

"رابطه بین جنس و نگرش به ازدواج " عنوان پژوهشی

s2 = PQ = 0.25

است از لیزا سرویتی وکریستن وبر ( .)2010این مطالعه بر
روی دانشجوی امریکایی که  22نفر مرد و  22نفر زن

=n
n = 345

صورت گرفته است .فرضیاتی پیشبینیشده مبنی بر
اینکه نگرش دختران نسبت به ازدواج مثبتتر از پسران
است .همچنین دختران اعتقاد بیشتری به این موضوع

با استفاده از چارچوب نظری تحقیق ،محصوالت فرهنگی

دارند که عشق اساس ازدواج میباشد .این فرضیات با

با پنج مؤلفه  -1فعالیتهای فرهنگی -2 ،مطالعه کتاب،
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روزنامه و مجالت -3 ،استفاده از برنامههای ماهواره-4 ،

برای انجام این پژوهش حضور در برخی مکانها به لحاظ

استفاده از اینترنت و  -5استفاده از برنامههای رسانههای

امنیت بیماران ازجمله آی سی یو و  . ...بهسختی و با

داخلی (تلویزیون ،رادیو و سینما) که به نظر میرسید بر

رعایت نکات بهداشتی انجام پذیرفت.

متغیر وابسته تحقیق (نگرش به ازدواج) اثرگذار باشند،
سنجیده شده است .جدول  1مصارف فرهنگی را نشان می

یافتهها

دهد.

در این بررسی که با هدف بررسی نگرش دختران مجرد به

در این پژوهش گویه ها و سؤاالت پرسشنامه محقق ساخته

ازدواج و ارتباط آن با مصرف محصوالت فرهنگی در

و توسط اساتید جامعهشناسی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شد ،متغیرهای

قرارگرفته است .همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از

مستقل شامل :میزان استفاده از ماهواره ،میزان استفاده از

روش آلفای کرون باخ استفادهشده است بدین منظور

ا ینترنت ،میزان مطالعات (کتاب ،روزنامه و مجالت) ،میزان

آلفای کرون باخ گویه هایی که یک سازه را موردبررسی

استفاده از (تلویزیون داخلی ،رادیو و سینما ،تماشای فیلم)

قرار میدهند ،همچنان که محاسبه و پسازآن مشخص

و میزان فعالیت های فرهنگی نظیر (بازدید از موزه و اماکن

گردید که هر یک از آنها ،دارای مقدار آلفای قابل قبولی

گردشگری ،بازدید از نمایشگاه نقاشی ،خوشنویسی ،عکس،

( )0/74هستند .برای عملیاتی کردن آن از پاسخگویان

بازدید از جشنواره فرهنگی – اجتماعی) است .متغیر

خواسته شده میزان مصرف فرهنگی خود را در موارد

وابسته تحقیق ،نگرش به ازدواج میباشد .همچنین

جدول  1با  14گویه بر طبق  6گزینه ،از طیف -1اصالً -2

قابلذکر است که نگرش به ازدواج در دو سطح (منفی و

بسیارکم -3کم -4متوسط -5زیاد -6بسیار زیاد مشخص

مثبت) در نظر گرفتهشده است که برای نگرش منفی عدد

نمایند .نمرات پاسخگویان در هر مورد جمع زدهشده و

صفر و برای نگرش مثبت عدد یک لحاظ شده است .در

بهعنوان میزان مصرف فرهنگی لحاظ گردیده است.

این بخش ،به بررسی رابطه تکتک متغیرهای تأثیرگذار
احتمالی بر نگرش به ازدواج پرداختهشده است .براین

جدول  .1سنجش میزان مصرف فرهنگی
فعالیت

ردیف
1

تماشای تلویزیون داخلی

اساس ،برای بررسی ارتباط بین هر یک از متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته از آزمونهای مرتبط بهره
گرفتهشده است.

2

تماشای ماهواره

3

شنیدن برنامههای رادیو

نتایج حاصل از آزمون لجستیک در جدول  2نشان میدهد

4

مطالعه کتاب

که با افزایش میزان استفاده از ماهواره ،احتمال نگرش

5

مطالعه روزنامه و مجالت

مثبت به نگرش منفی  0/872یا حدوداً  9برابر میباشد.

