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  چکیده:
پردازان برجسته اجتماعی در باب عشق،  در پژوهش حاضر با قرار دادن نظریات، نظریه

مانند آنتونی گیدنز، زیگمونت باومن، اولریش بک و الیزابت بک گرنشایم، در یک چارچوب 
پیر » بازتولید اجتماعی« گفتمان مورد نظر فوکو و با بهره گرفتن از نظریه  گفتمانی با استفاده از

آن بر روابط عاشقانه و همچنین نحوه  تأثیربوردیو به چگونگی فرآیندهاي مدرنیته متأخر و 
بازتولید عشق بازاندیشانه از طریق آموزش عالی پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش 

تري از جنبه اجتماعی و  شناختی بهتر و دقیق نظریات فوق درك جامعهاین است که به کمک 
شناختی روابط عشقی در بین دانشجویان به دست آید. با توجه به هدف ذکر شده، روش مورد 
استفاده در این پژوهش روش کمی (پیمایشی) است. جامعه آماري پژوهش حاضر ،کلیه 

گیرد که در طول سال  ادشهر رشت را در بر میفعال دانشگاه گیالن و دانشگاه آز دانشجویان
اند.  در این دو دانشگاه مشغول به تحصیل بوده و انتخاب واحد نموده 1398- 1399تحصیلی 
اي استفاده شده است. و در نهایت  گیري تصادفی طبقه گیري در این تحقیق از نمونه براي نمونه

نشان دادند که همبستگی معناداري  هاي پژوهش آوري شد. یافته پرسشنامه توزیع و جمع 342
از جمله ساختار اجتماعی، ساختار فرهنگی، رواج فرهنگ  هاي آموزش عالی بین مؤلفه

گرایی، بحران صمیمیت، ساختار ذهنی دانشجویان و نحوه بازتولید عشق در آموزش  مصرف
عشق تحت دهد، بازتولید  تحلیل مسیر این تحقیق نشان میعالی وجود دارد. همچنین نتایج 

) قرار 146/0) و ساختار اجتماعی (198/0گرایی ( )، مصرف230/0مستقیم ساختار ذهنی ( تأثیر
  دارد.
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  مسأله یانب و دمهمق
اخته و به ها به نوعی به آن پرد است که همه جوامع و فرهنگ  عشق مفهومی

امروزه به دلیل منازعات گسترده و حل  هاي متفاوتی تولید و بازتولید شده است. شیوه
هاي مختلف و متنوع از عشق، روابط صمیمی، مسائل جنسی  نشده اجتماعی بر سر برداشت

ها به  ها، دانشگاه و برقراري ارتباط عاطفی بین افراد و در نهایت پیوند میان انسان
عنوان ساز و کارهاي  بازتولید مفاهیم جدیدي از عشق و صمیمیت بهمندي و  قاعده

ن، عنوان یک موضوع شناخت در باب روابط بین جوانا اجتماعی قوي براي تغییر و به
ها هستیم. در نتیجه  ما در جامعه شاهد رواج انواع دوستیپرداخته اند. پر واضح است که 

این  اي چند بعدي است و معموالًق پدیدهند. عشبیشتر جوانان با مقوله عشق درگیر هست
اي خاص تجربه ات، هر فردي آن را به شکل و شیوهرغم تشابهباور وجود دارد که علی

 ,Alirezanejad( کند بازآفرینی آن دخالت می کند چون تجارب و درك فردي در می
د است و اگر منهرهکس بنا به فراخور تعلیم و تربیتش تا حدي از این نیرو ب هر). 2019:14

انسانی معناي آن را درك نکند، در زندگی دچار حرمان، یاس و کمبود خواهد شد. اما این 
اساس سازمان و الگوي خود گسترش یافته و  اي برگذار در هر جامعهتأثیرنیروي عظیم و 

در دوران مدرن پیوند ازدواج با عشق به شعار اصلی ). Nazeri, 2918:53( گذاردمی تأثیر
شود. تغییرات  تر مید بدل شده است و در همه جاي دنیا ازدواج روز به روز اختیاريافرا

سب اطالعات از طریق ک هاي مدرن،اجتماعی شدن، گسترش ارزش تأثیراجتماعی تحت 
جمعی به خصوص در شهرهاي بزرگ ایران بر روي نگرش افراد در زمینه وسایل ارتباط

). Safaie, 2012:98( گذارده است تأثیرانان از عشق طور تعریف جوروابط عاشقانه و همین
 با توجه به ماهیت جهانی شده این جهان، نحوه تفکر و احساس افراد نسبت به خودشان و
دیگران و همچنین ورود به روابط عاشقانه و چگونگی این روابط در میان جوانان تغییر 

اي تغییر کند یا نکند امعهج اندازه که کرده است. دانستن این نکته مهم است که، هر
ناسانی همچون شدهد. جامعه به کار خود نیز ادامه میافتد و  پذیري در آن اتفاق میجامعه

ن فرایند گیرند که ای در نظر می » ساخت اجتماعی واقعیت «پذیري را برگر و الکمن جامعه
که از این بین  است» سازي درونی« و »  سازيعینی «، » سازيبیرونی« شامل سه مرحله 

اي برخوردار است و این از سازي است از اهمیت ویژهقسمت سوم آن که مربوط به دورنی
کند.  آن رو است که جهان عینی شده را به نوعی چارچوب درونی شده کنش تبدیل می

هاي مختلفی  ها و آموزش و پرورش ایده پذیر کننده از قیبل خانواده، رسانهنهادهاي جامعه



  151نقش فضاي آموزش عالی در بازتولید توأم ... 

کنند و اینجاست که به تعبیر  ره مفهوم عشق، شیوه ابراز آن و ... به افراد منتقل میرا دربا
  شود.  در فرد تبدیل می» ذخیره اجتماعی دانش « آلفرد شوتس این فرایند یادگیري به 

کند؛  ها را نتیجه استراتژیک افراد معرفی می همچنین بوردیو اجتماعی بودن انسان
وي  کنند. ها عمل می اي محدود کننده از ارزشبافت و یا زمینه درون افرادي که به ناگزیر

بینی اي پیشچند به شیوه ها را هر داند که انسان کننده میواره را دستگاهی دگرگونعادت
 & Milner( دهد شان سوق میگیريجهت باز تولید شرایط اجتماعی شکلناپذیر، در 

Browitt, 2009:125-126 .(  
ی و جامعه همواره مورد توجه پژوهندگان حوزه آموزش عالی بوده تعامل آموزش عال

بخشی علم از دیرباز انتظارات خاصی را از آموزش عالی براي است. زیرا اعتقاد به نجات
برطرف نمودن نیازهاي ثابت جامعه و برخورداري از انعطاف الزم براي همسویی با شرایط 

هاي اخیر، تقویت رابطه آموزش  ت گسترده دههمتغیر جامعه ایجاد کرده بود. در پی تحوال
کید أولیت آن نسبت به جامعه بیش از پیش مورد تئتر گرفتن مسعالی با جامعه و جدي

ها و کامیابی  قرار گرفته است و ضرورت یک انقالب دانشگاهی براي بازیابی وظایف دانشگاه
   .)Alviri, 2003:543( ها در انجام وظایف خود گوشزد شده است آن

هاي زندگی نوین و با دگرگونی در زیر ساخت  در مواجهه با رشد سکوالریسم و سبک
طور پیشرفت سریع نهادهاي سنتی و تحوالت روانی رخ داده در مفهوم عشق، و همین

یک تیپ جدید از نوع شهروند  رسد روابط عشاق تسهیل پیدا نموده و به نظر می فناوري،
شناختی عشق رو مطالعات در باب جامعهست. از ایناکننده در حال شکل گرفتن مصرف
مناسبات عاشقانه در نسل جدید نسبت به  بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.اکنون 
دهند نیز  رو تعاریفی که افراد از عشق ارائه میکند از این مسیر جدیدي را طی می گذشته

در این  کنند.را بازآفرینی میتغییر پیدا کرده است و افراد به شیوه خاص خود مفهوم عشق 
در بازتولید توأم با   ها، نقش مهمی هاي مختلف آموزشی از جمله دانشگاه میان سازمان

بازاندیشی مفهوم عشق و شکل دادن به ذهنیت دانشجویان دارند. جامعه، نظام یا سازمانی 
ن و یک سازمااز آنجایی که دانشگاه  ها، اجتماعات و نهادهاست. از روابط متقابل انسان

از جامعه را تشکیل   براین از یک سو، دانشگاه بخش مهمیآموزش عالی یک نهاد است. بنا
ها نیز متحول  دهد اهداف دانشگاه دهد و از سویی دیگر با تحوالتی که در جامعه رخ می می
اساس الگوهاي فرهنگی تغییر  ها در جامعه بر شوند. با گذر زمان اهداف دانشگاه می
بگذارد و نوع نگاه فرد را  تأثیرهاي شخصی افراد نیز  تواند بر ویژگی ند. دانشگاه مینمای می

تغییر دهد و  شان،بازار کار، نیازهاي شغلی و حتی نسبت به روابط عاشقانه نسبت به جهان،
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وق دهد که براي جهان اجتماعی به سمتی سهاي آنان را  ها و اولویت ارزش براي نمونه،
ر دانشجویان ایجاد که از طریق دانشگاه د ها ها و بینش حوالت در نگرشتر هستند. تمهم
گذار است. مطالعه نگرش و تجربه تأثیرگیري منش اجتماعی دانشجویان شود در شکلمی

پدیده عشق در گیري تواند تا حدود زیادي به درك شکلعشق در نزد جوانان دانشجو می
 یاري نماید. قانه پویا در فضاي آموزش عالی،متقابل عاشي ها جامعه کنونی و تحلیل کنش

شناختی نقش عوامل اجتماعی در صدد مطالعه و تحلیل جامعه پژوهش حاضر در
همه را  روابط عاشقانه بین دانشجویان است. یکی از مخاطراتی که در جوامع نوین تقریباً

ختم شود یا است که ممکن است به ازدواج   نگران کرده است، بحث درباره روابط صمیمی
شناسان معتقدند که گفتمان آرمانی عشق رمانتیک نشود به همین دلیل بسیاري از جامعه

یا قابل اجرا نیست و یا در حال خداحافظی و به حاشیه رفتن است. لذا درك و بررسی 
طور مطالعه نقش نهادهاي آموزشی باالخص عنوان یک مقوله اجتماعی و همین عشق به

این مفهوم با توجه به مقتضیات زمان حال و تولید توأم با بازاندیشی در باز آموزش عالی
رسد. این پژوهش سعی بر این دارد  گذار از جامعه سنتی و مدرن شدن ضروري به نظر می

ها در شیوه بازتولید توأم با باز اندیشی مفهوم عشق در  که به بررسی اهمیت و نقش دانشگاه
ال است که چگونه ؤپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این س روجوانان دانشجو بپردازد از این

شوند و دانشجویان چگونه عشق را مورد  الگوهاي عشق از طریق آموزش عالی بازتولید می
  دهند؟بازاندیشی قرار می

  
  پیشینه پژوهش

  تحقیقات داخلی الف)
ن اثربخشی آموزش قبل از ازدواج بر نگرش دانشجویا« در پژوهش  ،)1397نظري ( - 

گیري در  و روش نمونه  با روش کمی» دختر نسبت به روابط قبل از ازدواج و مفهوم عشق 
گرش به روابط قبل از گروه آزمایش و کنترل جایگزین و به کمک مقیاس ن 2دسترس در 
هاي این پژوهش حاکی از  آبادي و مفهوم عشق هندریک پرداخته است. یافته ازدواج شفیع

اند و گروه  هاي گروه آزمایش که آموزش قبل از ازدواج دیده آن است که بین آزمودنی
داري در متغیر نگرش به روابط  اند تفاوت معنی گونه آموزشی دریافت نکرده کنترل که هیچ

