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 چشمانۀ زنان متأهل شهر یزد  هم

 1افشانی رضایعل دیس

 4علی روحانی

 1نژاد عاطفه عبدی
 15/51/88تاریخ پذیرش:                       54/15/89تاریخ دریافت: 

 چکیده

 در را چشمانه و هم  چشم رفتار وقوع چرایی شده، ریزی رفتار برنامهة ینظر بر تکیه با حاضر پژوهش

 ها، داده آوری جمع ابزار پژوهش، پیمایش و زنان متأهل شهر یزد بررسی کرده است. روش میان

شیوة  به 1189از زنان متأهل شهر یزد در سال  نفر 420 درمجموع، است. بوده ساخته پرسشنامة محقق

 نشان نتایج پژوهش دادند. پاسخ پرسشنامه به و دشدن ای انتخاب  ای چندمرحله خوشه گیری نمونه

 ها یافته چشمانة زنان متأهل شهر یزد کمتر از متوسط است. همچنین و هم دهد میانگین رفتار چشم  می

زنان  میان در را چشمانه و هم چشم  خوبی رفتار شده به ریزی رفتار برنامهة ینظر متغیرهای کند بیان می

 از درصد 1/40پژوهش،  این متغیرهای دهد می نشان رگرسیونی های تحلیل یجنتا کند. می متأهل تبیین

متغیر کنترل رفتاری  دو کند و می میان زنان متأهل تبیین در را چشمانه و هم چشم  رفتار تغییرات

 کلی، حالت در .دارد این رفتار وقوع در معناداری تأثیر چشمانه و هم  چشم شده و قصد رفتار درک

گونه  دهند همان می نشان و کنند می تأیید شده را ریزی نظریة رفتار برنامه های گزاره آمده، ستد به نتایج

چشمانه و کنترل رفتاری  و هم کند، قصد رفتار چشم  می شده مطرح ریزی نظریة رفتار برنامه که

 شوند. می منجرچشمانه  هم و  چشمرفتارهای  وقوع شده به درک

 شده، کنترل رفتاری درک چشمانه، و هم زنان، قصد رفتار چشم  ی،چشم هم و  چشم :های کلیدی واژه

 شده. ریزی رفتار برنامهة ینظر
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 مقدمه و طرح مسئله
از  شیمصرف مدرن ب ،شدن جوامع اما با مدرن است، از مصرف ریناگز یادامه زندگ یانسان برا

است  یمتکو فرهنگی های اجتماعی  و خواسته لیبر م ،باشد یمبتن های ضروریازیآنکه بر ن

درنظر گرفته  یو تشابه اجتماع زیمقاصد تما یبرا ( و156 :1181 ی،و همت یمیابراه انیکاظم)

 گاهیپا ،گیرد و شخص اعتبار و منزلت مصرف قرار می اسیچیز در مق همه یعنی ؛شود یم

است معتقد  1یدوزنبر(. 1186 ی،و طالب یرمضانگیرد ) میخود را از مصرف  تیو هو یاقتصاد

 یها رتبه هم ریتا از سا کنند یانتخاب م گرانیبا د سهیافراد مصرف خود را در رابطه و مقا

که  یتظاهر ای یشیاز مصرف نمانیز  4وبلن. (111: 1182ی، خود عقب نمانند )شعبان یاجتماع

گوید که با  سخن می است گرانیخود از د زیبه خود و تما گرانیتوجه د آن جلب ةهدف عمد

به  در جهان روند مصرف متظاهرانه نیا. (1191)وبلن،  گیرد چشمی صورت می همو  چشم 

در قالب  یعنی ی،ا حرفه التیبلکه در آموزش و تحص نیست،محدود  یماد یمصرف کاالها

رقابت  ةعرص بیترت نیبد .(1884 ،جی)پ شود یداده م شینما زیمحور ن و آموزش یا قهیمخارج سل

 ریدرگ زیرا ن یانیمتوسط و م ةبلکه طبق ،ندان محدود نخواهد بودبه ثروتم یچشم هم و  و چشم

به  افراد است )سارتر یستیها و ک ارزش قه،یسل ةدهند نشان ژ،یو عالوه بر منزلت و پرست کند یم

 .(121: 1182 ،ینقل از شعبان

است  یاز فشار یناش یتا حد ندهیبه مصرف فزا شیو گرا یچشم هم و  چشم د،یتقل عتیطب

؛ (1191نشان دهد )وبلن،  گرانیسطح د تا بتواند خود را هم شود یر خانواده وارد مکه ب

 یتجمل یکاالها ةکنند مصرف ن،ییدرآمد پا با وجودکنندگان  از مصرف یگروهکه  طوری به

شدن  رفتهیپذ یبرا یاجتماع یدرآمد فشارها قشر کم نیدر ا یمصرف تجمالت یاصل لیدل .هستند

 گرانید اب یچشم هم و  ها از چشم (. درواقع هدف آن4511، نیو ساح کیدر اجتماع است )ات

و  کی؛ ات1191گرفته )وبلن،  صورت یها است. پژوهش یاجتماع رشیو کسب پذ شدن هیشب

نشان  (4518و ونگ،  گلی؛ س4519؛ ژانگ و همکاران، 4514؛ خاره و همکاران، 4511، نیساح

 دارد. ی این پدیدهجهان وعیاز ش

 رانی( در ا1120)دهخدا،  گرانیرقابت با مردم و د یچشمی( به معنا )هم یچشم  مه و  چشم

 انیرانیا انیامر در م نیبه ا شیخو ةبطوطه در سفرنام که ابن طوری دارد؛ به نهیرید یا سابقه نیز

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Dosenbery 
2. Veblen 
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جویانه  اما امروزه این تعامل سبقت ،(167-165: 1180و همکاران،  یمحمد )شاه کند یاشاره م

بدن،  تیریدر قالب، مدین سطوح جامعه را نیز درگیر کرده است و رفتار ناشی از آن تر پایین

یافته است نمود  رهیلباس و غ دیخر ،یهنر یورزش یها عروس، کالس یةزیجه ،یسفر، مهمان

 و  چشم ها براساس پژوهش(. 1181 ،یفشارک یحکمت و هاشم دی؛ مؤ1187 ا،ین یمی)ابراه

حکمت و  دیمؤاست ) ارزش غالب در سبک زندگی ایرانی ،درصد 62چشمی با میزان  هم

خود را در مقایسه با   ها ارزش این فرهنگ رقابتی که انسان درنتیجه در(؛ 1181 ،یفشارک یهاشم

های خود پیشی  سنجند، هرکس پیوسته در تکاپوی آن است که از همسایه ارزش دیگران می

 ای که گونه ؛ به(1190کوزر، ) ردیگ ا فرامیچشمی همگان ر و هم ترتیب تب چشم  بگیرد؛ بدین

ی رقابت یاز گسترش رفتارها یدرصد ناش 29را تا  ییگرا ( علت گسترش مصرف1184) یقباد

 .دانسته است ی و مقایسة اجتماعی(چشم هم و  چشم)

 انیزنان در م، تیبر جنس یمبتن یشده و ساختارها جنسیتی یهنجارها لیدل هاز سوی دیگر، ب

 رایرو هستند؛ ز هروب یشتریب یها با چالش یابی تیبا مردان از نظر هو سهیدر مقا هجامع یها گروه

 یناش شتریزنان ب یتیخود در دسترس ندارند. منابع هو فیو تعر یمعنابخش یبرا یمنابع چندان

و  زیتما یبرا یرصتزنان ف یمصرف برا ،فرض نیهاست. با ا همسران آن ةطبق ای تیاز جنس

 دیامر ضمن تشد نی(. ا20: 1198 ،ی)محمدپور و بهمن آورد یوجود م به یردف تیابراز هو

در سطح خانواده و در سطح  یمسئله و مشکالت ،یچشم هم و  چشم ،ییجو رقابت ،ییگرا مصرف

 و  درصد زنان دچار چشم 40 ،جوانانسازمان ملی  به گزارش .آورد یوجود م جامعه به

زنان است. همچنین  دلیل حسادت و رقابت منفی ه بهاین مسئل درصد 10ی هستند که چشم هم

در  ها یچشم هم و  چشم جیشکل را ةدارند و عمد شیچشمی گرا هم و  از مردان به چشم شتریب

آثار و پیامدهای  این امر که (1186)راستگو سوق، خانه است  لیوسا دیآنان نوکردن و خر

 (.1187نیا،  اهیمیمختلف روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد )ابر

 همان به دارند، فراوانی و بیشتر چشمی و هم چشم  و تظاهری مصرف میزان که افرادی

 از نظر روانی این افراد .(4511، نیو ساح کیدارند )اتذهنی  رفاه از تری پایین سطح نیز نسبت