6

استفاده از اینترنت

7

گوش دادن به موسیقی

همچنین مقدار  Bمنفی است .بهعبارتدیگر نشانگر این

8

تماشای فیلم

است که با باال رفتن میزان استفاده از ماهواره ،نگرش افراد

9

استفاده از امکانات صوتی بصری

10

رفتن به سینما

در مورد ازدواج منفی خواهد بود .در جدول  ،2مقدار R
Squareبرابر با  0/609بوده که آن نیز به معنای این

11

بازدید از موزهها و اماکن گردشگری

12

بازدید از نمایشگاه نقاشی ،خوشنویسی ،عکس

است که رابطه متوسط به باالیی بین متغیرهای میزان

13

بازدید از جشنواره فرهنگی -اجتماعی

استفاده از ماهواره و نگرش به ازدواج وجود دارد .مقدار

14

شرکت در کالسهای آموزشی

 - 24/425 ،Constantبوده که بیانگر این است اگر
میزان استفاده یک فرد از ماهواره صفر باشد ،احتمال اینکه
smsj.sums.ac.ir
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آن فرد نگرش مثبتی به ازدواج داشته باشد حداقل

ازدواج پایین و منفی خواهد بود .مقدار  R Squareبرابر

 – 24/425است؛ و درنهایت سطح معناداری  0/001بوده

با  0/523بوده که آن نیز به معنای این است که رابطه

و کمتر از  0/05است لذا فرضیه تحقیق معنادار و

متوسطی بین متغیرهای میزان فعالیتهای فرهنگی و

قابلتعمیم به جامعه آماری را دارد .نتایج حاصل از آزمون

نگرش به ازدواج وجود دارد .مقدار - 23/117 ،Constant

لجستیک نشان میدهد که با افزایش میزان فعالیتهای

بوده که بیانگر این است اگر میزان فعالیتهای فرهنگی

فرهنگی ،احتمال نگرش مثبت به نگرش منفی  0/723یا

صفر باشد ،احتمال اینکه آن فرد نگرش مثبتی به ازدواج

حدوداً  8برابر میباشد .همچنین مقدار  Bمنفی

داشته باشد حداقل  – 23/117است؛ و درنهایت سطح

مشاهدهشده است .بهعبارتدیگر نشانگر این است که با باال

معناداری  0/004بوده و کمتر از  0/05است لذا فرضیه

رفتن میزان فعالیتهای فرهنگی ،نگرش افراد در مورد

تحقیق معنادار و قابلتعمیم به جامعه آماری را دارد.

جدول  .2نتایج آزمون رگرسیون لجستیک در مورد ارتباط بین نگرش به ازدواج و بسته فرهنگی
)Exp (B

B

R Square

Constant

سطح معنیداری

متغیرها
نگرش به ازدواج و میزان استفاده از ماهواره

0/872

-0/137

0/609

-24/425

0/001

نگرش به ازدواج و میزان فعالیتهای فرهنگی

0/723

-0/138

0/523

-23/117

0/004

نگرش به ازدواج و میزان مطالعه (کتاب ،روزنامه و مجالت)

0/963

-0/269

0/813

-31/932

>0/001

نگرش به ازدواج و میزان استفاده از (تلویزیون داخلی ،رادیو و سینما ،تماشای فیلم)

0/987

-0/362

0/921

-36/032

>0/001

نگرش به ازدواج و میزان استفاده از اینترنت

0/637

-0/102

0/529

-21/321

0/008

جدول  2همچنین نشان میدهد که با افزایش میزان

باشد ،اح تمال اینکه آن فرد نگرش مثبتی به ازدواج داشته

مطالعه (کتاب ،روزنامه و مجالت) ،احتمال نگرش مثبت به

باشد حداقل  – 31/932است؛ و درنهایت سطح معناداری

نگرش منفی  0/963یا حدود ًا  10برابر میباشد .همچنین

 >0/001بوده و کمتر از  0/05است.

مقدار  Bمنفی است .بهعبارتدیگر نشانگر این است که با

نتایج حاصل از آزمون لجستیک در جدول  2نشان میدهد

باال رفتن میزان مطالعه (کتاب ،روزنامه و مجالت) ،نگرش

که با افزایش میزان استفاده از (تلویزیون داخلی ،رادیو و

افراد در مورد ازدواج منفی خواهد بود .در جدول  ،2مقدار

سینما ،تماشای فیلم) ،احتمال نگرش مثبت به نگرش

 R Squareبرابر با  0/813بوده که آن نیز به معنای این

منفی  0/987یا حدود ًا  10برابر میباشد .همچنین مقدار

است که رابطه بسیار باالیی بین متغیرهای میزان مطالعه

 Bمنفی مشاهدهشده است .بهعبارتدیگر نشانگر این است

(کتاب ،روزنامه و مجالت) و نگرش به ازدواج وجود دارد .