توان گفت آموزش قبل از  قبل از ازدواج و مفهوم عشق مشاهده شده است. بطور کلی می
گذار تأثیرقبل از ازدواج و مفهوم عشق ازدواج بر نگرش دانشجویان دختر نسبت به روابط 

  بوده است.
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اي درباره جوانان عشاق و شهر مطالعه« در پژوهش  ،)1395علیخواه و شادمنفعت ( - 
به مطالعه جوانان ساکن شهر به کمک روش کیفی » در شهر رشت   و فضاهاي عمومی

اخته است.  اند پردشهري حضور یافته  رشت که با جنس مخالف خود در فضاهاي عمومی
  هاي عمومی ها از جمله مکان ها و کافی شاپ دهد که پارك هاي این پژوهش نشان می یافته

شهري دنج و   هاي عمومی ترجیحی جوانان هستند. کنترل رسمی، این جوانان را به مکان
  دهد.  پرت سوق می

اي و تجربه عشق هاي شبکه تماس« در پژوهش  ،)1395محمدزاده ( کنعانی و - 
با رویکرد کیفی و به شیوه بحث » ال: مطالعه کیفی دانشجویان دختر دانشگاه گیالن سی

اساس دیدگاه  بر اند.گروهی متمرکز به مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه گیالن پرداخته
هاي  نظري بکار گرفته شده در این پژوهش که نظریه باومن است در گرایش به سمت رابطه

سزایی در سوق یافتن جوانان به سمت ها وجود دارند که نقش به سري ویژگیاینترنتی یک
 این روابط دارند که عبارتند از: رقیق بودن، سادگی برقراري رابطه و قطع آن، معاینه دائمی

اي از نظر دانشجویان راحتی و سادگی هاي شبکه ترین ویژگی تماسو گمنامی. مهم 
بوده است. علیرغم توجه فراوان به دو مقوله   برقراري رابطه و قطع آن و پس از آن گمنامی

رابطه توجه کمتري   راحتی و گمنامی، دانشجویان به دو مقوله رقیق بودن و کنترل دائمی
  اند. داشته

  
  تحقیقات خارجی ب)

عشق در علوم اعصاب: یک تحلیل « در پژوهش  ،)2018گابریل آبند ( - 
نشناسی فی به رویکرد علم اعصاب را با رواو کی  با استفاده از روش کمی» شناختی  جامعه

آزمایشاتی در مورد همبستگی عصبی با در این پزوهش اجتماعی ادغام کرده است. 
... انجام شده  ها مانند: اخالق، معنویت، همدلی، دلسوزي و زیربناهاي بسیاري از پدیده

انجام دهند، نه  هایی را که دانشمندان علوم اعصاب باید شناسان این انتخاباست. جامعه
ها براي اهداف توصیفی و توضیحی خود  کنند، بلکه از آن تحسین و نه محکوم می

کنند. آنچه علوم اعصاب از این طریق در مورد اشیاء، خود و دنیاي اجتماعی  برداري می بهره
شناسی ویژه براي جامعهشناسی و بهشمندي براي جامعههاي ارز کند، داده فرض می

ها،  ، درك و نظریه، عقایداین پروژه براي بررسی تجربی است، نه دانش است. شناسی معرفت
 ها مورد توجه است. شناختی آنبلکه مبانی معرفت
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عشق و نگاه؛ گفتمان « پژوهش در  ،)2017میشل دي جونگ و آنتونی کالینز ( - 
رباره به بررسی دیدگاه زنان جوان آفریقاي جنوبی د» گرا عشق رمانتیک و فرهنگ مصرف

ساله آفریقاي  18-25پردازد. این تحقیق در میان زنان  می  رابطه عشق و جذابیت جسمی
هاي نیمه  ها با استفاده از بحث گروهی متمرکز و مصاحبه جنوبی انجام گرفته است. داده

اند. یکی ن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهآوري و به کمک تحلیل گفتماساخت یافته جمع
در   ها، اهمیت جذابیت جسمی متدوال در ایجاد گفتار زنان جوان در مصاحبه هاي از ایده

عنوان شرط الزم براي احساس میل جنسی و هم براي  ایجاد روابط عاشقانه، هم به
دهد که ظاهر  گیري تجربیات ذهنی افراد است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می شکل

چگونگی تجربه این رابطه در بین زنان بسیار افراد براي ورود به یک رابطه عاشقانه و 
  باشد. گذار میتأثیر

بین   رابطه مفهومی«در پژوهش  ،)2015کریستوفر مورهان و میشل دي جونگ ( - 
به بررسی » ايکمک لیست رایگان و مطالعه نمونه مانتیک و رابطه جنسی: بهعشق، عشق ر
ه کمک استفاده از از یک لیست بین عشق، عشق رمانتیک و رابطه جنسی ب  رابطه مفهومی

اند. روش مورد استفاده در این تحقیق از هاي اولیه پرداخته رایگان و تجزیه و تحلیل نمونه
شناختی ارائه شده است که در آن، و کیفی است و یک چارچوب روش  نوع کمی
اند تا گرفته اي مورد بررسی قرارطور مقایسههاي ساختاري به هاي باز و مصاحبه پرسشنامه

عنوان  مانتیک به. نتایج حاکی از آن است که عشق ربین این سه مفهوم روشن شود رابطه
  باشد، شناخته شده است. تلفیقی از عشق و خصایص جنسی نمونه اولیه که مراقبت می

بررسی  «در پژوهش خود تحت عنوان  ،)2015احمد سیرین و دلشاد داشدامیروف ( - 
به بررسی رابطه »  گاه نسبت به سطح عشق و افسردگیرابطه نگرش دانشجویان دانش

اند. افراد مورد مطالعه هاي دانشجویان دانشگاه نسبت به عشق و افسردگی پرداختهدیدگاه
هاي  دانشجو از دانشگاه 400دانشجوي کارشناسی ارشد بودند و در کل  275زن و  125

اند. مشارکت داشتهدر این پژوهش  2013- 2014مختلف استانبول در سال تحصیلی 
ده توسط هندریک و هاي این مطالعه با استفاده از مقیاس نگرش عشق تهیه ش داده

هاي عشق توسط لی، و پرسشنامه  بندي سبکطور بر اساس طبقههمکاران و همین
هاي به دست آمده از این تحقیق به شرح زیر  اند. مرور یافتهآوري شدهافسردگی بک جمع
ردگی دانشجویان و نگرش عشق پرشور رابطه آماري معناداري وجود است؛ بین نمره افس

همبستگی   صمیمی راه بازیگوشی و عشق داراي رابطهدارد و بین نگرش عاشقانه به هم
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هاي عاشقانه دیگر و میزان افسردگی رابطه معناداري  معکوس وجود دارد. بین نگرش
  مشاهده نشده است. 

  
  پژوهش چوب نظريچار

مالت اجتماعی در باب أت عشق در شکل دادن به زندگی اجتماعی، تعلیرغم اهمی
شناسی عشق تا حد زیادي در میراث فکري این رشته به فراموشی سپرده شده است. جامعه

نین عدم انکار و همچ» عشق « طی چند قرن اخیر با توجه به دشواري از درك مفهوم 
شناسان ندگی اجتماعی، جامعهنی و ساختن زدهی به روابط انسانقش مهم آن در شکل

عشق نه تنها قلمروهاي  اند.هاي عاشقانه عالقه نشان داده لیلنسبت به قدم گذاشتن در تح
اشاره  ،)1959طور که ویلیام گود (، هماندهد، بلکه اطفی افراد را عمیقاً شکل میذهنی و ع

این باورند که عشق شناسان بر معهجا ، عشق از اهمیت ساختاري نیز برخوردار است.کند می
با آن مقابله   توان از دیدگاه علمی است که می  ترین مفاهیمیترین و گنگیکی از پیچیده

به خود  رسد که عشق یک تجربه شخصی و تنها مربوط گونه به نظر میهمواره اینکرد. 
هاي مختلف در نحوه  کنیم به صورت اي که در آن زندگی میشود، اما جامعه افراد می

طور ادامه پیدا کردن آن نگی عاشق شدن، برگزیدن شریک رابطه عاشقانه و همینچگو
هاي عاشق شدن را در بین جوانان  هایی که جوامع شیوه گذارد. یکی از راه می تأثیررابطه 

هایش این  اي بنا بر آرمانهاي تحصیل است، که هر جامعه محل کنند در بازتولید می
هاي  است که در نظریه  طور کلی مفهومی ازتولید اجتماعی بهدهد. ب بازتولید را انجام می

شده است و به این معنا است که افراد یا خود ساختارها با ساز و   شناسی مطرح جامعه
 ,Abercrombie( دهی و خلق کنند هاي خاصی، ساختارهاي اجتماعی را شکل کار

ولید اجتماعی از آن پیر بازت ههاي قوي در زمین گفتنی است یکی از تبیین ).1989:365
 هآن با طبقه در دیدگاه بوردیو، مستلزم شناخت مسأل هبوردیو است. بررسی بازتولید و رابط

واره  عاملیت و ساختار و در عین حال در ارتباط با ساختمان ذهنی، میدان و مفهوم عادت
ها،  انسانجامعه نظام یا سازمانی از روابط متقابل ). Ritzer, 2015( شدنی است بررسی 

اجتماعات و نهادهاست. دانشگاه یک گروه است و آموزش عالی یک نهاد. این بدیهی است 
دهد اهداف  که دانشگاه یک بخش مهم جامعه است. با تحوالتی که در جامعه رخ می

ها در جامعه براساس الگوهاي  شود. با گذر زمان اهداف دانشگاه ها نیز متحول می دانشگاه
خوش تواند خصوصیات شخصی افراد را نیز دست کند. دانشگاه رفتن می فرهنگی تغییر می

تغییر کند. از این نظر، دانشگاه رفتن دانش فرد را نسبت به جهان، بازار کار، نیازهاي شغلی 



1401پاییز  ،1 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  156  

دهد. بوردیو معتقد است که بازتولید  شان را تغییر میو حتی نگرش افراد به روابط عاشقانه
گیرد، به همین جهت او بر این باور است که  موزشی صورت میفرهنگی از طریق نهادهاي آ

 له انتقال قدرت پیدا کرده استأنظام آموزشی بهترین راه حلی است که تاریخ براي مس
)Sharepoor, 2012:85.(  

سه قانون حاکم  18از دیدگاه فوکو تا پایان قرن گفتمان عشق براساس دیدگاه فوکو: 
کشیشی مسیحیت و قانون مدنی بر حوزه زناشویی متمرکز بر رفتار جنسی، شریعت، آیین 

ها را  سو با کاهش دخالت کلیسا در سکسوالیته زوجین، آنفوکو عقیده داشت از یکبودند. 
ها وارد  به علم پزشکی واگذار کرد تا این رشته از دانش، بتواند با تمام قوا در لذت زوج کامالً

گرایان، هاي دیگر همچون همجنس دن ابژهرشود و از سوي دیگر با تعریف و مشخص ک
ها را تکثیر و خود را  ... که قرار بود کنترل شوند، در یک مارپیچ آن کودکان، عورت نمایان و

شماري تضمین لذت، با منافع اقتصادي بی ـبه بعد زنجیره قدرت  19بازتولید نمود. از قرن 
وسپیگري و پورنوگرافی، هم به پزشکی، رد؛ منافعی که به یمن پزشکی، روانو تقویت ش

خورده است. گفتمان واحد در قرون وسطی به  ر لذت و هم به افزایش قدرت پیوندتکثی
گفتمانی چندپاره و متکثر در دوران مدرن مبدل شد. در این گفتمان ایدئولوژي مسلط، 

  .کنند دانش، قدرت و لذت در فرآیندي مارپیچی یکدیگر را بازتولید و تکثیر می
مان نوعی سازه نظري است که براي فهم چگونگی حضور معانی در رفتارها مورد گفت