 ،یتیجنسی گرانبار ،یاختالل رفتار ،یافسردگاضطراب،  دچار چشمانه هم و  چشمدرنتیجة رفتار 

توقعات افراد در  شیافزا ،گرید یاز سو(. 102شوند )همان:  می بدن دی/ بازخردیعوارض خر

( 1182 زاده، یو قل پور یبانک ا،ین یانتخاب همسر )مسعود یالگو و (404: 1196 ،یازدواج )قائم
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مصرف ( 1180و همکاران ) ییپورگتا بیکه حب یا گونه بهاست؛  یچشم هم و  چشم متأثر از زین

در نیز ( 1184روشن و همکاران ) دانند. میرا باال  یرانیا یها خانواده سوم کیاز  شیب یشینما

 نیاند که ب برآورد کرده 60/5 بر مصرف افراد را یچشم هم و  چشم ریتأث بیضر یتجرب یبرآورد

ا نشان ر انیرانیبر رفتار ا یچشم هم و  چشم ریتأث ینسبتاً باال ةدرج واست  ریمتغ 1صفر تا 

 منشأدر حوزة خرد و کالن دارد،  یگوناگون یامدهایپ یچشم هم و  طور که چشم . هماندهد می

با توجه به آمارها و مطالب،  بنابراینباشد؛ فردی و اجتماعی  عوامل مختلف تواند یم زیآن ن

که علل و عوامل بسترساز آن . از آنجا در زنان مبرهن است یچشم هم و  مسئلة چشم تیاهم

ندان موردتوجه، شناسایی و ارزیابی قرار نگرفته است، هدف این پژوهش آن است که عوامل چ

را مطالعه کند. در همین زمینه، شهر  چشمانه هم و  چشم رفتارمرتبط با بروز، ظهور و گسترش 

های اجتماعی آن  چشمی در بسیاری از حوزه و هم عنوان یکی از شهرهایی که چشم  یزد، به

ترین سؤالی که این پژوهش  عنوان نمونة مورد مطالعه انتخاب شده است. اصلی به ،1پررنگ است

چشمی زنان متأهل شهر یزد چه میزان است؟ و چگونه  و هم کند این است که چشم  دنبال می

 شده تبیین کرد؟ ریزی توان آن را با نظریة رفتار برنامه می

 پیشینۀ پژوهش

چشمی صورت گرفته است و مطالعات  و هم دربارة چشم های معدودی  با توجه به اینکه پژوهش

شده تا حدودی با  های مطالعه در زمینة مصرف، مصرف تظاهری و مصرف تجملی است، پژوهش

چشمی پرداخته و  و هم ها و مفاهیم نزدیک به چشم  موضوع نزدیک هستند. در پیشینه به جنبه

 اند. شدههای پژوهش در دو قسمت داخلی و خارجی بررسی  پیشینه

« مصرف پایی»خود نتیجه گرفتند که مطالعة ( در 1187نیا، افشانی و روحانی ) ابراهیمی

بیشتر و « حسرت مصرف»آن جة یدرنتها پایین است که  هدف، باال و قدرت خرید آنجامعة 

های  فرایند ارضای حسرت مصرف، فرایندی ناتمام و دوری باطل است؛ به همین دلیل پویایی

 .کرد تر و قدرتمندتر می افزا، فعال طور دورانی و هم چشمی را به چشم و هم مصرف پایی،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
کند که در  های یزدی عنوان می ترین مشکل در خانواده چشمی را بزرگ هم و  دکتر ترکمانی مشاور خانواده، چشم .1

( سیسمونی )یزدنیوز، 1182ها )یزد آوا،  پاشیدگی خانواده دادن و گرفتن تا ازهم امور از خرید، ازدواج و مهمانی ةهم

 ( نمود دارد.1182دنیاآوردن فرزند )یزد ندا،  ه و به( جهیزی1182
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گرایی پرداختند و نتیجه گرفتند که  ( به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف1180ربیعی و رفیعی )

طبقاتی متأثر نیست و باید آن را -سویه از جبر و تعینات ساختاری مصرف الزاماً به نحوی یک

جویی  عینی و نیز در پیوند با موضوعاتی مانند تمایزطلبی و لذتتلفیق عوامل ذهنی و 

 )هدونیسم( دریافت کرد.

( در مطالعة خود، با هدف شناسایی 1181حکمت، محمدی و هاشمی فشارکی ) دیمؤ

های  های زندگی در سطح تهران به بررسی نسبت میان ارزش های غالب فرهنگی در سبک ارزش

ها حاکی از آن است که میان  اند. یافته منظر پاسخگویان پرداخته های آرمانی از موجود با ارزش

تفاوت دیده « مند فرد ارزش»های آرمانی، برای تعیین  های موجود در جامعه با ارزش ارزش

و  مانند چشم « ظاهرگرایانه»های  ای که در مورد نخست، با حضور پررنگ ارزش گونه شود؛ به می

دلی و  مانند هم« دگرگرایانه»های  رنگ ارزش حضور کم و دورویی و چشمی، خودنمایی هم

مند، از نظر پاسخگویان، فردی خردورز و  که فرد ارزش قدرشناسی مواجهیم؛ درحالی

گفته با متغیرهای مستقل این  های پیش کرده قلمداد شده است. همچنین، غالب ارزش تحصیل

و اشتغال تفاوت  رآمدپژوهش از جمله جنسیت، سن، میزان تحصیالت، محل سکونت، د

 های ارزشی شاهد بودیم. دستی را در یافته معناداری نداشتند و نوعی یک

گیری  دنبال بررسی نحوة شکل ( در پژوهش خود به1184تاش ) روشن، پهلوانی و شهیکی

ی در مصرف خانوارهای چشم هم و  چشمعادات مصرفی، اثر دیرپایی کاالهای بادوام و پدیدة 

گیری عادات مصرفی بر اثر  بادوام اثر شکل دهد برای کاالهای نیمه د. نتایج نشان میان ایرانی بوده

کند، اما دربارة کاالهای بادوام این رابطه برعکس است. در حالت ترکیبی  دیرپایی کاالها غلبه می

ود. گیری عادات مصرفی بر اثر دیرپایی کاالها غالب ب بادوام( نیز اثر شکل )کاالهای بادوام و نیمه

است که  60/5طور متوسط  چشمی به و هم همچنین نتایج گویای آن است که ضریب اثر چشم 

 این عدد بیانگر وجود اهمیت باالی مصرف نسبی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی است.

( در مطالعة خود به بررسی میزان عوامل مرتبط با 1184زاده میمندی و یوسفی ) حاجی

دهد میزان  های این پژوهش نشان می اند. یافته زنان شهر یزد پرداختهفرهنگ مصرف در میان 

تر است. براساس  درصد و از حد متوسط پایین 69/49گرایی در میان زنان شهر یزد  مصرف

رابطة گرایی با میزان دینداری، سبک زندگی و مدگرایی  شده میزان مصرف های انجام آزمون

 داری دارد. معنا
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تنها  بودن نه مطالعة خود، این موضوع را مطرح کرده است که لوکس( در 4519ترونین )

آید. وی در پژوهش خود چگونگی  وجود می ویژگی ذاتی محصول است، بلکه با مصرف به

های  ماهیت لوکس از دیدگاه مصرف و اهمیت معنای نمادین اجتماعی آن را برجسته و جنبه

ررسی کرده است. همچنین در بخش تجربی ادبیات قبلی مربوط به مصرف کاالهای لوکس را ب

نمادین برای »های مختلف مصرف نمادین را با تأکید بر اهمیت  طور خاص، جنبه مصرف به

از تعاریف لوکس بیان کرده است. او در ترکیب ابعاد نمادین و تجربی، مصرف لوکس را « خود

 شدة لوکس ارتباط داد. با بحث دربارة ارزش درک

( در مطالعة خود به بررسی این مسئله پرداخت که چگونه و چه 4519ژانگ و همکاران )

گذار  چشمی( بر میزان مصرف تظاهری تأثیر و هم  های اجتماعی غیرمستقیم )چشم زمانی مقایسه

کند تا حس برتری را از طریق  کنندگان را تشویق می است. مقایسه با طبقات باالتر، مصرف

های اجتماعی در  که مقایسه پژوهش با بررسی زمانی دست بیاورند. این  مصرف تظاهری به

توجه  دهد، رفتارهای مصرف قابل شده رخ می های پیشین و غیرمستقیم مصرف دامنه

دهد. نویسندگان بر پایة نظریة مقایسة اجتماعی و ادبیات  کنندگان را تحت تأثیر قرار می مصرف

های اجتماعی غیرمنطقی  مقایسه جبرانی مصرف معتقدند که نداشتن تجربه در تهدید وضعیت

دلیل حساسیت به مصرف خود، احساس حساسیت خود را  کنندگان به شود که مصرف موجب می

ای رقابتی یا  حال، به اینکه آیا هدف مقایسه در رابطه  در قلمرو مادی بازسازی کنند. با این

ند یا خیر، بستگی کنندگان دارای خودپنداره واضح و مفصل هست همکاری با خود و آیا مصرف

ها  دارد. در این پژوهش چهار مطالعه، مشاغل نظری و پیامدهای بازاریابی بررسی و این فرضیه

 تأیید شده است.