که با باال رفتن میزان استفاده از (تلویزیون داخلی ،رادیو و

مقدار  - 31/932 ،Constantبوده که بیانگر این است اگر

سینما ،تماشای فیلم) ،نگرش افراد در مورد ازدواج منفی

میزان مطالعه (کتاب ،روزنامه و مجالت) یک فرد صفر

خواهد بود .مقدار  R Squareبرابر با  0/921بوده که آن
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نیز به معنای این است که رابطه بسیار قوی و باالیی بین

اجتماعی) ،نگرش افراد در مورد ازدواج منفی خواهد بود.

متغیرهای میزان استفاده از (تلویزیون داخلی ،رادیو و

در جدول  ،2مقدار  R Squareبرابر با  0/529بوده که آن

سینما ،تماشای فیلم) و نگرش به ازدواج وجود دارد .مقدار

نیز به معنای این است که رابطه متوسطی بین متغیرهای

 - 36/032 ،Constantبوده که بیانگر این است اگر

میزان فعالیت های فرهنگی نظیر (بازدید از موزه و اماکن

میزان استفاده یک فرد از (تلویزیون داخلی ،رادیو و سینما،

گردشگری ،بازدید از نمایشگاه نقاشی ،خوشنویسی ،عکس،

تماشای فیلم) صفر باشد ،احتمال اینکه آن فرد نگرش

بازدید از جشنواره فرهنگی – اجتماعی) و نگرش به ازدواج

مثبتی به ازدواج داشته باشد حداقل  – 36/032است؛ و

وجود دارد .مقدار  - 21/321 ،Constantبوده که بیانگر

درنهایت سطح معناداری  >0/001بوده و کمتر از 0 /05

این است اگر میزان مطالعه (کتاب ،روزنامه و مجالت) یک

است.

فرد صفر باشد ،احتمال اینکه آن فرد نگرش مثبتی به

جدول  ،3نتایج آزمون رگرسیون لجستیک را نشان میدهد

ازدواج داشته باشد حداقل  – 21/321است؛ و درنهایت

که با مشاهده آن میتوان گفت با افزایش میزان

سطح معناداری  0/008بوده و کمتر از  0/05است.

فعالیت های فرهنگی نظیر (بازدید از موزه و اماکن

در باال رابطه متغیرها بر اساس فرضیات تحقیق بهصورت

گردشگری ،بازدید از نمایشگاه نقاشی ،خوشنویسی ،عکس،

دوبهدو موردبررسی قرار گرفت اکنون با استفاده از

بازدید از جشنواره فرهنگی –اجتماعی) ،احتمال نگرش

رگرسیون چندمتغیری در پی آن هستیم تا تأثیر مجموع

مثبت به نگرش منفی  0/637یا حدوداً شش برابر میباشد.

متغیرهای مستقل و وابسته را موردبررسی قرار دهیم .در

همچنین مقدار  Bمنفی است .بهعبارتدیگر نشانگر این

ابتدا ،با استفاده از تجزیه واریانس درصدد پی بردن به

است که با باال رفتن میزان فعالیتهای فرهنگی نظیر

معنیداری ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته

(بازدید از موزه و اماکن گردشگری ،بازدید از نمایشگاه

هستیم .جدول  3تجزیه واریانس که در زیر ارائهشده

نقاشی ،خوشنویسی ،عکس ،بازدید از جشنواره فرهنگی –

حاکی از دخالت متغیرهای مستقل در متغیر وابسته است.

جدول  .3تجزیه واریانس متغیرهای مؤثر بر نگرش به ازدواج
منبع تغییرات

حاصل جمع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

502/468

5

100/494

باقیمانده

12157/427

340

35/863

F

سطح معنیداری

2/802

0/017

ارقام جدول  3نشان میدهند که متغیرهای مستقل

ترکیب خطی ،مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند.

واردشده بر متغیر نگرش به ازدواج (متغیر وابسته) مؤثرند.