گردد بلکه عالوه بر زبان، جهانی را  گیرد و گفتمان به زبان محدود نمی استفاده قرار می
کند و داراي توانایی تنظیم اندیشه و کنش  هایی را اعمال می آفریده و بر آن محدودیت

توان آن را یک نوع روش  بخشد و می مان به رفتار ساخت میها است. بنابراین گفت انسان
اي که قابلیت اندیشیدن داشته و شناخت تعریف کرد. هر نوع پدیدهخاصی از فهمیدن 

ها بدون  تواند هدف گفتمان قرار بگیرد. انسان باشد؛ رابطه، کنش، سوژه، ایژه و ... می
ن گفتمان به منزله نداشتن توانایی توانند درباره جهان صحبت کنند و نداشت گفتمان نمی

اندیشیدن است. براي اینکه بتوانیم چیزي را بفهمیم و با دیگران در میان بگذاریم نیاز به 
از مفاهیم است که بتوانند واقعیت را بازنمایی   نوعی نظام بازنمایی داریم، منظور نظامی
با یکدیگر ارتباط دارند میزان اي که این مفاهیم کنند. این مفاهیم بازنمایی کننده و شیوه

هاي گفتمانی محدود نموده و در نهایت  شناخت و قابل پذیرش بودن ارتباط ما را در حوزه
 گردند به کمک رژیم معینی از حقیقت، خود مختار و مسلط می)، 1980( به تعبیر فوکو

)Strandell, 2012:6 .(انتقال ایجاد، بازسازي و  1هاي اجتماعی گفتمان از طریق سازه
                                                 
1 social construction 
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فرهنگ، متون و یابد یعنی بازتولید اجتماعی دانش ضمنی موجود در تعامالت افراد،  می
رو، گفتمان چیزي نیست که به مردم جهان در یک مسیر منفرد و به ها. از این اندیشه

بخشد. هیچ اصل اساسی وجود ندارد و قدرت از بیرون  سمت یک هژمونی واحد شکل می
 ,Focault( شود اي بازتولید میود، بلکه در هر تعامل و رابطهش یخود گفتمان وارد نم

کید دارد که عشق رومانتیک، عشق بین والدین و أگفتمان عاشقانه بر این نکته ت). 1980
اش همچون حیوانات و اشیاء را شامل  فرزند یا احساس بین انسان و ابزارآالت سرگرمی

که عشق بین دو انسان چگونه است و چه  دهد شود. بلکه این گفتمان به ما نشان می نمی
هایی وجود دارد که افراد عاشق یکدیگر  روش مفروضاتی برایش وجود دارد. مشخصاً

با گیرد. گفتمان مربوط به عشق  بودن شکل می  شوند و احساسات عاشقانه و صمیمی می
رد بررسی ي موطور جدها دارد اما به گیري زندگی انسانوجود اینکه سهم بسزایی در شکل

اندیشد که تحول جنسی،  گونه میشناختی قرار نگرفته است. فوکو درباره عشق اینهجامع
امکان جوالن عشق در آن بیشتر است. استفاده از  شرایطی را فراهم کرده است که احتماالً
دهد تا دریابیم چگونه روابط عاشقانه در دوران پست  دیدگاه گفتمانی به ما این امکان را می

هاي مدرنیته  نظریه رن با یکدیگر پیوند دارند و چگونه این گفتمان در حال تغییر است.مد
اي که طی چند  شوند، یعنی نظریه عنوان روایت کالن خود نوشته می متأخر هر یک به

هاي  فرآیند و مفاهیم اصلی سعی در توضیح تقریباً همه موارد اجتماعی در استدالل
کنند تا خود را در نظریه  ها هیچ تالش صریحی نمیآن .گسترده انتزاعات هنگفت دارد

شناسی قرار دهند و از انطباق با تفاهمات قبالً توسعه یافته جلوگیري جامعه  عمومی
ها در کنار نظریه گفتمان، براي توصیف چیزي که فاقدش هستند  کنند. از این روایت می

توان استفاده نمود. این  گفتمان می یعنی روابط بین فرایندهاي کالن و رفتار خرد از طریق
  گیرد.  نوعی پساساختارگرایی متوسط است که بین انتزاعات کالن و زندگی روزمره قرار می

اي همچون گیدنز، باومن و شناسان برجستهدر این پژوهش به کمک نظریات جامعه
ت بسیار الریش بک و الیزابت بک گرنشایم که هر یک در باب عشق در دوران معاصر نظریا

دارند به بررسی نحوه بازتولید عشق توأم با بازاندیشی از طریق آموزش عالی پرداخته   مهمی
شناسان آراي خود را در چارچوب شده است این در حالی است که هیچ یک از این جامعه

اند ولی براي فهم فرایند بازتولید عشق در چارچوب گفتمانی در نظریه گفتمان مطرح نکرده
دهد که چگونه انتزاعات  شان استفاده شده است. گفتمان توضیح میوهش از نظریهاین پژ

گذارند و همچنین نظریه گفتمان فرایندهاي انتزاعی و روابط  می تأثیرکالن بر زندگی افراد 
  نماید.  ها توصیف می ها را نسبت به سوژه ملموس آن
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سازي جامعه غربی راتیککند که دموک آنتونی گیدنز استدالل میآنتونی گیدنز:  - 1
دارد که در  نوعی تحول صمیمیت در روابط رومانتیک را به وجود آورده است. وي اظهار می

نسبت به ادوار گذشته بیشتر داراي خصوصیت کیفی و رضایت   حال حاضر روابط صمیمی
شخصی هستند. همچنین، دیگران نیز مدعی اند که اکنون زنان و مردان براي دستیابی به 

کند  نشان میخاطر ،)1998دمانی در روابط اجتماعی داراي حقوق برابر هستند و لنز (شا
طور برابر و مشترك توزیع شده است. تایرل وابط متقابل بین زنان و مردان بهکه قدرت در ر

دارد که عشق رمانتیک متضمن فردیت برابر زنان و مردان است، زیرا  اظهار می ،)1987(
 ).Sprecher, 2008:189( گردد اساس جنسیت تفکیک نمی ق براشتیاق برابري در عش

گیرد که یکی از  ونه نتیجه میگخود این» تحول صمیمیت « بدین ترتیب گیدنز در کتاب 
ترین تحوالت حیات اجتماعی که انسان پشت سر گذاشته است، تحول خانواده مهم

داشته است. نخستین پیامد  گسترده به خانواده هسته است. این اتفاق دو پیامد به همراه
اي جدید، دیگر همچون دهنده خانواده هستهین ماجرا آن است که دو فرد تشکیلا

هاي پیشین در میدان مغناطیس حمایت خانواده گسترده جاي ندارند و خود باید  خانواده
مسائل خود را حل کنند. در چنین حالتی، با بروز هر مشکل میان زوجین، افراد به مذاکره 

رداشت ي به جدایی دهند. پیامد دوم به تغییر بأتوانند خیلی آسان ر پردازند و می با هم می
تیک است که تنها در آن مناسک نفسه داراي ارزش اروگردد. سکس فی از سکس بر می

  ریزند.  جویی ارزش و اهمیت دارند. روابطی که از این لذت تهی شوند به آسانی فرو میلذت
  

  شی در نظریه گیدنزبازاندی سازوکار
مفهوم مرکزي در نظریه مدرنیته گیدنز، بازاندیشی است. یعنی توانایی انسان درباره 

دار ساختن و مورد نقد قرار دادن لهأمل آگاهانه بر چیزي که از یک دیدگاه بیرونی و مسأت
 کند که در مدرنیته، بازاندیشی نهادینه گیدنز بیان می ).Giddens, 1990( امور بدیهی

هاي جمعی بطور  سازي و رسانهشود و این بازاندیشی در اثر نیروهایی چون جهانی می
گیدنز مدعی است که فرایند بازاندیشی در سطح نهادي و  اي در حال افزایش است.فزاینده

بین فردي تنها مشخصه مدرنیته نیست، بلکه تعامل یا بازخورد پیوسته میان این دو سطح 
شود، در اعمال  هاست. دانش تخصصی که توسط نهادها ایجاد می هنیز از جمله این مشخص

ن شوند. براي مثال نهادهایی همچو هاي فردي نیز بکار گرفته می نهادي بلکه در رفتار
به وجود   هایی درباره زندگی صمیمی پزشکی که دانشدانشگاه، خدمات اجتماعی و روان

 مدارس، هاي عمومی، ی از طریق رسانهها با چرخش در بدنه اجتماع آورند. این دانش می
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 ,Seidman( دهند کلیساها و افراد اهل مطالعه، به زندگی صمیمانه روزانه شکل می
2018:193.(  

مل کردن و أهاي جدید ت بازاندیشی فرایندهاي تغییر گفتمان را به کمک طرح روش
ها و  وعه تفاوتتواند مجم کند. بازاندیشی می هاي پیشین تشدید می نقد خالقانه برداشت

د و از له کردن نشان دهأتعارضات گفتمان و رفتار قابل مشاهده را از طریق تبدیل به مس
مدرن در گفتمان عشق رومانتیک شاهد چرخشی جدید این روست که در دوران پست

هستیم. در زندگی امروزي، خویشتن فردي به یک پروژه بازاندیشی انتخاب و شکل دادن 
تارهاي مربوط به سبک زندگی از قبیل تمایالت جنسی و عشق تبدیل به آن از طریق رف

گردد. در بحث تحول صمیمیت، آنتونی گیدنز گسترش آرمان گفتمانی را توصیف  می
نامد. عشق رمانتیک در ابتدا چندان با رابطه  کند که وي آن را عشق رمانتیک می می

ه از فئودالی و کشاورزي به صنعتی جنسی مالزم نبود. از قرن هجدهم به بعد با تغییر جامع
در  ).Toluie, 2019:307( هاي پیوند عشق رمانتیک با ازدواج فراهم شد به تدریج زمینه

اواخر قرن هجدهم، آرمان عشق رمانتیک در تعامل و به همراه چندین نهاد دیگر از قبیل 
قویت بسط یافته است. عشق رمانتیک در جهت ت »1گفتمان تمایالت جنسی نا مولد«

یید أکند و هر کدام گفتمان قدرت دیگري را ت نهادهاي ازدواج و دوتایی جنسیت عمل می
خر دو أکند که ما در مدرنیته مت بیان می ،)1991گیدنز (). Giddens, 1990( نماید می

گذاري نام» 3کنندهعشق ذوب«و » 2رابطه پاك«ها را  شق جدید داریم. گیدنز آنآرمان ع
اند. رابطه پاك به این هاي عشق رمانتیک بسط یافته ابل برخی آرمانکند. که در مق می

گونه پیوند و هدف بیرونی وجود تواند که بدون هیچ مفهوم اشاره دارد که یک رابطه می
اي بدون ارجاع به هر لحظه تواند هر داشته باشد. رابطه پاك براي خودش وجود دارد و می

شود و دیگر نیازي به  اي براي استقالل سوژه میروژهگونه امر بیرونی پایان یابد. عشق پ
سازي، نده نیز یک آرمان برابري، خودفاشکنحاکمیت ساختار بیرونی نیست. عشق ذوب

پذیري است. عشق ذوب یا رابطه پاك فاقد حمایت بیرونی از سوي تغییر عاطفی و آسیب
مبتنی  ت و ناامن است که عمدتاًثبانهادهایی چون ازدواج و خانواده است. بنابراین رفتار بی

بر صمیمیت عاطفی و تعهد بنا شده است. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که 

                                                 
1 discourse of non-reoroductive sexuallity 
2 pure relationship 
3 fusing love 
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کننده در سطح همچون عشق رمانتیک و رابطه پاك و یا عشق ذوب  گیدنز از مفاهیمی
  کند. آرمانی صحبت می

پایدار روابط انسانی خود به وضعیت نا» عشق سیال« در کتاب زیگمونت باومن: باومن
پردازد. از نظر او فرد براي فرار از این حس ناامنی، با امیال متضاد  در دنیاي جدید می