شدن بر درگیری با پوشاک مد در  به بررسی تأثیرات جهانی ( در مطالعة خود،4512خاره )

عنوان  شناختی به معیتکنندگان هندی پرداخته است. در این پژوهش، متغیرهای ج میان مصرف

بینی  دهد که نوع شهر، درآمد و تحصیالت در پیش ها نشان می متغیر تعدیلگر بررسی شدند. یافته

کنندگان هندی مهم است و درگیری با پوشاک مد متأثر از  درگیری با پوشاک مد مصرف

 گرا و اثر هنجاری اجتماعی قرار دارد. گرایی، عوامل فایده جهان

 یها با گروه سهیپردرآمد در مقا یها گروه نکهیاحتمال ادهد  ( نشان می4511تا )های گوب یافته

 توانند می بیشتردرآمد کمک  بهها  آن زیرا ؛است بیشتررا بخرند،  یجهان یها مارک شتریدرآمد ب کم
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  به دارند، یعال التیکه تحص یکنندگان طور مشابه، مصرف را امتحان کنند. به یجهان یبرندها

قرار  یجمع یها غذا و رسانه ،یقیموس ،یمعرض محصوالت خارج در شتریب ادیز  احتمال

 یزندگ ةویاز ش تیحما یها را برا نگرش آن تواند یم یریطور چشمگ موضوع به نی. ارندیگ یم

 یبرقرار یعنوان رسانه برا پوشاک مد به تیتحت تأثیر قرار دهد و به درک اهم یجهان

 کمک کند. یجهان ةکنند صرفبخش م یبا اعضا یجمع ارتباط

( درگیری با پوشاک مد را در میان زنان هندی بررسی کردند و 4514خاره و همکاران )

نفس عمومی بر درگیری با  نتیجه گرفتند که متغیرهای نفوذ )تأثیر( اجتماعی و هنجاری و عزت

مقایسه با زنان و مردان در  رهایپتر نیز بیش از  های سنی جوان پوشاک مد اثرگذار است. گروه

دهد که خرید پوشاک مد هویت زنان را در میان  ها نشان می کمتر درگیر پوشاک مد هستند. یافته

نفس عمومی  تواند با مقام و منزلت خوب و عزت بخشد و می های اجتماعی بهبود می گروه

 مرتبط باشد.

 پژوهش ۀنیشیپ یبند جمع

و  یچشم هم و  چشم ةنیو جهان در زم نرایشده در ا انجام های پژوهشبر  یاجمال یمرور

 دهندة موارد زیر است: نشانمؤثر  یرهایمتغ

به صورت مستقل صورت نگرفته  یچشم هم و  در رابطه با چشم یپژوهش جامع و کاملالف( 

 .است

 .ندارند میتعم تیاند که قابل بوده یفیشده به صورت ک انجام یها پژوهشب( برخی 

 اند.  نکرده یرا واکاو یچشم هم و  چشم های علت ها ج( برخی پژوهش

 .اند ناتوان بوده یچشم هم و  چشم ةمسئل یبرا یکاربرد یشنهادهایپ ةاز ارائد( 

 .اند بوده یاقتصاد ایشناسی  ها در حوزة روان از پژوهش یا پارهه( 

 .اند پرداخته یچشم هم و  به چشم کینزد یها مؤلفه یها به بررس ژوهشو( پ

شده   پرداخته یچشم هم و  چشم ایمصرف  یامدهایبر پ شتریشده ب انجام یها در پژوهشز( 

  است.

 و  چشم ةمسئلبارة آنچه پژوهشگر را بر آن داشته است تا به انجام و پژوهش در نیبنابرا

از  کیموجود در هر  یها ینقصان و کاستبر اهمیت موضوع،  عالوههمت گمارد،  یچشم هم

 ود پژوهش جامع است.و نب نیشیپ یها ابعاد پژوهش
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 چارچوب نظری

منظور  رفتار انسان بازتابی از عوامل مختلف است. همچنین شناخت این شبکة علیتی به

های متمادی  تأثیرگذاری بر عوامل مؤثر بر رفتار از جمله امور بسیار مهمی است که طی سال

حدی وسیع است که  همتخصصان علوم رفتاری در پی آن بوده و هستند. دامنة شبکة مذکور نیز ب

از انسانی به انسانی دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت است؛ بنابراین ما برای فهم چرایی 

شده استفاده  ریزی میان زنان متأهل شهر یزد از تئوری رفتار برنامه چشمانه هم و  چشمرفتار 

 تفاده شده است.بینی رفتارها اس ای برای فهم و پیش شکل گسترده خواهیم کرد؛ زیرا به

اندازة کافی تحت کنترل ارادی  برای رفتارهایی که به( TPB)شده  ریزی تئوری رفتار برنامه

(. در این نظریه 191: 1881؛ آیزن، 1: 4519)سانی و ویسی،  شخص نیست، توسعه یافته است

 کرده است، تصمیم شخص برای  های عمل منطقی و یادگیری اجتماعی استفاده که از دیدگاه

کنندة رفتار است. از سوی دیگر چون همة  بینی ترین پیش ترین و مهم عمل )قصد رفتاری( فوری

اما  کنندة دیگری از رفتار است، بینی شده نیز پیش ارادی نیستند، متغیر کنترل رفتاری درک رفتارها

ست )آیزن، مند به درک رفتار انسان نیز ا بینی رفتار عالقه بر پیش از آنجا که این نظریه عالوه

شده  ها، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک کمک سه سازة نگرش ( قصد رفتار به14: 1890

؛ میر شاه جعفری و 24: 1186خواه و همکاران،  ؛ حمایت199: 1881شود )آیزن،  تعیین می

لکه تنها به تالش فرد برای انجام آن بستگی دارد، ب (؛ یعنی انجام یک رفتار نه48: 1180کاویانی 

کننده  ها و غیره نیز تعیین ها و توانایی کنترل شخص بر سایر عوامل مانند اطالعات الزم، مهارت

 (.16: 1890)آیزن،  است

متغیری فردی است، به ارزیابی کلی مثبت یا منفی فرد از مزایا و  که« نگرش»در این نظریه 

 (99: 1187؛ عسکری، 199 :1881؛ آیزن، 1890شود )آیزن،  مضرات انجام یک رفتار اطالق می

که متغیری اجتماعی « هنجارهای ذهنی»دارای دو بعد باور رفتاری و ارزیابی نتایج است.  و

دادن یا ندادن رفتار گفته  است، به تصور افراد از فشار اجتماعی از سوی افراد مهم برای انجام

جاری و انگیزة پیروی را (. همچنین دو بعد باور هن199: 1881؛ آیزن، 14: 1890شود )آیزن،  می

که معموالً تصور افراد را از آسانی یا سختی رفتار « شده کنترل رفتاری درک» .ردیگ یبرمدر

که « قصد رفتاری»رسد  نظر می شده است. به کند، جمع باور کنترلی و قدرت درک گیری می اندازه

شی مؤثر بر رفتار است و شده نقش محوری دارد، حاوی عوامل انگیز ریزی در نظریة رفتار برنامه
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کنند. رفتار  دهد که مردم با چه شدتی خواهان انجام رفتار هستند و برای آن تالش می می  نشان

شود که  عاملی است که ناشی از قصد یا درک کنترل رفتاری است. در این نظریه پیشنهاد می نیز

 ( و1881 زن،ی)آ شود بینی تأکیدکردن بر اوضاع در داخل مدل پیش کمک به تواند یمرفتار 

 مشاهده و بررسی است. شامل عملکرد قابل درواقع

 یرا برا ییها اسیو مق ندیبنش خود در دفتر کار یپژوهشگر یوقت که کند یم دیتأک نیب شیف

 ندادهانجام  یقی، کار دقکندشده مشخص  و کنترل درک یذهن ینگرش، هنجارها یریگ اندازه

و  یکنترل یمهم، هنجارها، باورها یتا رفتارها برود تیعبه درون جم دیرو با از این ؛است

 یها الگو، مصاحبه نیدر کاربرد ا یگام ضرور نیمربوط به رفتار را بشناسد؛ بنابرا یها یکارآمد

همان  قاًیدق یاستنباط ندی. فراشود یانجام م ها آنبارة است که مطالعه در یتیبا جمع یاستنباط