 Rیا ضریب همبستگی چندگانه  0/545بدین معنی است

مقدار  Fمحاسبهشده  2/802میباشد و در سطح 95

که متغیرهای مستقل داخل معادله بهطور همزمان 54

درصد معنیدار است .معناداری  Fبیانگر آن است که

درصد با متغیر نگرش به ازدواج (متغیر وابسته) ارتباط

دستکم یکی از متغیرهای واردشده در مدل رگرسیونی

دارند R2 .یا ضریب تعیین بهدستآمده نشان میدهد که

رابطه معناداری با متغیر وابسته دارند و متغیرهای مستقل،

 47درصد از واریانس متغیر نگرش به ازدواج بهوسیله
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متغیرهای مستقل موجود در معادله تبیین میشود و

پیشبینی نگرش به ازدواج دارند ،بهعبارتدیگر تأثیر متغیر

حدود  53درصد باقیمانده را متغیرهای دیگری تبیین

استفاده از اینترنت بر روی نگرش به ازدواج بیش از سایر

می کنند که خارج از این بررسی قرار دارند .جهت تعیین

متغیرها بوده درحالیکه متغیر استفاده از تلویزیون داخلی،

مقدار تأثیر و معنیداری  Tبرای متغیرهای داخل مدل

رادیو و سینما ،تماشای فیلم کمترین تأثیر را بر روی

جدول  4ارائهشده است.

نگرش به ازدواج دارند .با توجه به جدول  ،5معادله
رگرسیون ناشی از متغیرهای معنیدار بهصورت زیر خالصه

جدول  .4مقادیر  R2 ،R2 ،Rتصحیحشده و اشتباه استاندارد

میشود :نگرش به ازدواج = ( )-0/618استفاده از

متغیرهای مورد بررسی

فعالیتهای فرهنگی  )-0/307( +مطالعات کتاب ،روزنامه

R

R2

 R2تصحیحشده

اشتباه استاندارد S.E

و مجالت  )-0/304( +استفاده از ماهواره )-0/263( +

0/545

0/470

0/439

0/85731

استفاده از اینترنت  )-0/116( +استفاده از تلویزیون
داخلی ،رادیو و سینما ،تماشای فیلم .معادله فوق داللت بر

با توجه به آزمون معنیداری  ،Tتمام متغیرهای مستقل

این دارد که به ازای یک واحد افزایش در استفاده از

بهعنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار در متغیر نگرش به

فعالیتهای فرهنگی ،مقدار  ،0-/618نگرش به ازدواج

ازدواج ،در معادله باقیمانده و نشان از معنیدار بودن رابطه

تغییر مییابد .این جمله برای سایر متغیرهای واردشده در

با متغیر وابسته بودند .با توجه به ستون  Betaمیتوان

معادله فوق هم صادق است.

گفت که متغیر استفاده از اینترنت بیشترین سهم را در

جدول  .5متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون
متغیرها

B

SE.B

Beta

T

سطح معنیداری

مقدار ثابت

4/304

0/838

-

5/133

>0/001

استفاده از اینترنت

0/148

0/021

-0/618

-7/059

>0/001

مطالعات کتاب ،روزنامه و مجالت

-0/170

0/032

-0/307

-5/391

>0/001

استفاده از ماهواره

-0/085

0/040

-0/304

-2/145

0/003

فعالیتهای فرهنگی

-0/705

0/583

-0/263

1/209

0/022

استفاده از تلویزیون داخلی ،رادیو و سینما ،تماشای فیلم

-0/002

0/015

-0/116

-0/122

0/039

همچنین در زیر نمودار علی تحلیل مسیر رسم شده است .

تحقیق دارای بیشترین ضریب بتا با  - 0/618است.

(نمودار )1

بهعبارتدیگر متغیر استفاده از اینترنت تأثیر مستقیم

همانطور که در مدل تحلیل مسیر و جدول  6مشاهده

بیشتری نسبت به سایر متغیرها دارد .این به معنای این

میشود ،متغیر میزان استفاده از اینترنت رابطه مستقیم

است که سهم متغیر استفاده از اینترنت نسبت به سایر

قوی با نگرش به ازدواج دارد و نسبت به سایر متغیرهای

متغیرهای تحقیق در تبیین متغیر نگرش به ازدواج بیشتر
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است .متغیر میزان استفاده از (تلویزیون داخلی ،رادیو و

رسانههای داخلی (تلویزیون ،رادیو و سینما) را بر روی

سینما و فیلم) با تأثیر بتای  -0/116بر نگرش به ازدواج

نگرش به ازدواج مورد بررسی قرار دهد.

مستقیم تأثیر گذاشته که دارای ضریب بتای مستقیم

نتایج بررسیها نشان داد 39/1 :درصد پاسخگویان نگرش

کمتری نسبت به سایر متغیرهای تحقیق و این بیانگر این

منفی نسبت به ازدواج داشتهاند که میتواند حاکی از نوعی

نکته است که میزان استفاده از (تلویزیون داخلی ،رادیو و

تغییر در نوع نگرش افراد تحت پدیده مدرنیزاسیون باشد.