یابد به طور هم زمان مایل بر محکم کردن پیوندهایش و  شود. فرد در خود در می مواجه می
یک هاست. در واقع افراد در دنیاي مدرن به دنبال شر در عین حال سست نگه داشتن آن

فهمند که  شوند ولی می زندگی هستند و براي فرار از ناراحتی و ناپایداري وارد روابط می
شود که  ها اثبات می تر از قبل است. بارها به آنکنندهحاال ناپایداري دردناك تر و ناراحت

، پنداشتند، امیدوار بودند و انتظار داشتند که سرپناهی در برابر ناپایداري باشد آنچه می
عشق سیال برخالف  ).Toluie, 2019:321( و محل پرورش ناپایداري است أود منشخ

کننده است. در این نوع عشق افراد به شکل گذشته عشق که تولید کننده بود، عشق مصرف
کنند. انسان در این دوران  دنبال ایجاد رابطه هستند، اما این رابطه را چندان عمیق نمی

د بگیرد که چگونه وارد رابطه بشود و از آن لذت ببرد، اما خواهد به کمک مشاوران یا می
ها و مشکالت و قبل از تصمیم به ازدواج آن را ترك کند. این در  درست قبل از بروز سختی

حالی است که در تعریف عشق رمانتیک اعتقاد بر این است که انسان تنها یکبار عاشق 
جنسی  جربه کرد، اما با سلطه عشق تماماًتوان عشق را دوباره یا چندباره ت شود و نمی می

  این تعریف از به حاشیه رانده شد، زیرا ساختارهاي خویشاوندي زیر و رو شد. 
داند که باعث  هاي مدرنیته نیمه دوم قرن بیستم می گرایی را از مشخصهاو مصرف

یی در گراتمایز اساسی بین نحوه زندگی این دوره با دوران گذشته شده است و روح مشتري
اي وابسته به ماهیت متغیر روابط بین شخصی نفوذ کرده است. این روابط به صورت فزاینده

بینی ناپذیر بودن بازار را نشان گردد، تا حدي که امروزه تغییر در ضاعقه و پیشی بازار می
ی یگراگفتمان مصرف«  ،)2003اساس آراي باومن ( بر). Bauman, 2001:86( دهد می

خر تبدیل شده است. این أخوشحالی و رضایت در مدرنیته مت  ک مدل عمومیبه ی» 1شادي
گرایی با تقویت اخالق فردگرایانه، اولویت به صورت ذاتی فرد محور است. مصرفمدل 

باکانه از امیال آنی، کید بیأکند. یا ت مندي و لذت شخصی را توجیه میبخشیدن به رضایت
ر دارد که از هر چیزي لذت ببرد حتی از عشق؛ بطور خواهد و انتظا یعنی چیزي که فرد می

شود. همیشه یک بازار به روز شده وجود دارد و  اساس هزینه و فایده سنجیده می مستمر بر

                                                 
1 consumerist discourse of happiness 
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توانید آن را  رضایت بخش نباشند یا معیوب باشند در هر زمانی شما می اگر کاالها کامالً
  پس داده و یک کاالي بهتر براي خود بگیرید.

شناسی به نام الریش بک از وضعیتی که در جامعه جامعه بک و بک جرنشیم: الریش
کند. یکی از مخاطراتی که در  مدرن به وجود آمده است تحت عنوان جامعه مخاطره یاد می

است که ممکن   همه را نگران کرده است، بحث درباره روابط صمیمی جامعه نوین تقریباً
ک و بک جرنشیم درباره این که افراد چگونه درباره است به ازدواج ختم شود یا نشود. ب

کنند. ریسک یا مخاطره در  روابط عشقی بازاندیشی دارند، از مفهوم ریسک استفاده می
 دربردارنده عدم اطمینان است کنند. ریسک الزاماً را ایفا می  خر نقش مهمیأمدرنیته مت

)Beak & Beak, 2002.( ک هزینه محتمل و مورد ها نیستند بلکه ی مخاطرات هزینه
انتظار است که ممکن است اتفاق بیفتد. مخالفت و ناسازگاري بین ریسک و فرصت یک 

ها آزاد است و به  جنبه مهم مفهوم ریسک در رابطه با عاملیت و بازاندیشی است. انتخاب
شود. نوع جدیدي از آگاهی به همراه محاسبه  سازي تقویت میسازي و سیالوسیله فردي

خر است.  أهاي مهم زندگی در مدرنیته مت ریسک / فرصت اکنون یکی از ویژگی عملی
مخالفت و ناسازگاري بین ریسک و فرصت یک جنبه مهم مفهوم ریسک در رابطه با 

سازي تقویت سازي و سیالها آزاد است و به وسیله فردي عاملیت و بازاندیشی است. انتخاب
ار بیرونی و در درون گفتمان مبتنی بر اخالق گردد، یعنی به خاطر عدم وجود ساخت می

تواند مسیرهایی را که از قبل مشخص شده را انتخاب کنند. وضعیت  درونی، شخص می
عدم اطمینان در روابط امروزي چیزي است که بک و بک جرنشیم از آن تحت عنوان 

اساس  بر این اساس، شکننده بودن روابط کنند. بر یاد می» 1سازي زودشکنی روابطعادي«
ها جنبه عادي  گیرد و درگیري شکل می، آمیز هستندنوعی انتظار قبلی که روابط مخاطره

دهد که شما کسی را انتخاب  ترین خطرات زمانی رخ میشوند. مهم نظر گرفته می روابط در
شود  کنید که فرد مناسب و درستی براي شما نیست. عالوه بر اشتباهی که فرد دچار می می

بعضی از تفکرات طرف مقابل نیز بیاندیشد. و احساسات و  خطرات ناشی ار رفتارهاباید به 
برقراري روابط، بر پردازند که فرد در هنگام  هاي مخاطره به بررسی وقایعی می گفتمان

ها محدودیت خویشتن  مانگونه گفتکند. نکته اساسی در این گذاري میخویشتن سرمایه
رومانتیک به کاهش استقالل و پیدایش نارضایتی منجر  اي که در روابط عشقاست؛ قضیه

رود افراد  گردد. این نوع تناقض موجود بین گفتمان عشق رومانتیک است که انتظار می می
هاي تجویز شده  به یکدیگر متعهد بوده و در صورتی که عشق واقعی در میان باشد به شیوه

                                                 
1 normalization of fragility in relationship 
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فردي از آزادي و رضایت فردي دفاع  گذاري نمایند اما از سوي دیگر اخالق آزاديسرمایه
کند. خود رابطه و احساسات عشقی نیز از سوي خطرات مورد انتظار در گفتمان روابط  می

کوشند بهترین رابطه را برقرار  گیرند. هر دو طرف رابطه می عشقی مورد تهدید قرار می
کنند. چندین  می قابل کنترل و مهار نشدنی تلقی سازند ولی تهدیدات به وجود آمده را غیر

ها متمرکزند.  ها و خانواده گفتمان مخاطره مربوط به روابط وجود دارد که بر خطرات ازدواج
هاي  شوند. همه عالیق و لذت بیان می  طور نامحدودي در فرهنگ عمومیاین خطرات به

نخستین در اثر گذشت زمان و با ایجاد یک زندگی روزمره خانوادگی طراوتشان را از دست 
دهند. یکی از این خطرات فروکش نمودن احساسات و عالیق اولیه است و این خطر  یم

آید که روابط حالت تکراري به خود بگیرند و هیجانات عشق رومانتیک  زمانی به وجود می
  فروکش کند. 

  
  هاي پژوهش  فرضیه

  فرضیه کلی
در جامعه در بازتولید توأم با بازاندیشی در مفهوم عشق   آموزش عالی نقش مهمی

  دارد.
  

  هاي جزئی فرضیه
  بین ساختارهاي اجتماعی و نحوه بازتولید عشق در دانشگاه رابطه وجود دارد. - 1
  بین ساختارهاي فرهنگی و نحوه بازتولید عشق در دانشگاه رابطه وجود دارد. - 2
  گرایی و بازتولید عشق در دانشگاه رابطه وجود دارد.بین رواج فرهنگ مصرف - 2
  هاي بازتولید عشق در دانشگاه رابطه وجود دارد.  حران صمیمیت و سیاستبین ب - 4
  بین ساختار ذهنی دانشجویان و بازتولید عشق در دانشگاه رابطه وجود دارد.  - 5

  
  شناسی پژوهشروش

این تحقیق از نظر هدف انجام تحقیق، در حوزه تحقیقات کاربردي و از نظر روش 
  اجرا، تحقیقی توصیفی است. 
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  جامعه آماري پژوهش
عنوان  دانشجویان فعال دانشگاه گیالن به  در تحقیق حاضر، جامعه آماري شامل تمامی

منظور از دانشجویان  واحد رشت بوده است.  دانشگاه مادر استان و دانشگاه آزاد اسالمی
انتخاب واحد نموده بودند. بنا به  دانشجویانی بودند که در محدوده زمانی پژوهش، فعال،

تعداد  1398هاي مورد مطالعه در تحقیق حاضر، در سال اعالم واحد آموزش دانشگاه
نفر و تعداد دانشجویان فعال دانشگاه آزاد  11664دانشجویان فعال دانشگاه گیالن برابر با 

  نفر بوده است. 4373واحد رشت برابر با 
  

  حجم نمونه
 d در پژوهش حاضر، ت.محاسبه شده اس ، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران کمی

 dدر نظر گرفته شده است. در این تحقیق مقدار  01/0تا  1/0دقّت برآورد بوده و بین 
نیز از جدول توزیع نرمال  tبوده است، مقدار  07/0حد وسط محدوده یعنی حدود  تقریباً

راف پرسشنامه، مقدار انح 30است. با توزیع اولیه  96/1)، که برابر α= 0/0 5انتخاب شده (
محاسبه شد. با در نظر گرفتن مفروضات باال، حجم نمونه  67/0متغیر پژوهش  معیار

  تحقیق برابر است با:
  

  
  

  گیريشیوه نمونه
ابتدا تعداد کل اي بوده است. گیري در تحقیق حاضر از نوع تصادفی طبقهروش نمونه

نموده که این تعداد  دانشجویان فعال دانشگاه گیالن و دانشگاه آزاد واحد رشت را محاسبه
ن هر طبقه (دانشگاه دانشجو بوده است. سپس از تقسیم تعداد دانشجویا 16037برابر با 
دانشجو) بر تعداد کل جامعه  4373دانشجو و دانشگاه آزاد واحد رشت= ؛ 11664گیالن= 
دانشجو)، میزان درصد جامعه آماري به تناسب طبقه محاسبه گردیده  16037آماري (
نفر)،  342توجه به میزان درصد جامعه و حاصلضرب آن با حجم نمونه آماري (است. با 

تعداد دانشجویان هر یک از طبقات در نمونه بدست آمده است. سپس براي انتخاب 
  ها، از روش تصادفی ساده استفاده شده است. نمونه
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  ابزار پژوهش
ساخته و ، تلفیقی از پرسشنامه محققابزار پژوهش حاضر پرسشنامه بوده که

پرسشنامه استاندارد است که بخشی از آن برگرفته شده از تحقیقات پیشین و مطالعات 
ها را بر مبناي طیف دهندگان گزینهپاسخدر این پرسشنامه،  انجام شده در این زمینه است.

نمایند. در هر بخش گذاري میموافق) عالمت تا کامالً مخالف کامالً(از  1اي لیکرتفاصلهپنج
پرسشنامه  ها (متغیرهاي تحقیق) آمده است.گیري یکی از ویژگیاالتی براي اندازهؤز آن سا

  بین دانشجویان هر یک از طبقات توزیع گردیده است.
  