 .(4559)گلنز و همکاران،  کند استفاده می قابلمختلف  یها در فرهنگ را است که الگو یزیچ

  استفاده یچشم هم و  چشم ندیفرابارة ( در1187) این یمیابراه یفیاز پژوهش ک ،منظور نیا یبرا

 یو مصرف زنان تابع دیخر رانیا ةجامع یدر بستر فرهنگ، پژوهش آمده است نیشده است. در ا

 ،کنند یبرخورد م با اقوام شوهر یها وقت که آن یا نهگو به ؛جامعه است یاز فرهنگ عموم

 و  خود، اوج چشم یها یدر مهمان در این صورت کند؛ یم رییتغخود را  یمصرف یرفتارها

و کمتر  یکمتر اجتماع تر، یخصوص ةدر حوز یزنان وقت نیهم ، امادهند یرا نشان م یچشم هم

 ا،ین یمیدارند )ابراه یکمتر ةچشمان هم و  چشم یرفتارها ،رندیگ یقرار م یفشار اجتماع یدارا

 زین زمینه نیاست. در ا یرانیا یها خانواده یاز جمله مسائل مهم برا یاساساً آبرودار. (64: 1187

شأن و  ینوع ( و به77 همان:خود را حفظ کنند ) یتا آبرو پردازند می ییها کنشبه کنشگران 

از  نکهیا یبرا ها یمهمان انیزنان در جر. (79 همان:)کنند  تیخانواده خود را تثب یاجتماع گاهیجا

هرچه  کنند یم یسع ،طبقه طرد نشوند یاعضا ریو سا یچشم هم و  مرجع چشم یها گروه سوی

تأثیر نگرش،  توان یوضوح م پژوهش به نیدر ا (.97-90 همان:ها رفتار کنند ) به آن هیشب شتریب

 زین را فرد یفرد را مشاهده و منشأ باورهاشده بر  درک یو کنترل رفتار یذهن یهنجارها

 یذهنی و کنترل رفتار ینگرش، هنجارها ةشد یزیر رفتار برنامه یةنظر کرد. براساسمشخص 

تر  بنابراین هرچه قصد قوی ؛دنآور وجود می برای رفتار به یتر یتر، قصد قو مثبت ةشد درک

بنابراین (؛ 1: 4519 ،یسیو  ی؛ سان1881 زن،یباشد، احتمال بیشتری از رفتار را در پی دارد )آ

سویه از جبر و تعینات  دهد مصرف به نحوی یک ( نشان می1180های ربیعی و رفیعی ) یافته
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طبقاتی متأثر نیست و باید آن را تلفیق عوامل ذهنی و عینی و نیز در پیوند با -ساختاری

 این های ابراهیمی یافته جویی )هدونیسم( فهم کرد. براساس موضوعاتی مانند تمایزطلبی و لذت

گرفتن اختیار فردی و عوامل اجتماعی و توجه درنظرشده با  ریزی نیز نظریة رفتار برنامه (1187)

 و  چشمبه شرایطی که ممکن است بر انجام یک عمل تأثیرگذار باشد، برای مطالعة رفتار 

مناسب جامعه ه در شد یعنی مقایسة خود با دیگران براساس معیار الگوی پذیرفته چشمانه هم

مختلف  یها نهیدر زم زیآم تیموفق شکلی  به (. این تئوری96: 1185است )بهار و جهان قاضی، 

 (.178: 1881 زن،یاست )آ استفاده شدهرفتار انسان  ینیب شیدرک و پ یبرا

 
 

 پژوهش مفهومی مدل. 1 شکل

کنترل رفتاری 
 شده درک

 رفتار قصد
 و  چشم

 چشمانه هم

 باور رفتاری

 ارزیابی نتایج

 انگیزة پیروی

قدرت 
 شده درک

 

 نگرش

هنجارهای 
 ذهنی

رفتار چشم و 
 چشمانه هم

 باور هنجاری

 باور کنترلی
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 های پژوهش فرضیه

 .رابطه وجود دارد زدیزنان متأهل شهر  نیچشمانه در ب و هم  ار چشمنگرش و رفت میان -

با هم ارتباط  زدیزنان متأهل شهر  نیچشمانه در ب و هم  و رفتار چشم یذهن یهنجارها -

 دارد.

رابطه  یزدیزنان متأهل  نیچشمانه در ب و هم  شده و رفتار چشم درک یکنترل رفتار نیب -

 .وجود دارد

رابطه وجود  یزدیزنان متأهل  نیچشمانه در ب و هم  رفتار چشم زانیو م یقصد رفتار نیب -

 .دارد

 ی پژوهششناس روش

 و (متأهل زن) فرد پژوهش در این تحلیل واحد است. مقطعی نوع از و پیمایشی پژوهش، این

 است. شده آوری  جمع پرسشنامه کمک به پژوهش های است. داده خرد سطح در تحلیل نیز

 اعتبار پرسشنامه و انجام پژوهش، های فرضیه و نظری چارچوب براساس نیز امهپرسشن طراحی

از  پژوهش ابزار پایایی سنجش برای همچنین است. شده  تعیین صوری اعتبار روش از استفاده با

شامل همة زنان متأهل شهر یزد است.  است. جمعیت آماری، شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب

نفر است. حجم  1119410، جمعیت کل زنان 1180از سرشماری  آمده دست به براساس آمار

پرسشنامه  28نفر تعیین شد و برای هر منطقه  420نمونة پژوهش با استفاده از فرمول کوکران نیز 

شده   ای استفاده ای چندمرحله ی خوشهریگ نمونهشد. در این پژوهش، از روش  گرفته  درنظر

ج منطقه براساس تقسیمات شهرداری، در این پنج منطقه است. ابتدا با تقسیم یزد به پن

ی تصادفی صورت گرفت و از هر منطقه، دو محله به این روش انتخاب شد که هریک ریگ نمونه

 با شده آوری جمع اطالعات و تحلیل  تجزیه شده دارند. برای یبند بلوکی ها نقشهها  از محله

 شد. استفاده در دو سطح توصیفی و استنباطی آماری یها روش از SPSSافزار  نرم استفاده از

 آماده است. 1 جدول در پژوهش های پایایی مقیاس سنجش نتایج
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 پژوهش های سازه از هریک برای آمده دست به آلفای میزان. 1 جدول

 شاخص
تعداد 

 اولیه های گویه

 از پس نامطلوب های گویه)حذف  اصلی گویۀ تعداد

 (ها گویه بستگی هم شدن مشخص

 فایآل

 کرونباخ

 95/5 15 11 نگرش

 74/5 8 8 ذهنی هنجار

 رفتاری کنترل

 شده درک
16 10 92/5 

و   چشم رفتار قصد

 چشمانه هم
0 0 72/5 

و   چشم رفتار

 چشمانه هم
44 19 97/5 

 تعریف مفاهیم

نگرش یعنی اعتقاد به عواقب احتمالی رفتار )باورهای رفتاری( و ارزشی که فرد برای  :نگرش

کردن متغیر  برای عملیاتی .(147: 1184و همکاران،  ی)احمددها قائل است )ارزیابی نتایج( پیام

شده است که با ده گویه در قالب طیف  نگرش از دو بعد باور رفتاری و ارزیابی نتایج استفاده 

آور در جمع دوستانه است،  ها به دیگران عامل شادی لیکرت سنجیده شده است )پزدادن داشته

 دلیل توجه به الگوی مصرف دیگران است و...(. روزبودن من، به یادی از بهبخش ز

)نواح، : برآیند باورهایی دربارة انتظارات هنجاری دیگران )باورهای هنجاری( هنجار ذهنی

: 1184و همکاران،  ی)احمدنوایی با انتظارات مردم )انگیزة پیروی(  تمایل به هم ( و74: 1185

ها را قبول دارم در جامعه  جیده شده است )تمایل دارم شبیه افرادی که آنگویه سن 8با  ( که147

کند تو باید انجام  ها حاضر شوم، چقدر مراقب آن چیزی هستی که والدین تو فکر می و مهمانی

 دهی؟ و...(.