سینما و فیلم) نسبت به سایر متغیرهای واردشده در مدل

حقیق کاظمی پور نیز مؤید این است که نوعی تغییر

تحلیل مسیر ،دارای کمترین سهم در تبیین متغیر نگرش

نگرش در بین دانشجویان رخداده تا آنجا که ازدواجها به

به ازدواج است .همچنین قابلذکر است که متغیرهای

سمت غیررسمی شدن پیش میرود همچنین در تحقیق

مستقل تحقیق هیچکدام دارای اثر غیرمستقیم نبوده لذا

سرویتی نیز به تغییرات نگرشی در زمینه ازدواج رخ اشاره

برای تمام متغیرهای اثر کلشان دقیقاً همان اثر مستقیم

گردیده است ( 6و .)7

آنان میباشد.

همچنین همه مؤلفههای مصرف فرهنگی شامل موارد
ذکرشده در باال بر نگرش به ازدواج اثرگذار بودهاند .میزان

بحث

استفاده از اینترنت و عضویت در شبکههای مجازی نظیر

امروزه خانواده معاصر ایرانی تحت تأثیر فرآیند جهانیشدن

تلگرام با ضریب بتای  -0/618مهمترین متغیر مصرف

و حرکت به سمت مدرنیته با تحوالت بنیادینی روبرو شده

فرهنگی اثرگذار بر نگرش دختران به ازدواج بوده است.

است .یکی از پیامدها و مظاهر این فرآیند که جامعه ایران

با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش کارکنان علوم

را بهویژه در مقایسه با گذشته دستخوش تحوالت درخور

پزشکی و اکثر آنها بهویژه پرستاران درگیر انجام

مالحظهای کرده است تغییر در شیوه و ظهور سبکهای

فعالیت های درمانی بودند ارائه پرسشنامه و متقاعد کردن

نوینی زندگی است که یکی از مؤلفههای مهم آن مصرف

آن ها برای تکمیل پرسشنامه کار بسیار مشکلی بود .حضور

فرهنگی میباشد و چون سبک زندگی بیانگر ارزشها و

در برخی مکان ها به لحاظ امنیت بیماران ازجمله آی سی

نگرش افراد در مسیر زندگیشان است ،در رهگذر این

یو و ...بهسختی انجام پذیرفت .به لحاظ گستردگی

تغییر و تحوالت میتوان به تغییر در نگرش افراد نسبت به

واحدهای تابعه دانشگاه که بیمارستانها نیز شامل آن بود

ازدواج اشاره نمود .پدیدههایی چون تأخیر در سن ازدواج،

محقق ناچار به مراجعه به  16مرکز شد که مشکالت

همخانگی ،گرایش دختران به تک زیستی از مصادیق بارز

هماهنگی و اجازه ورود را به همراه داشت .اخذ آمار

این تغییرات نگرشی میباشد.

دختران مجرد شاغل در علوم پزشکی شیراز با محدودیتها

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مؤلفههای مصرف

و مشکالتی مواجه بود .وجود برخی از سؤاالت تحقیق

فرهنگی بر ازدواج و با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه بین

حساسیت حراست دانشگاه را برانگیخت و با اعمال

 345نفر از کارکنان خانم مجرد دانشگاه علوم پزشکی

محدودیتهایی انجام پذیرفت .تحقیقی با این عنوان در

شیراز درصدد آن بوده است که همه مؤلفههای مصرف

ایران و تا آنجا که محقق جستجو کرد در جهان صورت

فرهنگی شامل پنج مؤلفه  -1فعالیتهای فرهنگی-2 ،

نپذیرفته بود .لذا محقق با محدودیت منابع مواجه بوده

مطالعه کتاب ،روزنامه و مجالت -3 ،استفاده از برنامههای

است ولی حتی االمکان سعی نموده با استفاده از فنهای

ماهواره -4 ،استفاده از اینترنت و  -5استفاده از برنامههای

آماری این دو متغیر را با هم مرتبط ساخته است.
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نمودار  .1نمودار علی تحلیل مسیر نگرش دختران به ازدواج

جدول  .6میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نگرش به ازدواج
اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

متغیر
میزان استفاده از اینترنت

-0/618

-

-0/618

میزان مطالعات کتاب ،روزنامه و مجالت

-0/307

-

-0/307

میزان استفاده از ماهواره

-0/304

-

-0/304

میزان فعالیتهای فرهنگی

-0/236

-

-0/236

میزان استفاده از (تلویزیون داخلی ،رادیو و سینما و فیلم)

-0/116

-

-0/116
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