  ها تجزیه و تحلیل داده
در این پژوهش به دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی  ها تجزیه و تحلیل داده

هاي جامعه آماري از نظر عوامل یفی، ویژگیصورت گرفته است. در بخش آمار توص
هاي مرکزي و پراکندگی شناختی ارائه شده است. در این بخش به ارائه شاخصجمعیت

متغیرهاي تحقیق از قبیل میانگین، واریانس، انحراف معیار، دامنه تغییرات، کجی و 
ورود  ها وآوري پرسشنامهعبارت دیگر پس از جمعکشیدگی پرداخته شده است. به

هاي مرکزي و پراکندگی هر کدام از متغیرها و ، شاخص SPSS 24افزاراطالعات آن به نرم
افزار برآورد و محاسبه شده است. در بخش دوم همچنین نمودارهاي آن به کمک این نرم
ها از روش تجزیه و تحلیل دادههاي تحقیق و (آمار استنباطی) به منظور آزمون فرضیه

تگی، آزمون رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده گردید. البته به آزمون ضریب همبس
 ها توجه شده است. نرمال بودن توزیع داده هاي تحقیق به نرمال یا غیرمنظور آزمون فرضیه

  
 و عملیاتی متغیرهاي پژوهش  تعاریف مفهومی

  متغیر وابسته
عنوان فرآیندي مثلثی  به ااسترنبرگ روانشناس مشهور بازتولید عشق ر باز تولید عشق:

عنوان کشش  کند که تعهد، صمیمت و شهوت سه ضلع آن هستند. شهوت که بهمعرفی می
باشد و و نزدیکی و شراکت می  شود و صمیمیت هم گرمیو جنسی معرفی می  جسمی

تعهد ارزیابی فرد از رابطه و ادامه دادن رابطه علیرغم تمام مشکالت است. براي داشتن 
آل و مناسب باید رابطه طرفین هر سه بعد شهوت، صمیمیت و تعهد را داشته ایده ايرابطه

                                                 
1 Likert 
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 & Kiumarsi( در این صورت است که عشق تمام عیار است باشد و
Rasouli,2018:191.( پایان، هاي محبت بیلفهؤدر این تحقیق بازتولید عشق از طریق م

فی، دوستی همیشگی، جذابیت انگیزه شناخت، کنترل افکار، افزایش تعهد، رابطه عاط
رفتار و رازداري در قالب ده گویه طراحی شده و در   رابطه، افزایش درك متقابل، گرمی

 مخالف، مخالف، تا حدودي موافق، موافق و کامالً هاي (کامالً قالب طیف لیکرت و با گزینه
  موافق) بررسی شده است. 

  
 هاي مستقل متغیر

عنوان یک نهاد مهم در بازتولید توأم  زش عالی بهدر پژوهش حاضر آمو آموزش عالی:
ها به فراخور  عبارتی امروزه کارکرد دانشگاهدارد. به  با بازاندیشی عشق جایگاه مهمی

آن روست که کارکرد  ها دستخوش تحوالتی بوده است. این از دگرگونی در نیازهاي انسان
یروي کار در جامعه تقلیل داد به سازي نتوان به آموزش و آماده تنها نمی ها را دانشگاه

ها را براي نظام اقتصادي  اي نیست که فقط انسانتی امروزه دانشگاه همچون کارخانهعبار
بر روي ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی   مهمی تأثیرسسات آموزش عالی ؤآماده کند بلکه م

  باشند: هاي متغیر فوق به شرح زیر می لفهؤجامعه دارند. م
ساختار اجتماعی آموزش عالی بر مناسبات دانشجویان و روابط  اعی:ساختار اجتم

کید أدانشگاه و کسب مدرك ت  ها با یکدیگر داللت دارد و تنها بر نقش آموزش رسمی آن
 دهد در دانشگاه را نیز مورد بررسی قرار می  رسمی ندارد بلکه اهمیت پیوندهاي غیر

)Ghaneirad & Ebrahimabadi, 2010:5.( ت و نتایجی ساختار اجتماعی در تعامال
هاي تعهد به خدمات اجتماعی، استقبال از مباحث اجتماعی، لفهؤتحقیق حاضر از طریق م

هاي هاي اجتماعی، تشویق به اجراي فعالیتواکنش به مسائل اجتماعی، توسعه فعالیت
شده و در قالب طیف لیکرت سنجیده گردد اجتماعی و اهمیت به کار گروهی عملیاتی می

  است.  
عنوان یکی از عوامل اثرگذار در  ساختار فرهنگی دانشگاه به ساختار فرهنگی:

هاي آموزش عالی مطرح است. فاضلی فرهنگی دانشگاهی را الگوي معانی نهفته در  سیاست
داند که افراد در  ها،گفتارها، مصنوعات و تمام مقوالت معناداري می صور نمادین نظیر کنش

ساختار فرهنگی در  ).Fazeli, 2008( کنند ه کمک آن با هم ارتباط برقرار میدانشگاه ب
هاي فرهنگی و هنري، فرهنگ همدردي، هاي انجام فعالیتلفهؤتحقیق حاضر از طریق م
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فرهنگ استقالل شخصیت، فرهنگ سازمانی و توسعه فرهنگ در دانشگاه که به کمک 
  رت استفاده شده است.پرسشنامه عملیاتی گردیده و در قالب طیف لیک

ها  اند و شکافی بین آنامروزه مصرف و نیاز از هم فاصله گرفته گرایی:فرهنگ مصرف
هاي انسانی نیست، بلکه  به وجود آمده است، به نحوي که دیگر مصرف انسانی مطابق با نیاز

 ,Bocoock( مصرف چیزي بیش از آن است و آن شکاف را مصرف محوري پر کرده است
هاي استفاده از کاالي لوکس، توجه لفهؤگرایی از طریق مدر تحقیق حاضر، مصرف ).2002

زیاد به خرج کردن، عوض کردن سریع وسایل، لذت خرید کاالهاي خرید، تنوع در مصرف، 
سازي مصرف کاال در نظر گرفته شده طلبی و نقش هویتمنزلت خرید کاال، اهمیت تنوع

  ده است. است که در قالب طیف لیکرت بررسی ش
عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف  صمیمیت به بحران صمیمیت:

رسد تا بتواند به زندگی یک فرد  اي از رشد و بلوغ عاطفی میشود. یعنی فرد به درجه می
دیگر ورود عاطفی، فکري، اجتماعی، فیزیکی و معنوي داشته باشد. اما در حالتی که فرد 

 Bakhtiyari( شودروابط عاطفی را نداشته باشند، بحران صمیمیت ایجاد می توانایی ایجاد
& Khalili, 2009 .(هاي عدم تمایل به لفهؤیق حاضر، بحران صمیمیت از طریق مدر تحق

دوستی، عدم رفتار صادقانه، عدم حس انتقادپذیري، حس خودخواهی، عدم توجه به منافع 
  گردد.رسشنامه عملیاتی میمتقابل و عدم حس خوشبختی و به کمک پ

هاي فکري است که شامل اي از تواناییساختار ذهنی مجموعه ساختار ذهنی:
آن را وجود  شود و معموالً هوشیاري، تصورات، ادراك، تفکر، قضاوت، زبان و حافظه می

کنند. ساختار ذهنی در برگیرنده قدرت تصور،  توانایی هوشیار بودن و اندیشه تعریف می
قدردانی است و مسئولیت پردازش احساسات و عواطف را بر عهده دارد که  تشخیص و

 ,Zahedi Mazandarani & Colleagues( شود منجر به عملکرد و نوع رفتار افراد می
هاي توصیف تجارب، توجه آگاهانه به لفهؤدر این تحقیق ساختار ذهنی از طریق م ).2019

آگاهانه و واکنش به رویدادهاي مختلف و به  مسائل، قضاوت و ارزیابی تصمیمات، عملکرد
  کمک پرسشنامه عملیاتی گردیده و به وسیله طیف لیکرت سنجیده شده است.

 
  پژوهشاعتبار و پایایی ابزار 

پرسشنامه جهت سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه در بین دانشجویان فعال  30تعداد 
اي پرسشنامه به روش اعتبار سازههاي گیالن وآزاد شهر رشت توزیع شده است. دانشگاه

اساس نتایج به دست آمده بار  ییدي مورد بررسی قرار گرفته است. برأتحلیل عاملی ت
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و  8/0ها بیش از است و حتی تعداد قابل توجهی از گویه 5/0ها بیش از گویه  عاملی تمامی
به لحاظ بار عامل اي پرسشنامه توان دریافت که اعتبار سازهاست بنابراین می 1نزدیک به 

منظور محاسبه  در تحقیق حاضر بهییدي از سطح قابل قبولی برخوردار است. همچنین أت
، مقدار 24 نسخه SPSS افزارپایایی پرسشنامه، قبل از توزیع نهایی آن، با استفاده از نرم

 میزان ضریب آلفاي کرونباخ برايآلفاي کرونباخ براي متغیرهاي تحقیق محاسبه گردید که 
توان گفت که پرسشنامه فوق از است بنابراین می 7/0متغیرهاي تحقیق بیش از   تمامی

  پایایی مناسبی برخوردار است.
  

  هاي پژوهش یافته
  هاي توصیفی یافتهالف) 

%) از پاسخگویان 49نفر (168نفر،  342از نظر فراوانی جنسیت دانشجویان از مجموع 
دهند. بنابراین فراوانی نیز مردان تشکیل می%) را 51نفر ( 174مورد مطالعه زنان و 

%) از 28نفر ( 95پاسخگویان مرد در این مطالعه بیشتر از زنان است. از نظر فراوانی سن 
 26تا  23%) در گروه سنی (36نفر ( 125سال)،  22تا  19پاسخگویان در گروه سنی (

) پاسخگویان بیش از %15نفر ( 50سال) و  30تا  27%) در گروه سنی (21نفر ( 72سال)، 
سال بیشترین تعداد  26تا  23سال سن داشتند. بنابراین پاسخگویان در گروه سنی  30

و همچنین از نظر فراوانی مقطع  ؛هاي سنی دارندفراوانی را در مقایسه با سایر گروه
%) 36نفر ( 125سال)،  22تا  19%) از پاسخگویان در گروه سنی (28نفر ( 95تحصیلی نیز 

نفر  50سال) و  30تا  27%) در گروه سنی (21نفر ( 72سال)،  26تا  23روه سنی (در گ
تا  23سال سن داشتند. بنابراین پاسخگویان در گروه سنی  30%) پاسخگویان بیش از 15(

  هاي سنی دارند.ترین تعداد فراوانی را در مقایسه با سایر گروهسال بیش 26
  

 هاي استنباطی یافتهب) 
هاي گردآوري شده هاي آماري مناسب جهت تجزیه و تحلیل دادهنانتخاب آزمو

نیازمند آزمونی است تا متغیرها به لحاظ نرمال بودن پراکندگی آنان ارزیابی شود، با توجه 
  شود.زمون کولموگروف اسمیرنوف دچار انحراف میآبه این که در حجم نمونه باال 

شیدگی استناد شده است و از آن و میزان کجی و ک Q-Qدر این پژوهش به نمودار 
که بیشتر  Q-Qگرایی و بازتولید عشق هم از نظر نمودار جایی که دو متغیر فرهنگ مصرف

 -2+ تا 2نقاط بر روي خط قرار دارند و هم از نظر میزان کجی و کشیدگی که در محدوده 
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تند بنابراین باشند، نرمال هسگیرند و هر دو متغیر از متغیرهاي اصلی تحقیق میقرار می
 هاي پارامتریک استفاده نمود.  توان از آزمونمی

 
  پژوهشهاي آزمون فرضیه

  
  عشقتوأم با بازاندیشی ثر بر نحوه بازتولید ؤعوامل م:1جدول 

Table 1: Factors Affecting the Way of Reproduction Combined With the 
Rethinking of Love 

ضریب   مدل
R 

ضریب 
  تعیین

تعیین ضریب 
  استاندارد

درجه 
  آزادي

مجموع 
  مربعات

ضریب 
F  

سطح 
  معناداري

  000/0  923/34  612/171  5  332/0  342/0  585/0  همزمان
  

گرایی، بحران ساختار اجتماعی، ساختار فرهنگی، مصرف بین:متغیرهاي پیش
  صمیمیت و ساختار دهنی.