: شامل درک فرد از میزان کنترل او بر رفتارش و نیز درک از شده کنترل رفتاری درک

برآیند باورهای کنترلی و قدرت  . همچنین(48: 1186 ان،ی)اردنجام رفتار توانایی خود بر ا

شده است. اعتقاد به وجود عواملی که ممکن است تسهیل یا مانع عملکرد رفتار شوند  درک

ندادن رفتار است  دادن یا انجام )باورهای کنترل( و اعتقاد فرد دربارة توانایی خود در انجام

گویه سنجیده شده است )اگر شرایط مالی اجازه  10با  ( که4556 زن،ی)آ شده( )قدرت درک
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قیمت،  روم تا پز بدهم، خرید لباس ارزان چنانی می بدهد، من هم مانند بقیه به سفرهای آن

 شود و...(. شدن در جامعه می ارزش تلقی موجب بی

نشان : شدت نیت و ارادة فردی برای رفتار هدف است. رابطة قصد رفتاری با رفتار قصد

ها را دارند؛ بنابراین رفتار  دهد که افراد تمایل دارند درگیر رفتارهایی شوند که قصد انجام آن می

شده  دهیسنج هیگو و با پنج (74: 1185)نواح،  همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است

خرم،  یکنم و مدل جدید م است )همیشه اولین زمانی که بتوانم ظروف آشپزخانه را تعویض می

 .(خرم و ... ترین عروسی که در فامیل خواهیم داشت لباس می برای نزدیک

: براساس آنچه در لغتنامة کمبریج آمده است، به وضعیتی اطالق چشمانه و هم  چشم رفتار

دادن کارها و فعالیت قیمت مشابه یا انجام شود که فرد خواستار داشتن اشیا یا کاالهای گران می

دهند؛ زیرا فرد نگران است که از  بهی است که دوستان یا همسایگان او انجام میهای نسبتاً مشا

. برای تعریف (167: 1186 ،ییو موال یلیاسماع خی)شتر از بقیه باشد  اهمیت نظر اجتماعی کم

شده است  هجده گویه در قالب طیف لیکرت طراحیچشمانه  و هم  چشمعملیاتی متغیر رفتار 

دهم، تمایل زیادی به تغییر  با هدف جانماندن یا رقابت با دیگران انجام می )بسیاری از رفتارم را

 ام براساس زندگی اطرافیان دارم و...(. و بهبود مستمر زندگی

 پژوهش های یافته

 توصیفی های یافته

ترین  نفر پاسخگوی این پژوهش که همة آنان زنان متأهل شهر یزد بودند، جوان 420از مجموع 

سال  47مد نیز  و 77/12سال داشته است. میانگین سنی آنان  71ها  ترین آن مسنو  17پاسخگو 

سال از ازدواجشان گذشته بود. از نظر سطح  0تا  1بوده است. بیشتر پاسخگویان بین 

درصد و کمترین فراوانی  2/19تحصیالت، بیشترین فراوانی به تحصیالت دبیرستان و دیپلم با 

شود.  ها را شامل می درصد از آن 2/5واد مربوط بوده است که س تحصیالت به پاسخگویان بی

ها  درصد از آن 7/1میلیون و  4تا  1درصد، میانگین درآمد خود را  19بیشتر پاسخگویان معادل 

درصد  4/14درصد شاغل و  8/66هزار تومان ذکر کردند. بیشتر پاسخگویان یعنی  055کمتر از 

 غیرشاغل بودند.
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 پژوهش متغیرهای توصیفی یها آماره. 2 جدول

 معیار انحراف میانگین متغیر

 604/5 16/4 نگرش

 660/5 92/4 ذهنی هنجار

 627/5 74/1 شده درک رفتاری کنترل

 927/5 01/4 چشمانه و هم  چشم رفتار قصد

 611/5 10/4 چشمانه هم و  چشم رفتار

در شهر یزد چشمانه  و هم  مچشها، میانگین نمرة نگرش زنان به رفتار  با توجه به میانگین

ندارند.  چشمانه و هم  چشمها نگرش چندان مثبتی به رفتار  کمتر از حد متوسط است؛ یعنی آن

در شهر یزد کمتر از حد چشمانه  و هم  چشم رفتارگرفته در زنان نسبت به  هنجار ذهنی شکل

شده از سوی زنان  رکچشمانه است. کنترل رفتاری د و هم  متوسط در راستای تشویق رفتار چشم

در پاسخگویان چشمانه  و هم  چشمدر شهر یزد بیشتر از حد متوسط است. میزان قصد رفتار 

در سطح چشمانه  و هم  چشممیانگین نمرة پاسخگویان از نظر انجام رفتار  وکمتر از حد متوسط 

د. از میان ( همسویی دار1184زاده میمندی و یوسفی ) کمتر از متوسط است که با پژوهش حاجی

ها با  ، پاسخگویان دربارة نحوة آرایش در مهمانیچشمانه و هم  چشمسؤاالت مرتبط با رفتار 

 دهند. چشمی را بروز می و هم  ( بیشترین چشم0تا  1)دامنه  75/1میانگین 

 های استنباطی یافته
 چشمانه و هم  چشم رفتار با ایزمینه متغیرهای رابطۀ. 1 جدول

 نآزمو نوع متغیرها
آمارة 
 آزمون

 سطح
 داری معنا

 نتیجه

 تأیید 559/5 -175/5 پیرسون چشمانه و هم  چشم رفتار*  سن
و   چشم رفتار*  ازدواج از شده سپری های سال

 چشمانه هم
 تأیید 558/5 -169/5 پیرسون

 تأیید 549/5 125/5 اسپیرمن چشمانه و هم  چشم رفتار*  تحصیالت
 تأییدنشده  141/5 151/5 اسپیرمن انهچشم و هم  چشم رفتار*  درآمد

 تأییدنشده 712/5 121/5 تی چشمانه و هم  چشم رفتار* اشتغال 

 چشمانه و هم  چشم رفتار* مسکونی  منزل نوع
 تحلیل

 واریانس
 تأییدنشده  147/5 107/1

 چشمانه و هم  چشم رفتار* سکونت  محل منطقۀ
 تحلیل

 واریانس
 تأییدنشده 124/5 759/1
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چشمی بیشتری دارند. با توجه به سطح  و هم  تر چشم ، زنان جوانآمده دست بهس نتایج براسا

که  چشمانه و هم  چشمشده از ازدواج و رفتار  های سپری بستگی سال معناداری و ضریب هم

است، رابطة بین این دو متغیر معکوس و شدت آن ضعیف است؛ یعنی هرچه زمان  -169/5

در میان زنان متأهل کاهش چشمانه  و هم  چشمباشد، میزان رفتار بیشتری از ازدواج گذشته 

ی وی چشم و هم  چشمیابد. از سوی دیگر هرچه تحصیالت فرد بیشتر باشد، میزان رفتار  می

وجود چشمانه  و هم  چشمباید، اما رابطة معناداری میان متغیر میزان درآمد با رفتار  افزایش می

در زنان برحسب اشتغال، نوع منزل مسکونی و منطقة  چشمانه هم و  چشمندارد. بین بروز رفتار 

 (.P>50/5) نیز تفاوت معناداری وجود ندارد  محل زندگی

 چشمانه و هم  چشم رفتار با اصلی متغیرهای رابطۀ. 1 جدول

 متغیرها
 نوع

 آزمون
 آمارة
 آزمون

 سطح
 داری معنا

 نتیجه

 تأیید 551/5 267/5 پیرسون چشمانه و هم  چشم رفتار*  ذهنی هنجار
 تأیید 551/5 140/5 پیرسون چشمانه و هم  چشم رفتار*  نگرش

 تأیید 551/5 -250/5 پیرسون چشمانه و هم  چشم رفتار*  شده درک رفتاری کنترل
و   چشم رفتار* چشمانه  و هم  چشم رفتار قصد

 چشمانه هم
 تأیید 551/5 254/5 پیرسون

و   چشممتغیرهای هنجار ذهنی، نگرش و قصد با رفتار ، بین آمده دست بهبراساس نتایج 

(، اما بین متغیر کنترل رفتاری P<551/5داری وجود دارد ) رابطة مستقیم و معنا چشمانه هم

 (.P<551/5داری وجود دارد ) رابطة معکوس و معنا چشمانه و هم  چشمشده با رفتار  درک

 رگرسیون

با استفاده از  داری بر متغیر وابسته دارد. تأثیر معنا ون،ی مستقل واردشده در معادلة رگرسیرهایمتغ

و   چشمرفتار  از واریانس درصد 1/40توان  ی مستقل میرهایمتغواریانس ترکیب خطی 

دلیل  را در میان زنان متأهل شهر یزد تبیین کرد. دیگر تغییرات متغیر اصلی بهچشمانه  هم

و همچنین چشمانه  و هم  چشمعنی رفتار بودن متغیر اصلی پژوهش، ی پیچیدگی و چندبعدی

 یی است که بر این متغیر تأثیرگذار هستند.رهایمتغنیامدن برخی از  حساب به
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 چشمانه و هم  چشم رفتار بر مستقل متغیرهای تأثیر رگرسیون. 5 جدول

 مستقل متغیرهای

 ضرایب استانداردنشده ضرایب
 استانداردشده

(Beta) 
t 

 سطح
 B داری معنا

 خطای
 معیار

 555/5 -101/0 -114/5 507/5 -150/5 شده درک رفتاری کنترل
و   چشم رفتار قصد

 چشمانه هم
411/5 522/5 158/5 498/0 555/5 

 چندگانه بستگی هم ضریب تعیین ضریب
251/1 051/5 

 مدل مسیر

آمده  اصلی پژوهش متغیر بر مستقل و کل متغیرهای مستقیم، غیرمستقیم تأثیرات ،6 جدول در