  نحوه بازتولید عشق متغیر مالك:
  

  عشقتوأم با بازاندیشی ثر بر نحوه بازتولید ؤگذاري عوامل میرتأثآزمون رگرسیون  :2 جدول
Table 2: Regression Test of the Infuence of Effective Factors on 

Reproduction with Reflexibility of Love 

  عرض از مبدأ مدل
  ضرایب استاندارد  استاندارد ضرایب غیر

ضریب 
T  

سطح 
خطاي   bضریب   معناداري

  بتا  رداستاندا

  000/0  648/7    200/0  531/1  عرض از مبدأ
  035/0  113/2  146/0  069/0  146/0  ساختار اجتماعی
  121/0  555/1  105/0  060/0  093/0  ساختار فرهنگی

  002/0  069/3  198/0  061/0  187/0  گرایی مصرف
  463/0  736/0  041/0  053/0  039/0  بحران صمیمیت
  000/0  777/3  230/0  062/0  232/0  ساختار ذهنی

  
دهد، ضریب همبستگی آزمون طور که مدل رگرسیونی همزمان نشان می همان
 322/0و ضریب تعیین استاندارد برابر با  342/0، ضریب تعیین مدل 585/0رگرسیون 

دهد که متغیرهاي عبارت دیگر، آزمون رگرسیون نشان میگزارش گردیده است. به
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بینی نمایند. سطح یانس نحوه بازتولید عشق را پیشدرصد از وار 34اند بین توانسته پیش
درصد است و این بدان معناست که تغییر نشان داده شده  5کمتر از  Fمعناداري آماره 

بینی دارد.  ادله رگرسیون چندگانه قابلیت پیشتوسط مدل بر اثر اتفاق نیست و مع
دهد که بهترین یبین نشان مهمچنین ضرایب بتا گزارش شده به ازاي متغیرهاي پیش

گرایی )، مصرف230/0بین براي نحوه بازتولید عشق، به ترتیب ساختار ذهنی (پیش
) بوده است. همچنین متغیرهاي ساختار فرهنگی و 146/0) و ساختار اجتماعی (198/0(

درصد، نتوانستند واریانس  5بحران صمیمیت به دلیل بزرگتر بودن سطح معناداري بیش از 
  عشق را تبیین کنند. نحوه بازتولید

  
  بین ساختارهاي اجتماعی و نحوه بازتولید عشق ارتباط وجود دارد. فرضیه اول:

  
به منظور بررسی رابطه بین ساختارهاي اجتماعی و بازتولید عشق با توجه به نرمال 

  شود.ها، از روش آزمون همبستگی پیرسون استفاده میبودن توزیع داده
  

  یرسون فرضیه اول تحقیقآزمون همبستگی پ :3جدول 
Table 3: Pearson Correlation Test the First Hypothesis of Research 

  بازتولید عشق  ساختارهاي اجتماعی    متغیر

ساختارهاي 
  اجتماعی

  474/0  1  ضریب همبستگی
  000/0  -   سطح معناداري

  342  342  فراوانی

  بازتولید عشق
  1  474/0  ضریب همبستگی

  -   000/0  يسطح معنادار
  342  342  فراوانی

  
دهد شدت همبستگی بین ساختارهاي اجتماعی و نشان می 3 طور که جدولهمان

همبستگی معناداري بین باشد و است که این ارتباط مثبت می 474/0نحوه بازتولید عشق 
تر بین ساختارهاي ساختارهاي اجتماعی و نحوه بازتولید عشق وجود دارد. به عبارتی دقیق

اجتماعی و نحوه بازتولید عشق همبستگی مستقیم گزارش گردیده است که نشان داد با 
بهبود ساختار اجتماعی دانشگاه، نحوه بازتولید عشق نیز بهبود خواهد یافت و بالعکس با 

ها، نحوه بازتولید عشق نیز دچار کاهش و تنزل بروز ضعف در ساختار اجتماعی دانشگاه
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اي درصد پذیرفته گردید. در تبیین چنین یافته 95سطح اطمینان گردد. این یافته در می
بایست اشاره نمود که توجه دانشگاه به مسائل اجتماعی و تقویت زیرساخت اجتماعی از می

هایی با محوریت مسائل و تشکیل همایش  هاي علمیطریق تشکیل و تقویت انجمن
بین دانشجویان گردد. انجام هاي گروهی تواند منجر به تقویت فعالیتاجتماعی می

تواند به شناخت بیشتر یکدیگر و درك هاي گروهی توسط دانشجویان می فعالیت
مندي را به همراه داشته خصوصیات رفتاري و شخصیتی آنان منجر شود و در نهایت عالقه

  باشد.
  

  بین ساختارهاي فرهنگی و نحوه بازتولید عشق ارتباط وجود دارد. فرضیه دوم:
  

 فرضیه دوم تحقیقآزمون همبستگی پیرسون : 4جدول 
Table 4: Pearson Correlation Test the Second Hypothesis of Research 

  بازتولید عشق  ساختارهاي فرهنگی    متغیر

  ساختارهاي فرهنگی
  446/0  1  ضریب همبستگی
  000/0  -   سطح معناداري

  342  342  فراوانی

  بازتولید عشق
  1  446/0  ضریب همبستگی
  -   000/0  سطح معناداري

  342  342  فراوانی
  

دهد شدت همبستگی بین ساختارهاي فرهنگی و نشان می 4 طور که جدولهمان
عبارت دیگر بین بهباشد. است و این ارتباط مثبت می 446/0نحوه بازتولید عشق 

اد با ساختارهاي فرهنگی و نحوه بازتولید عشق همبستگی مستقیم گزارش شد که نشان د
توسعه و بهبود ساختار فرهنگی دانشگاه، نحوه بازتولید عشق نیز توسعه خواهد یافت و 

ها، نحوه بازتولید عشق نیز دچار کاهش بالعکس با کاهش توسعه ساختار فرهنگی دانشگاه
یید قرار أشود و مورد تدرصد پذیرفته می 95گردد. این نتیجه در سطح اطمینان می
هاي گونه بیان نمود که گسترش فعالیتتوان ایناي میچنین نتیجهگیرد. در تبیین  می

فرهنگی و هنري در دانشگاه از قبیل موسیقی، تئاتر با محوریت مقوله عشق و آموزش از 
تواند شرایط روحی هاي فرهنگی میهاي آموزشی در حوزه فعالیتطریق برگزاري کارگاه

  ثر باشد.ؤسبت به مفهوم عشق مدانشجویان را بهبود بخشد و بر توجه آنان ن
  

  گرایی و نحوه بازتولید عشق ارتباط وجود دارد.بین رواج فرهنگ مصرف فرضیه سوم:
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 فرضیه سوم تحقیقآزمون همبستگی پیرسون  :5 جدول
Table 5: Pearson Correlation Test the Third Hypothesis of Research 

  قبازتولید عش  گرایی رواج فرهنگ مصرف    متغیر

رواج فرهنگ 
  گرایی مصرف

  494/0  1  ضریب همبستگی
  000/0  -   سطح معناداري

  342  342  فراوانی

  بازتولید عشق
  1  494/0  ضریب همبستگی
  -   000/0  سطح معناداري

  342  342  فراوانی
  

گرایی دهد شدت همبستگی بین رواج فرهنگ مصرفنشان می 5طور که جدول همان
عبارت دیگر بین رواج بهباشد. است و این ارتباط مثبت می 494/0و نحوه بازتولید عشق 

گرایی و نحوه بازتولید عشق همبستگی مستقیم گزارش شد که نشان داد با فرهنگ مصرف
گرایی، نحوه بازتولید عشق نیز رواج خواهد یافت و بالعکس با کاهش رواج فرهنگ مصرف

گردد. این نتیجه در سطح کاهش می گرایی، نحوه بازتولید عشق نیز دچارفرهنگ مصرف
چه  گیرد. بر این اساس هریید قرار میأشود و مورد تدرصد پذیرفته می 95اطمینان 

دیدگاه افراد نسبت به تنوع در مصرف کاال و مدگرایی و توجه به مصرف کاالهاي لوکس 
ه متنوع از عبارت دیگر استفادیابد. بهافزایش یابد، نحوه بازتولید عشق نیز افزایش می

کاالهاي لوکس و خاص و همچنین وسایل مختلف که بتواند مدگرایی را در ذهن طرف 
تواند باعث ایجاد عالقه در شخص مقابل شود و در نهایت تر میمقابل ایجاد کند بیش

  بازتولید عشق را به همراه داشته باشد.
  

  جود دارد.بین بحران صمیمیت و نحوه بازتولید عشق ارتباط و فرضیه چهارم:
  

 آزمون همبستگی پیرسون فرضیه چهارم تحقیق :6جدول 
Table 6: Pearson Correlation Test the Fourth Hypothesis of Research 

  بازتولید عشق  بحران صمیمیت    متغیر

  بحران صمیمیت
  346/0  1  ضریب همبستگی
  000/0  -   سطح معناداري

  342  342  فراوانی

  بازتولید عشق
  1  346/0  بستگیضریب هم

  -   000/0  سطح معناداري
  342  342  فراوانی
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دهد شدت همبستگی بین بحران صمیمیت و نحوه نشان می 6 طور که جدولهمان
عبارت دیگر بین بحران بهباشد. است و این ارتباط مثبت می 346/0بازتولید عشق 

داد هر چه صمیمیت و نحوه بازتولید عشق همبستگی مستقیم گزارش شد که نشان 
صمیمت بین افراد با بحران بیشتري مواجه گردد، نحوه بازتولید عشق نیز رواج خواهد 

گردد. یافت و بالعکس با کاهش بحران صمیمیت، نحوه بازتولید عشق نیز دچار کاهش می
گیرد. بر این یید قرار میأشود و مورد تدرصد پذیرفته می 95این نتیجه در سطح اطمینان 

کنند به منظور رفع ه صمیمت بین افراد با بحران مواجه شود طرفین سعی میگا اساس هر
بحران تالش نموده و بازتولید عشق را افزایش دهند. عشق نیرویی درونی است که با 

کند تا در راستاي افزایش افزایش بحران در صمیمیت، انگیزه الزم را در افراد ایجاد می
  بازتولید عشق رفتار کنند.

  
  بین ساختار ذهنی دانشجویان و نحوه بازتولید عشق ارتباط وجود دارد. پنجم:فرضیه 

  
 آزمون همبستگی پیرسون فرضیه چهارم تحقیق :7 جدول

Table 7: Pearson Correlation Test the Fifth Hypothesis of Research 
  بازتولید عشق  ساختار ذهنی    متغیر

  ساختار ذهنی
  494/0  1  ضریب همبستگی

  000/0  -   معناداري سطح
  342  342  فراوانی

  بازتولید عشق
  1  494/0  ضریب همبستگی
  -   000/0  سطح معناداري

  342  342  فراوانی
  

دهد شدت همبستگی بین ساختار ذهنی و نحوه نشان می 7طور که جدول همان
هنی عبارت دیگر بین ساختار ذبه باشد.است و این ارتباط مثبت می 494/0بازتولید عشق 

و نحوه بازتولید عشق همبستگی مستقیم گزارش شد که نشان داد هر چه ساختار ذهنی 
تر و متمرکزتر باشد، نحوه بازتولید عشق نیز افزایش خواهد یافت و دانشجویان وسیع

یابد. این نتیجه بالعکس با کاهش قدرت ساختار ذهنی، نحوه بازتولید عشق نیز کاهش می
 گیرد. بر این اساس هریید قرار میأشود و مورد تپذیرفته می درصد 95در سطح اطمینان 

گاه دانشجویان بتوانند نسبت به مسائل مربوط به یافتن و انتخاب شریک زندگی خود 
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توانند عشق را به شکل مناسبی اي داشته باشند میآگاهانه رفتار نمایند و عملکرد آگاهانه
 بین خود بازتولید کنند.

  
  وهشالگوي تحلیلی پژ

  
  

           146/0                681/0  
                 112/0  

  
            198/0  

                
                308/0  
    230/0  

  
  

  
  

 تأثیردهد، بازتولید عشق تحت طور که تحلیل مسیر این تحقیق نشان میهمان
ر ) قرا146/0) و ساختار اجتماعی (198/0گرایی ()، مصرف230/0مستقیم ساختار ذهنی (

گرایی و مستقیم، ساختار فرهنگی بواسطه ساختار اجتماعی، مصرف دارد. در مسیر غیر
چنین بحران صمیمیت گذار است. همتأثیربر بازتولید عشق  269/0ساختار ذهنی به میزان 

بر بازتولید عشق  189/0گرایی و ساختار ذهنی به میزان بواسطه ساختار اجتماعی، مصرف
 034/0مستقیم  و در مسیر غیر 681/0ر فرهنگی در مسیر مستقیم گذار است. ساختاتأثیر

 بر ساختار اجتماعی اثرگذار است بنابراین ساختار فرهنگی در مجموع مسیر مستقیم و غیر
گذار است. ساختار فرهنگی در مسیر تأثیربر ساختار اجتماعی  715/0مستقیم، به میزان 

بنابراین  ؛گرایی اثرگذار استر مصرفب 118/0مستقیم  و در مسیر غیر 481/0مستقیم 
گرایی بر مصرف 599/0مستقیم، به میزان  ساختار فرهنگی در مجموع مسیر مستقیم و غیر

 و در مسیر غیر 327/0گذار است. در نهایت ساختار فرهنگی در مسیر مستقیم تأثیر
مجموع  بر ساختار ذهنی اثرگذار است و بر این اساس ساختار فرهنگی در 130/0مستقیم 

 گذار است.تأثیربر ساختار ذهنی  457/0مستقیم، به میزان  مسیر مستقیم و غیر

425/٠  

481/0  

385/0  

327/0 نحوه بازتولید  
 عشق

ساختار 
 اجتماعی

 گراییمصرف

 ساختار ذهنی

ساختار 
 فرهنگی

بحران 
 صمیمیت
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  گیرينتیجه
هاي کلی مطالعه حاضر در بخش توصیفی و استنباطی و همچنین بر اساس یافته

بندي نهایی چنین نتیجه گرفت که توان در جمعآوري شده از پرسشنامه میاطالعات جمع
ویان عالوه بر عوامل فردي، به بستر اجتماعی و عوامل بازتولید عشق در دانشج

شناختی نیز وابسته است بطوري که وجود عوامل اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادي  جامعه
گردد. از دیدگاه منجر به بازتولید توأم با باز اندیشی عشق در بین دانشجویان می

فرهنگی با  ـ ماع علمیشناختی، دانشجویان با ورود به دانشگاه، در یک اجت جامعه
گردند. وجود ساختار هاي مختص به آن عضو میمناسبات، روابط، هنجارها و ارزش

اجتماعی با مناسبات و روابط بین دانشجویان با یکدیگر و فضاي فرهنگی حاکم بر آن، 
گردد. اما ها و هنجارهاي شناختی و اجتماعی در دانشجویان میسازي ارزشمنجر به درونی

توانند هاي متقابل دانشگاهی، افراد به واسطه برقراري ارتباط با دیگران می ب کنشمتعاق
شوند که فراتر  هایی مواجه می بسیاري از نیازهاي خود را برطرف نمایند، اما گاه با موقعیت

از ساختارهاي اجتماعی تعریف شده و هنجارهاي تعیین شده است. برخی از این 
ی، هیجان، صمیمت و عشق نسبت به طرف مقابل در ها، شامل حس وابستگ موقعیت

گردد که ممکن است در چارچوب هنجارهاي مشخصی نیز قرار  تعامالت اجتماعی می
نتیجه برخوردهاي مناسبتی فرهنگی و اجتماعی در محیط دانشگاه و بین  نگیرند و صرفاً

  دانشجویان باشد.
پرداخته شود این است که از جمله مواردي که در این پژوهش کوشش شده تا به آن 

ها بازتولید  با استفاده از نگاه گفتمانی فوکو به بررسی متغیرهایی بپردازد که به موجب آن
روند مواجه شدن افراد دانشجو در توأم با باز اندیشی عشق از طریق فضاي آموزش عالی و 

 نشجو است.هیجان انگیز در زندگی دا این فرایند را نشان دهد. ورود به دانشگاه گامی
 روابط عاشقانه دانشجویی، هاي گفتگو و دوستی و در برخی از موارد، گیري گروه شکل
هاي اجتماعی و فرهنگی  زمینه توان هاي جدید دانشگاه است که می هایی از تجربه بخش
  نها را در دانشگاه براي دانشجویان تحلیل و بررسی نمود.آگیري شکل

ترین دهد، ساختار ذهنی دانشجویان بیششان میطور که نتایج تحلیل مسیر ن همان
عبارت دیگر، درست است که دانشجویان عشق دارد. به توأم با بازاندیشی را بر بازتولید تأثیر

هاي اجتماعی و نمایند تا در چارچوب هنجارها و مناسبتبا ورود به دانشگاه کوشش می
ه با وابستگی و احساس عشق در این ک فرهنگی تعیین شده دانشگاه قرار گیرند، اما هنگامی

هاي بنیادي و فردي دانشجو از قبیل ساختار ذهنی وي گردند، این ویژگیمحیط مواجه می
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عبارت دیگر دانشجو در کنار کننده بازتولید عشق است. بهقویتساز و تاست که زمینه
ف خود را هنجارهاي اجتماعی تعیین شده از سوي دانشگاه، تجربیات و رویدادهاي مختل

داند که گاه البته که در طول زندگی تجربه نموده را بطور مثبت در مقوله عشق دخیل می
شود و منجر به بازتولید گاهانه و منطقی بکارگرفته میآاین تجربیات و تصمیمات بطور 
هاي تحلیل مسیر ساختار ذهنی گردد. بر اساس یافتهتوأم با باز اندیشی عشق می

گردد زیرا نحوه بازتولید عشق محسوب می گذاري درتأثیربسیار مهم و دانشجویان عامل 
گیرد، ساختار ذهنی دانشجو نیز نسبت به که ساختار فرهنگی دانشگاه شکل می  هنگامی

هایی که در محیط فرهنگی دانشگاه گیرد و افراد بر اساس آموزشمحیط دانشگاه شکل می
ت الگوهاي فکري و ذهنی خود هستند. بر این گیري و تقویگیرند، به دنبال شکلفرا می

اساس رفتارهاي عاطفی خود در حوزه بازتولید عشق را به محیط فرهنگی فراگرفته شده 
کنند. البته نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که ساختار ذهنی دانشجویان متأثر از استناد می

هاي نادرست یاستبحران صمیمیت نیز هست. بحرانی که خود نیز ممکن است بواسطه س
توان دریافت که ساختار فرهنگی بر خالف فرهنگی در دانشگاه بوجود آید. بنابراین می

مستقیم و بواسطه  ساختار اجتماعی که اثري مستقیم بر بازتولید عشق دارد، بطور غیر
گرایی بر بازتولید عشق بحران صمیمیت، ساختار ذهنی، ساختار اجتماعی و فرهنگ مصرف

اي ر باشد. بر این اساس باید نقش فرهنگ و اجزاي آن را نقشی بنیادي و زمینهگذاتأثیر
خود قرار  تأثیرتواند ابعاد مختلف شخصیتی و اجتماعی دانشجویان را تحت دانست که می

هاي دانشجویان ساز هنجارها و ارزشدهد. بطوري که ابعاد اجتماعی دانشگاه که زمینه
گیري عبارتی براي شکلحاکم بر دانشگاه وابسته است. به است نیز خود به شرایط فرهنگی

هاي علمی، تقویت کارهاي گروهی و امثال آن ثر در قالب انجمنؤمحیط اجتماعی سالم و م
هاي فرهنگی صحیح، ثر داشت تا بتوان بواسطه آموزشؤباید محیط فرهنگی سالم و م

یگر نتایج تحلیل مسیر نشان داد از سوي دثر و قدرتمند در ایجاد عشق داشت. ؤاي مجامعه
عبارت دیگر هر چه توجه به گذار است. بهتأثیرگرایی بر بازتولید عشق که فرهنگ مصرف

یابد امکان گرایی افزایش طور کلی توجه به مصرفدگرایی و مصرف کاالهاي لوکس و بهم
 عصر انسان هیانگرا مادي ویژگی را نتیجه این بتوان شود. شایدتر میبازتولید عشق نیز بیش

 مختلف ابعاد و یافته تسري توسعه حال در جوامع به غربی جوامع که از دانست مدرن
روابط از  مدرن، دنیاي در .است داده قرار تأثیر تحت راآن  اجتماعی جمله از و زندگی
 صفحات روز هر دارانسهام گذاريسرمایه در که گونههمان و گذاري استسرمایه جنس

 خود سهام فروش یا حفظ به تصمیم آن اساس بر و کنندمی کنترل را مسها مبادالت
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رویه افراد نیز افراد با توجه به شرایط ظاهري طرف مقابل بواسطه مصرف بی گیرند، می
نمایند که البته گاه ممکن است این روابط اقدام به بازتولید عشق میکاالهاي لوکس و مد، 

افتد عشق نیز مفهوم خود را مانند کاالیی که از مد می عاشقانه دوام زیادي نداشته باشد و
 حاصل زدگیو مصرف مدرن گراییمادي کند،می اشاره باومن که گونههماناز دست بدهد. 

 دیگران ذاتی که ارزش ايگونهبه است؛ داده قرار تأثیر تحت را انسانی هايهمبستگی آن از
. البته نتایج نشان داد که فرهنگ شودمی فتهگر نادیده فرد به منحصر هايانسان عنوان به

ساختار فرهنگی دانشگاه و بحران  تأثیرگرایی در محیط دانشگاهی تا حدودي تحت مصرف
گرایی باومن در جامعه عبارت دیگر، باور ماديصمیمیت بوجود آمده در دانشجویان است. به

در هنگام ایجاد بحران مدرن این برداشت را در ذهن دانشجویان ایجاد نموده است که 
توان با مصرف کاالهاي لوکس از قبیل پوشاك مدرن و یا صمیمیت در روابط عاشقانه، می

هاي لوکس و مطابق با مد روز، این بحران را برطرف نمود و روابط استفاده از اتومبیل
هاي تحلیل مسیر در تحقیق حاضر، تر ساخت که بر اساس یافتهعاشقانه را مستحکم

ثر و معناداري دارد ؤان مشاهده کرد که ساختار فرهنگی دانشگاه در این تفکر نقش متو می
تواند بحران بوجود آمده در صمیمت بین دانشجویان هاي فرهنگی میو عدم توجه به مقوله

طور کلی نتایج یی و توجه به تجمالت سوق دهد. بهگرارا به سوي تقویت فرهنگ مصرف
حران صمیمیت بواسطه ساختار اجتماعی در بازتولید توأم با باز تحلیل مسیر نشان داد که ب

ثر است. این امر بدین ترتیب است که دانشجویان به هنگام بروز بحران در ؤاندیشی عشق م
هاي شخصیتی و اجتماعی، به عضویت روابط صمیمانه خود، با انگیزه اثبات ویژگی

ثري در ؤهاي گروهی نقش مت در فعالیتآیند تا با تالش و فعالیمی هاي اجتماعی در گروه
هاي پیشبرد اهداف اجتماعی دانشگاه داشته باشند و بدین ترتیب ضمن اثبات توانمندي

پذیري، اخالق اجتماعی، تعهد و امثال آن، روابط عاشقانه و خود در ابعاد مختلف مسئولیت
  ثري را ایجاد نمایند و بحران صمیمیت را پشت سر بگذارند.ؤم