 -114/5شده با بتای  دهد متغیر کنترل رفتاری درک مستقیم نشان می تأثیرات مسیر تحلیل. است

دارد. در تحلیل تأثیرات غیرمستقیم نیز متغیر نگرش با چشمانه  و هم  چشم رفتاربیشترین تأثیر را بر 

 دارد. چشمانه و هم  چشم رفتاراز طریق قصد رفتاری بیشترین تأثیر را بر  111/5بتای 

 
NS دار معناریغ 
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 چشمانه و هم  چشم رفتار بر مستقل متغیرهای کل و غیرمستقیم مستقیم، تأثیرات. 6 جدول

 مستقل متغیرهای
 اثر نوع

 کل
 غیرمستقیم مستقیم

 111/5 111/5 - نگرش
 576/5 576/5 - ذهنی هنجار

 -114/5 - -114/5 شدهدرک رفتاری کنترل
 158/5 - 158/5 چشمانه و هم  چشم رفتار قصد

 گیری نتیجه و بحث

های استنباطی پژوهش به بحث پیرامون نتایج آن  در این قسمت، در کنار مروری بر یافته

به های مرتبط تا چه اندازه تشا پردازیم تا مشخص شود نتایج پژوهش حاضر با پژوهش می

شده در پژوهش بحث و ارزیابی  خوانی( یا تفاوت دارد. همچنین الگوهای نظری استفاده )هم

دهند، قصد  ها بـرای هـر کـاری که انجام می شده، انسان ریزی رفتار برنامهة ینظربر مبنای  شد.

کنـند که ایـن قصـد ممکـن اسـت آشکار یا پنهان باشد؛ )نیت( یا هدف خاصی را دنبال مـی

گیرد و معلول مشخصی را که پاداش تالش  نابراین هریک از اعمال ما از علتی سرچشمه میب

ترین عامـل مستقیم مؤثر بر رفتار فـرض  مهم عنوان بهدنبال دارد. در ایـن نظریـه، قصـد  است به

شده  شـده اسـت، اما قصـد فرد مبتنـی بـر نگـرش، هنجارهـای ذهنی و کنترل رفتاری درک

ة ینظربنابراین با استفاده از ؛ بینی کننده است شده نیز دیگر عامل پیش ترل رفتاری درکاست. کن

های عامل اصلی فرض و سازه عنوان به چشمانه و هم  چشمآیزن، در این مطالعه رفتار 

 این نظریه روی آن آزمون شدند.دهندة  لیتشک

زنان متأهل تأیید نه چشما و هم  چشم رفتارنتایج پژوهش دربارة فرض رابطة نگرش و 

( و شیخ اسماعیلی و موالیی 4511( و گوبتا )4519با نتایج پژوهش ترونین ) افتهشد. این ی

( مطابقت دارد. در ارتباط با این فرضیه باید گفت ارزشی که افراد برای نوعی از رفتار 1186)

ی افراد با توجه به نحوة بروز رفتار آنان مؤثر است؛ یعن در ،(4519 ن،ی)تروناند  مصرفی قائل

پیامدهایی )مثبت یا منفی( که انتظار دارند با انجام نوع خاصی از رفتار نصیبشان شود، به 

 عنوان به کنند. پردازند و احساس مطلوب یا نامطلوبی برای آن پیدا می ارزیابی نتایج می

یشتر شود. دادن رفتار توسط فرد ب  شود که قصد انجام سبب می کلی، نگرش مطلوب ای هقاعد

تر باشد، این  مثبت چشمانه و هم  چشمرود که هرچه نگرش به رفتار  بر این مبنا، انتظار می
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توان گفت براساس نظریة رفتار  رفتار نیز بیشتر شود؛ بنابراین بر مبنای نتایج پژوهش حاضر می

 رفتارگرش با کند و رابطة میان ن شده، نگرش مثبت احتمال وقوع رفتار را بیشتر می ریزی برنامه

 شود. تأیید میچشمانه  و هم  چشم

با  افتهزنان متأهل نیز تأیید شد. این ی ةچشمان و هم  چشم رفتاررابطة میان هنجار ذهنی و 

(، افشانی، 4511(، اتیک و ساحین )4514(، خاره و همکاران )4512نتایج پژوهش خاره )

دارد. دربارة این فرضیه باید گفت  بقت( مطا1177پور ) ( و رفیع1187نیا ) روحانی و ابراهیمی

شکلی هنجاری  شکلی هنجاری ایرانیان بسیار است. در محیطی که هم دلیل ارتباطات بیشتر، هم به

های متقابل افراد از سوی یکدیگر بیشتر است و مردم بیشتر خود را با یکدیگر  بسیار باشد، کنترل

نوایی با  ن در چنین بستری افراد برای هم؛ بنابرای(414: 1177پور،  عی)رفکنند  مقایسه می

که زنان وقتی در حوزة  طوری گیرند؛ به فشار قرار می  هنجارهای اجتماعی همواره تحت

نة چشما و هم  چشمگیرند رفتارهای  می قرار تر، که دارای فشار اجتماعی کمتری است، خصوصی

اعتباری  احترامی و بی برویی یا بیآ ترس از بی درواقع (.64: 1187نیا،  )ابراهیمی دارندکمتری 

بینی اینکه  رفتار کنند؛ بنابراین پیش هنجارهاکند تا مطابق  بسیاری از افراد جامعه را وادار می

ی ممکن است از سوی خانواده، دوستان، معلمان و دیگر اعضای جامعه پذیرفته باشد، رفتار

قاعدة یک  عنوان به(؛ بنابراین 1182، )ستوده شود رفتار از سوی افراد بیشتر میآن دادن  انجام

دادن یک  تواند قصد انجام ( می1890شود )آیزن،  کلی، عامل اجتماعی که هنجار ذهنی نامیده می

ای است که در  گونه به چشمانه و هم  چشم رفتاررفتار را تقویت کند. از سوی دیگر ماهیت 

رود که هرچه هنجار  ین مبنا، انتظار میشود. بر ا ها انجام می مقایسه با دیگران و در مقابل آن

نیز بیشتر شود؛ چشمانه  و هم  چشمتر باشد، رفتار  مثبتچشمانه  و هم  چشمذهنی به رفتار 

شده،  ریزی توان گفت براساس نظریة رفتار برنامه بنابراین بر مبنای نتایج پژوهش حاضر می

و   چشم رفتارابطة میان هنجار ذهنی با کند و ر هنجار ذهنی مثبت احتمال وقوع رفتار را بیشتر می

 شود. تأیید میچشمانه  هم

زنان متأهل تأیید شد. این  چشمانه و هم  چشم رفتارشده و  رابطة میان کنترل رفتاری درک

( 1187نیا، افشانی و روحانی ) ( و ابراهیمی4519با نتیجة پژوهش ژانگ و همکاران ) افتهی

، عوامل چشمانه و هم  چشمشده برای رفتار  نترل درکمطابقت دارد. در رابطه با شاخص ک

و   چشمدادن رفتار  نظر شخصی فرد، فرصت الزم برای انجام مختلفی از جمله توانایی اعمال
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رابطة این شاخص با متغیر اصلی، رابطة ، توانایی مادی و... سنجیده شد. در سنجش چشمانه هم

توان گفت کنترل رفتاری  نتایج پژوهش حاضر میآماری معناداری حاصل شد؛ بنابراین بر مبنای 

و   چشمشده با رفتار  کند و رابطة میان کنترل رفتاری درک بیشتر احتمال وقوع رفتار را بیشتر می

نفس بیشتری دارند و کسانی که معتقدند  شود؛ یعنی افرادی که اعتمادبه تأیید میچشمانه  هم

و   چشمنترل الزم بر منابع را دارند رفتار خودشان در زندگی عامل رفتارند و توانایی ک

 کمتری دارند.چشمانه  هم

ة زنان چشمان و هم  چشمچشمانه و رفتار  و هم  در این پژوهش، رابطة میان قصد رفتار چشم

متأهل تأیید شد. رفتار افراد تابعی ناشی از قصد یا درک کنترل رفتاری است. هرچه قصد 

رود. قصدها  دادن آن رفتار انتظار می موفقیت بیشتری برای انجام تر باشد، دادن رفتاری قوی انجام

دهندة این هستند که مردم با چه شدتی خواهان  حاوی عوامل انگیزشی مؤثر بر رفتار و نشان

(؛ بنابراین بر مبنای 1881کنند )آیزن،  دادن رفتار هستند و با چه شدتی برای آن تالش می انجام

و   چشمشده، قصد رفتار  ریزی گفت براساس نظریة رفتار برنامه توان نتایج پژوهش حاضر می

کند و رابطة میان قصد  را بیشتر می چشمانه و هم  چشمبیشتر، احتمال وقوع رفتار چشمانه  هم

شود؛ یعنی افرادی که قصد  تأیید می چشمانه و هم  چشمبا رفتار چشمانه  و هم  چشمرفتار 

 بیشتری نیز داشتند. ةچشمان و هم  چشمتری داشتند رفتار  قوی

بیشتر سبب شدة  طورکلی نگرش مطلوب، هنجارهای ذهنی مطلوب و کنترل رفتاری درک به

رود هرچه نگرش به اساس انتظار می دادن رفتار توسط فرد بیشتر شود. براین شود قصد انجام می

و شبیه به چشمانه  مو ه  چشمدادن رفتار  تر باشد، اجتماع انجام مثبتچشمانه  و هم  چشمرفتار 

هر چه زن احساس کند که کنترل  تیدرنهاتر بداند و  دیگران رفتارکردن را برای یک زن مطلوب

یابد، اما با توجه به  وی افزایش می ةچشمان و هم  چشمبیشتری بر شرایط و منابع دارد، رفتار 

جود برای هر فرد، باید بودن شرایط مو بودن نوع ارتباط میان این سه متغیر و نیز متفاوت متنوع

 انتظار رفتارهای متنوعی را داشته باشیم؛ چنانکه در این پژوهش با آن مواجه شدیم.

طورکلی دربارة  براساس نتایج پژوهش، نگرش در تحلیل مسیر تأثیری غیرمستقیم دارد. به

دلیل   توان گفت که یک فرد ممکن است پیامد یک رفتار را مثبت ارزیابی کند، اما بهنگرش می

شده(، یا  کنترل رفتاری درک) شیخومنابع محدودی که در اختیار دارد، قدرت محدود  

نشدن انجام رفتار از سوی دیگران مرجع )هنجار ذهنی منفی( نتواند برای رفتار مدنظر اقدام  تأیید
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ود، شده ب طور که در نظریة آیزن مطرح  بنابراین همان؛ (1881؛ آیزن، 4519کند )سانی و ویسی، 

چشمانه  و هم  چشمبر رفتار چشمانه  و هم  چشمصورت غیرمستقیم و با قصد رفتار  نگرش به

 شود. تأثیرگذار است و این فرض نظریه تأیید می

ها، هنجارهای  از سوی دیگر، براساس نظریة آیزن با توجه به اینکه قصد، حاصل نگرش 

که  م بر رفتار را داشته باشد؛ درحالیشده است، باید بیشترین تأثیر مستقی ذهنی و کنترل درک

شده بیشترین تأثیر مستقیم را بر رفتار دارد؛ زیرا قصدها  در پژوهش حاضر کنترل رفتاری درک

یعنی هر چه دورة زمانی بین قصد و رفتار ؛ ممکن است در اثر مرور زمان تغییر کنند

ای قصد فرد برای  نشده یبین های پیش تر شود، احتمال بیشتری وجود دارد که پدیده طوالنی

انجام رفتار را تغییر دهند. درواقع آیزن استدالل کرد که هرگاه قصد انجام یک رفتار وجود 

کمک  شدة پایین( به قدرت درکنباشد )داشته باشد، اما رفتار کامالً تحت اراده و اختیار او 

تیجه، رفتار بیش از آنکه بینی کرد؛ درن توان مقدار کمی از واریانس رفتار را پیش قصد تنها می

شده خواهد بود. برعکس، در  تحت تأثیر قصد باشد، متأثر از متغیر کنترل رفتاری درک

کنندة رفتار  بینی یی پیشتنها بهشرایطی که سطح باالیی از کنترل ارادی وجود دارد، قصد 

ها و  ه تالشخواهد بود؛ زیرا رفتار، احتماالً آسان، صریح و ناشی از قصد وی است و نیازی ب

شد، در   طور که در نظریة آیزن مطرح بنابراین همان؛ (1881تعهدات اضافی ندارد )آیزن، 

دلیل شرایط و معدودبودن منابع خود  نیت به انجام آن رفتار به محض بهرفتارهایی که فرد 

تاری تواند رفتار کند، یعنی میزان کنترل ارادی او بر رفتارش کمتر است، متغیر کنترل رف نمی

 رفتار است.کنندة  بینی شده بیش از قصد پیش درک

شده هیچ تأثیر  بینی آیزن متغیر کنترل رفتاری درک براساس نتایج این پژوهش، برخالف پیش

شود. این متغیر  غیرمستقیمی از طریق قصد بر رفتار در افراد ندارد و این فرضیة نظریه تأیید نمی

ذار است و از این جهت کامالً با آنچه در نظریه مطرح به صورت مستقیم بر خود رفتار تأثیرگ

کند.  شده با رفتار را تأیید می شده است مطابقت دارد و فرض رابطة میان کنترل رفتاری درک

بیشترین تأثیر را بر قصد رفتاری خواهند  رهایمتغهمچنین در نظریة آیزن اینکه کدام یک از 

شدت متأثر از  بهچشمانه  و هم  چشمفتار داشت مشخص نشده است. در این پژوهش قصد ر

و   چشممثبتی به پیامدهای انجام رفتار  نگرش افراد بوده است؛ یعنی افرادی که احساس

 از خود نشان دادند.چشمانه  و هم  چشمدادن رفتار  تری برای انجام داشتند، قصد قویچشمانه  هم
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ی آن دسته از رفتارهایی بود که بین شده پیش ریزی هدف آیزن از طرح نظریة رفتار برنامه

شده اضافه شد.  منظور متغیر کنترل رفتاری درک بررسی نبودند و بدین کمک کنش عقالنی قابل به

بینی کرده بود، افراد با وجود نگرش و هنجار  طور که آیزن پیش براساس این پژوهش، همان

شده( که  ترل رفتاری درککنشوند ) متغیرهای کنش منطقی( با عواملی مواجهه می)ذهنی مثبت 

براین،  این فرض نظریه نیز تأیید شد. عالوه و (1881ها شده است )آیزن،  مانع انجام رفتار آن

متغیر مستقل در نظریة کنش  عنوان بهمتغیر ذکرشده )کنترل رفتاری درک شده( بیش از قصد 

نیا، افشانی و روحانی  میبینی رفتار افراد بود. این نتیجه با پژوهش ابراهی منطقی قادر به پیش

مورد مطالعه )قصد مثبت(، به جامعة باالی « مصرف پایی»( همسو است که نشان داد 1187)

 و شود می« حسرت مصرف»شده( سبب  ها )کنترل رفتاری درک همراه قدرت خرید پایین آن

رای بنابراین تالش افراد ب؛ فرایند ارضای حسرت مصرف، فرایندی ناتمام و دوری باطل است

 کند. دادن این رفتار را بازتولید می انجام

عوامل فردی و  بر شده که ریزی رفتار برنامهة ینظربا  پژوهش این یها افتهنتایج، ی به توجه با

 توانایی بررسی این نظریه دیگر، عبارت   به گیرد؛ قرار می راستا یک در دارد، تأکید اجتماعی

 تأیید را نظریه این های حاضر، گزاره پژوهش نتایج و دارد را چشمانه و هم  چشمرفتارهای 

 را پژوهش این در کاررفته های به مقیاس از آنجا که افزاید. البته آن می تجربی اعتبار بر و کند می

 آینده تنها به مطالعات در شود می پیشنهاد در این باره استفاده کردند، بار اولین برای پژوهشگران

رفتار ة ینظر متغیرهای برای مقیاس و ساختن نشود اکتفا پژوهش ینا در شده ساخته های مقیاس

 و تر گسترده شکل به ها آن این متغیرها، پایایی افزایش بر تا عالوه کند شده ادامه پیدا ریزی برنامه

 اند؛ پذیرفتهتأثیر  یذهن یهنجارها از، افراد براساس نتایج شوند. و بررسی سنجش تر جانبه همه

بتوانند به  افراد گفتن آموزش داده شود تا نه یها مهارت ،در مدارس است بنابراین بهتر

و  دیاز تقل قیطر نیرفتار کنند تا بد شیو مطابق با نظر خو ندینه بگو ،غلط یاجتماع یهنجارها

 دیموضوع که افراد در خر نیبا توجه به ا .شود یریچشمانه در افراد جلوگ و هم  رفتار چشم

 یها در مشاورهبهتر است  دهند، یبروز م یشتریچشمانه ب و هم  تار چشمرف ی،و عروس هیزیجه

نیز مادران  یبراتوان  همچنین می .شودصحبت  زیمسائل ن گونه نیابارة از ازدواج در شیپ

شان  خود و خانواده یسالمت روح یرفتار برا نیا یامدهایپبارة گذاشته شود و در ییها کالس

 صحبت شود.
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 منابع

 چشمی  و هم گیری چشم  کاوش فرایندهای اجتماعی چگونگی شکل، (1187)نیا، سعیده  ابراهیمی

 .نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد ، پایاندر میان شهروندان شهر مشهد

 پایی تا حسرت  از مصرف»(، 1187نیا، سعیده، افشانی، سید علیرضا و علی روحانی ) ابراهیمی

چشمی در خرید و مصرف  و هم گیری چشم  تماعی شکلمند از بسترهای اج مصرف کاوشی زمینه

 .126-141: 2، شمارة شناسی کاربردی جامعه ،«بین زنان شهر مشهد

 ( 1184احمدی، سیروس، حیدری، علی، میرفردی، اصغر و زهرا مردانی ،)«شناختی  تحلیل جامعه

شناسی  جامعه، «شهری رابطة نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون

 .116-141: 1، شمارة کاربردی

  برگرفته از لینک کند چشمی خودمان را کور می و هم وقتی چشم ، (1186)ارجمند، مهدی ،

http://www.Javann.ir/003kqD. 