وع اشاره نمود که نظریات توان به این موض ه نتایج نظري پژوهش حاضر میاز جمل
) و بک و عشق سیالسازي آن)، باومن (کار باز اندیشی عشق و دموکراتیک سازوگیدنز (

بک گرنشایم (مخاطرات عشق و فردي سازي آن) در چهارچوب گفتمانی نظریه فوکو قرار 
این چهار چوب نظري، استخراج گردیدند. و متغیرهاي پژوهش نیز بر اساس   داده شد

گذار تأثیرگیري یک رابطه عاشقانه دهد که جامعه بر شکل ساختار اجتماعی نشان می متغیر
هاي در  باره این موضوع ایدههاي متفاوت در ومن هر یک با نگرشباشد. فوکو، گیدنز و با می

د که در دوران پست مدرن، کن اند. براي مثال باومن عنوان میخور توجهی را مطرح نموده
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شود. همچنین گیدنز در  اگر ساختار اجتماعی سخت قبلی بدون جایگزین بماند سیال می
سازي در ساختار نظریه خود با اشاره به مفهوم بازاندیشی به سازوکار مرکزي سیال

ا گذاري ساختارهتأثیرکند. فوکو نیز از دو مفهوم دانش و قدرت در نحوه  اجتماعی اشاره می
کند. متغیر ساختار فرهنگی به این موضوع اشاره دارد که عشق در همه  استفاده می

کند که عشق و حتی شهوت، هم به لحاظ  ها وجود دارد. گیدنز استدالل می فرهنگ
را در روابط عاشقانه و  فرهنگی و هم از نظر فرایندهاي نوسازي و صنعتی شدن نقش مهمی

اساس آراي زیگمونت باومن به این  گرایی برگ مصرفمتغیر فرهنکند.  ازدواج بازي می
شوند و براي هر کاالیی در  لحظه به روز می موضوع اشاره دارد که در حالی که بازارها هر

بخش نبود به بازار یک جایگزین وجود دارد و اگر کاالي مورد نظر شما برایتان رضایت
هاي  واستهکید ظالمانه بر خأ، این تتوانید آن را با یک کاالي دیگر تعویض کنید راحتی می

رود از هر چیزي که بخواهد به  این واقعیت است که از فرد انتظار می دهندهآنی افراد نشان
دفعات لذت ببرد و به محض احساس تکراري بودن، آن را تعویض نماید، حتی عشق!. 

اد شده است افراد ایج  متغیر بحران صمیمیت در واقع به تحوالتی که در روابط صمیمی
پردازد. در تحول صمیمیت در حالی که آنتونی گیدنز مفهوم صمیمیت مربوط به عشق  می

نماید، اما بک و بک، در اکثر مواقع از آشوب عادي عشق از آن یاد  در خانواده را حفظ می
کنند. البته این در حالی است که امروزه صمیمیت به مقدار زیادي در خارج از خانواده و  می
متغیر ساختار ذهنی اشاره به  افتد. بط دو نفره و حتی فراتر از روابط عاشقانه اتفاق میروا

رود در نهایت به نفع و رضایت خودشان از افراد انتظار می این موضوع دارد که اصوالً
که در نهایت برایشان موفقیت به عمل  رفتارکنند و سعی کنند تصمیماتی را اتخاذ نمایند

یزي باشند. بک و بک، خواهان هر چ ود کردن خود به انتظارات اجتماعی،آورد و بدون محد
اندیشند  گونه میدانند و این عقالنی می رغم اینکه بسیاري عشق را یک امر غیرمعتقدند علی
آگاهی به کنش که فردي شریک عاطفی مناسب خودش را بیابد بدون پیش  که هنگامی

گراي خویشتن که این واقعیت با گفتمان ذات آورد، باید در نظر داشت متقابل روي می
فرد و ذاتی ه ب حقیقی، یعنی این فرض که افراد با خودشان یک شخصیت مرکزي منحصر

قابل کنترل عشق را  توانند ماشه فرایند غیر کنند، در هم تنیده است و افراد می را حمل می
متغیر بازتولید عشق از دیدگاه هر زمان که بخواهند بچکانند و یا حتی از این کار بپرهیزند. 

گفتمانی فوکو به این موضوع اشاره دارد که چگونه فرایندها در زندگی روزمره و از طریق 
  شوند نه اینکه اموري خارج از افراد باشند. کنند، بازتولید می هایی که افراد عمل می شیوه
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روایت کالن خود عنوان  هاي مدرنیته متأخر هر یک به در نهایت باید گفت که؛ نظریه
هایی که طی چند فرآیند و مفاهیم اصلی سعی در توضیح  شوند، یعنی نظریه نوشته می

ها هیچ آن هاي گسترده انتزاعات هنگفت دارند. تقریباً همه موارد اجتماعی در استدالل
شناسی قرار دهند و از انطباق با جامعه  کنند تا خود را در نظریه عمومی تالش صریحی نمی

 گرایانه،هاي عظیم ساختار این روایتپیام  نمایند. همات قبالً توسعه یافته، جلوگیري میتفا
شوند و به نظر  ها دوباره اصالح میهاي انتزاعی بزرگ آن است که بخشبه این معنا 

گذارند، در  ات غیر قابل انکار اجتماعی و فرهنگی بر جامعه میتأثیر رسد، به نوبه خود، می
ت امروزه تغییرات تقل از سازوکارهاي روزمره هستند. آنچه که مسلم اسحالی که خود مس

تغییر شکل روابط عاشقانه صورت گرفته است و نتایج حاصل از این بسیاري در جهت 
طور شادي ناشی از دهد که رواج عشق سیال، آزادي فردي و همین پژوهش نیز نشان می

دد که البته ساختار دانشگاه در این مهم گر گرایی در بین جوانان دانشجو مشاهده میمصرف
تري هاي اجتماعی نقش مهم گذار است و نسبت به گذشته و همچنین دیگر سازمانتأثیر

  نماید.  ایفا می
  

  پیشنهادهاي کاربردي تحقیق
  ،با توجه به وجود ارتباط معنادار بین ساختار اجتماعی دانشگاه و بازتولید عشق

هاي اجتماعی دانشگاه گردد در هنگام تشکیل گروهشنهاد میریزان دانشگاهی پیبه برنامه
هاي اجتماعی مبتنی بر نیاز به نیازهاي آموزشی و کاربردي دانشجویان توجه شود و فعالیت

هاي توان فعالیتدانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی تبیین گردد. بر این اساس می
توان بندي نمود. نیز میدسته هاي اجرایی و آموزشیاجتماعی را در دو گروه فعالیت

هاي مشخصی هایی نمود که در قالب آن بتوانند پروژهدانشجویان را ترغیب به تشکیل گروه
هاي ها را در قالب فعالیتتوان این پروژهرا با کمک یکدیگر به انجام برسانند که البته می

تعریف نمود و در پایان  افزاري و امثال آنافزاري، سختهاي مهندسی، نرمسازنده و پروژه
هاي دانشجویی از شود این تیماي را اختصاص داد. پیشنهاد میهاي برتر جوایز ارزندهبه تیم

 هاي مختلف تحصیلی تشکیل شود.ترکیب پسران و دختران در دوره
  با توجه به وجود رابطه معنادار بین ساختار فرهنگی دانشگاه و بازتولید عشق

هاي مختلف با در نظر گرفتن شرایط تعریف شده، از انشگاهشود در دپیشنهاد می
حوزه فرهنگی استفاده شود تا بطور ادواري و  کارشناسان خبره و استادان برتر و مبتکر

چگونگی ایجاد "در راستاي توسعه فرهنگ دانشجویان در فضاي هاي منظمیمنظم آموزش
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در این  ،یب شوندویان نیز ترغ، در دانشگاه ارائه گردد و دانشج"ثرؤروابط عاشقانه م
هاي آموزشی مباحث شود سرفصلهاي آموزشی شرکت کنند. همچنین پیشنهاد می دوره

کننده و هاي آموزشی نباشد و زمینه سرگرمها و سمینارفرهنگی تنها در قالب کالس
 نظیر: هاي هنري،توان از نمایشگاهانگیزشی را نیز به همراه داشته باشد بدین منظور می

 نقاشی، خطاطی و یا نمایشی نیز بهره برد.
 گرایی و بازتولید عشق با توجه به وجود رابطه معنادار بین فرهنگ مصرف

هاي آموزشی و فرهنگی کشور که  کلیه سازمان گردد عالوه بر دانشگاه،پیشنهاد می
گرایی و توجه به تجمالت و مدگرایی در سرفصلی اختصاصی در خصوص تبعات مصرف

نظر داشته باشند و همچنین پیشنهاد  هاي آموزشی درروابط عاشقانه را در برنامهایجاد 
شود شکل آموزش این مباحث بصورت پرسش و پاسخ و در قالب میزگردهایی باشد که می

در آن دانشجویان و مدرسین روبروي یکدیگر به بحث و گفتگو بپردازند. بدین منظور 
هاي آموزشی دانشگاه، به ود که در بخشی از کالستوان از استادان هم در خواست نم می

 این مبحث فرهنگی پرداخته و با دانشجویان بحث نمایند.
  با توجه به وجود رابطه معنادار بین بحران صمیمیت و بازتولید عشق پیشنهاد

هاي برقراري ارتباط بین داشنجویان برقرار گردد. بدین منظور گردد در دانشگاه زمینهمی
هاي مطرح در برخی از دروس از دانشجویان خواست تا در مباحث درسی و نظریهتوان می

شده با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و نتیجه را در جلسه بعدي ارائه نمایند سپس 
ه پاداش مناسبی بندي مناسبی را ارائه داد از سوي استاد مربوطها که جمعهر کدام از گروه

اندیشی هاي همشود تا دانشجویان در انتخاب گروهپیشنهاد می چنیندریافت نماید. هم
 خود استقالل داشته باشند تا بدین ترتیب دچار بحران در صمیمیت نگردند.

  با توجه به وجود رابطه معنادار بین ساختار ذهنی دانشجویان و بازتولید عشق
ان را به تفکر عمیق ها مطرح شود تا دانشجویشود شرایط و مباحثی در کالسپیشنهاد می

هاي دانشگاه، توان با مطرح نمودن مباحث مرتبط با عشق در کالسسوق دهد. بنابراین می
اي ایجاد ترتیبی اتخاذ نمود که بازتولید عشق تنها به بواسطه عالقه و صمیمیت لحظه

 گیري و تقویت آن نقشبلکه توأم با باز اندیشی باشد و ساختار ذهنی فرد در شکل نشود،
  اولیه و پایه را داشته باشد.
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Humans interact with each other to meet their needs. One of the most important of 
these needs is romantic interaction. Without love, much of a person's life is fruitless, and 
nothing is as magical as love. Romantic love exists in all cultures, and probably every 
culture reproduces love in its own way. In the present study, prominent social theorists on 
love, such as Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, and Elizabeth Beck 
Gransheim, put theories in a discourse framework using Foucault's discourse and the theory 
of social reproduction. Pierre Bourdieu discusses the processes of late modernity and its 
impact on romantic relationships, as well as reproduction with reflexibility of love through 
higher education. The purpose of this study is to obtain a better and more accurate 
sociological understanding of the social and cognitive aspects of love relationships among 
students with the help of the above theories. According to the mentioned purpose, the 
method used in this research is quantitative (survey) method. The statistical population of 
the present study is all students of Azad University and Gilan University of Rasht who have 
been studying in these two universities during the academic year 2020-2021. For sampling 
in this study, stratified random sampling has been used. Finally, 342 questionnaires were 
distributed and collected. Findings showed that there is a significant correlation between the 
components of higher education, social structure, and cultural structure, the prevalence of 
consumerist culture, intimacy crisis, students' mental structure and reproduction with 
reflexibility of love in higher education. Also, the results of path analysis of this research 
show that the reproduction of love is directly affected by mental structure (0.230), 
consumerism (0.198) and social structure (0.146). 
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