  کاربرد نظریة رفتار »، (1184)آشوغ، مسعود، آقامالیی، تیمور، قنبرنژاد، امین و عبدالحمید تاجور

آموزش بهداشت و ، «بینی رفتارهای ایمن رانندگی در رانندگان کامیون شده برای پیش ریزی برنامه

 .12-0 :1، شمارة ارتقای سالمت

 برگرفته  شده در یزد ندا، ، نقلچشمی بر در و دیوار یزد و هم  یدن تارهای چشمتن، (1182)نام،  بی

 .https://bit.ly/2DcRj1hاز لینک 

 های گران در استان یزد/ نبود آرامش  چشمی برای خرید سیسمونی و هم چشم (، 1182نام، ) بی

 .http://yon.ir/YYxerبرگرفته از لینک،  ،در یزدی نیوزشده  ، نقلدر زنان باردار یزدی

 برگرفته از لینک  شده در یزد آوا، ، نقلها چشمی؛ مشکل یزدی و هم چشم ، (1182)نام،  بی

http://yon.ir/AmLqZ. 

 فرهنگ  با مرتبط اعیاجتم عوامل بررسی»(، 1184فریدون ) یوسفی، مسعود و میمندی، زاده حاجی

 .471-411 :61 شمارة ،زنان راهبردی مطالعات ،«یزد شهر زنان میان در مصرف

 های  مصرف نمایشی خرید در بین خانواده»(، 1180پور گتایی، کرم و زرنوش بابایی همتی ) حبیب

فصلنامۀ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و ، («18و  7، 1شهر تهران )مطالعة موردی مناطق 

 .142-80: 71، شمارة ادهخانو

 واکاوی »(، 1186خواه جهرمی، مجتبی، ارشاد، فرهنگ، دانش، پروانه و مهدی قربانی ) حمایت

 (،توسعۀ انسانی سابقفصلنامۀ توسعۀ اقتصادی )، «TPBمحیطی بر اساس مدل  رفتارهای زیست

 .66-11: 4شمارة 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44294/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-72-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44294/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-72-
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 تهران: چاپ سیروس.1ة حرف )چ(: شمار 21، شمارة مسلسل: نامه لغت (،1120اکبر ) دهخدا، علی ، 

 ( 1186راستگو سوق، سیداحسان ،) برگرفته از لینک ، چشمی در جامعۀ ایرانی و هم چشم

http://yon.ir/dArc2. 

 شناختی  ای جامعه گرایی: از اجبار تا لذت مطالعه مصرف» ،(1180ملکه رفیعی ) و علی ،ربیعی

 .166-122: 4 ةشمار، شناسی ایران جامعه ۀمجل ،«نگرایی در میان ساکنان شهر تهرا پیرامون مصرف

 ( 1177رفیع پور، فرامرز) ،چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.توسعه و تضاد ، 

 ( صدیقی 1180روزنامة آرمان، سایت مهر ،) خبرنگاران جوان1757546خبر ،. 

 ( 1184روشن، رضا، پهلوانی، مصیب و محمدنبی شهیکی تاش ،)«یری عادات، گ بررسی اثر شکل

ی ایرانی با استفاده خانوارهاای  چشمی، در مصرف بین الدوره و هم دیرپایی کاالهای بادوام و چشم 

 .06-11: 15، شمارة گذاری اقتصادی سیاست، «یافته از روش گشتاورهای تعمیم

 انتشارات تهران: (،شناسی انحرافات شناسی اجتماعی )جامعه آسیب (،1181اهلل ) ستوده، هدایت 

 آوای نور.

 گرایی  مصرفی )با تأکید بر مصرف ةفرهنگ زیبایی و جامع» ،(1184مهناز قبادی ) و خدیجه ،سفیری

 .466-427 :4، شمارة مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،«آرایشی( در لوازم

 فرهنگ ایرانی در سفرنامة »(، 1182محمدی، خدیجه، روشنفکر، کبری و حجت رسولی ) شاه

 .171-101: 11، شمارة فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه، «بطوطه ابن

 ( 1186شیخ اسماعیلی، سامان و سوران موالیی ،)«کنندگان،  ارزیابی اثرات نوگرایی مصرف

« چشمی بر روی قصد خرید کاالهای با برند خارجی در ایران و هم  های هیجانی و چشم ارزش

 .199-108: 19، شمارة های مدیریت بازرگانی کاوش

 ندوشن سمیه عسکری و راضیه هامانه، ذاکری سید علیرضا، افشانی، عباس، ندوشن، یرکعس 

: 1، شمارة.زنان( سیاست )پژوهش و توسعه در زن، «یزد شهر در زنان مصرفی تمایالت»(، 1185)

81-116. 

 ،بر  اقتصادی -اجتماعی متغیرهای تأثیرات سنجش»(، 1186) یوسف و نسترن خلجی، غالمی

 ،شهری ریزی برنامه و نشریۀ پژوهش، «شهر کاشان( :موردی شهروندان )نمونة ییگرا مصرف

 .125-118: 48شمارة 

 چاپ دهم، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و نظام حیات خانواده در اسالم(، 1196ی، علی )قائم ،

 مربیان.
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 ؛عوامل مرتبط با آنو  یمصرف فرهنگ» (،1181) یهمت زهرا ی وقربانعل ،یمیابراه ،مهرداد ان،یکاظم 

 .101-111 :4 ، شمارةیفرهنگ یپژوه جامعه ،«دانشگاه مازندران انی: دانشجویمورد ةمطالع

 ترجمة محسن ثالثی، تهران: شناسی زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه(، 1190، لوئیس )کوزر ،

 .انتشارات نشر

 مطالعات راهبردی زنان، «ها زنان، پاساژ و مصرف نشانه»(، 1198پور، احمد و مریم بهمنی، )محمد ،

 .74-21: 27شمارة 

 تهران: مرکز آمار ایران.1135گزیدة نتایج سرشماری نفوس و مسکن (، 1189آمار ایران ) مرکز ، 

 مطالعة کیفی تجربة مردان و زنان »(، 1182) زاده یقلپور، امیرحسین و آذر  نیا، زهرا، بانکی مسعودی

 .62-18: 1، شمارة شناسی کاربردی جامعه، «ساز طالق گرفته از عوامل فرهنگی زمینه طالق

 زن ، «های زیبایی صورت تحلیل گفتمان جراحی»(، 1185ی، بهار و محمدرضا قاضی جهانی )مهر

 .84-61: 1، شمارة در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(

 گی های فرهن ارزش»(، 1181السادات هاشمی فشارکی ) حکمت، ناهید، محمدی، بیوک و مریم دؤیم

، سال پنجم، پژوهی فرهنگی جامعه«. های زندگی )مطالعة موردی: شهر تهران( غالب در سبک

 .111-158: 1شمارة 

 سازی گرایش دانشجویان دانشگاه  مدل»(، 1180شاه جعفری، سید ابراهیم و حسن کاویانی )ریم

ش در دین و مجلۀ پژوه، «یة آیزن و فیش بایننظرپزشکی اصفهان به تربیت دینی، براساس  علوم

 .12-40: 2، دورة دوم، شمارة سالمت

 بررسی رابطة بین کنش عقالنی و رفتارهای »(، 1185کیا ) ، عبدالرضا و شهروز فروتننواح

: 01، شمارة زیست فصلنامۀ علمی محیط، «محیطی؛ مطالعة موردی: جامعة شهری اندیمشک زیست

69- 79. 

 ة فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نیمترج ،نظریۀ طبقۀ مرفه(، 1191، تورستاین )وبلن. 
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