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کاربست تجربی نظریۀ رفتار برنامهریزی شده در تبیین رفتار چشم و
همچشمانۀ زنان متأهل شهر یزد

تاریخ دریافت89/15/54 :

سید علیرضا افشانی

1

علی روحانی

4

عاطفه عبدینژاد

1

تاریخ پذیرش88/51/15 :

چکیده
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریة رفتار برنامهریزیشده ،چرایی وقوع رفتار چشم و همچشمانه را در
میان زنان متأهل شهر یزد بررسی کرده است .روش پژوهش ،پیمایش و ابزار جمعآوری دادهها،
پرسشنامة محققساخته بوده است .درمجموع 420 ،نفر از زنان متأهل شهر یزد در سال  1189به شیوة
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند .نتایج پژوهش نشان
میدهد میانگین رفتار چشم و همچشمانة زنان متأهل شهر یزد کمتر از متوسط است .همچنین یافتهها
بیان میکند متغیرهای نظریة رفتار برنامهریزیشده بهخوبی رفتار چشم و همچشمانه را در میان زنان
متأهل تبیین میکند .نتایج تحلیلهای رگرسیونی نشان میدهد متغیرهای این پژوهش 40/1 ،درصد از
تغییرات رفتار چشم و همچشمانه را در میان زنان متأهل تبیین میکند و دو متغیر کنترل رفتاری
درکشده و قصد رفتار چشم و همچشمانه تأثیر معناداری در وقوع این رفتار دارد .در حالت کلی،
نتایج بهدستآمده ،گزارههای نظریة رفتار برنامهریزیشده را تأیید میکنند و نشان میدهند همانگونه
که نظریة رفتار برنامهریزیشده مطرح میکند ،قصد رفتار چشم و همچشمانه و کنترل رفتاری
درکشده به وقوع رفتارهای چشم و همچشمانه منجر میشوند.
واژههای کلیدی :چشم و همچشمی ،زنان ،قصد رفتار چشم و همچشمانه ،کنترل رفتاری درکشده،
نظریة رفتار برنامهریزیشده.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
 . 1دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد (نویسندة مسئول)afshanialireza@yazd.ac.ir ،
 . 4استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزدaliruhani@yazd.ac.ir ،
 . 1دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه یزدatefehabdinejad@gmail.com ،
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مقدمه و طرح مسئله
انسان برای ادامه زندگی ناگزیر از مصرف است ،اما با مدرنشدن جوامع ،مصرف مدرن بیش از
آنکه بر نیازهای ضروری مبتنی باشد ،بر میل و خواستههای اجتماعی و فرهنگی متکی است
(کاظمیان ابراهیمی و همتی )156 :1181 ،و برای مقاصد تمایز و تشابه اجتماعی درنظر گرفته
میشود؛ یعنی همهچیز در مقیاس مصرف قرار میگیرد و شخص اعتبار و منزلت ،پایگاه
اقتصادی و هویت خود را از مصرف میگیرد (رمضانی و طالبی .)1186 ،دوزنبری 1معتقد است
افراد مصرف خود را در رابطه و مقایسه با دیگران انتخاب میکنند تا از سایر همرتبههای
اجتماعی خود عقب نمانند (شعبانی .)111 :1182 ،وبلن 4نیز از مصرف نمایشی یا تظاهری که
هدف عمدة آن جلبتوجه دیگران به خود و تمایز خود از دیگران است سخن میگوید که با
چشم و همچشمی صورت میگیرد (وبلن .)1191 ،این روند مصرف متظاهرانه در جهان به
مصرف کاالهای مادی محدود نیست ،بلکه در آموزش و تحصیالت حرفهای ،یعنی در قالب
مخارج سلیقهای و آموزشمحور نیز نمایش داده میشود (پیج .)1884 ،بدینترتیب عرصة رقابت
و چشم و همچشمی به ثروتمندان محدود نخواهد بود ،بلکه طبقة متوسط و میانی را نیز درگیر
میکند و عالوه بر منزلت و پرستیژ ،نشاندهندة سلیقه ،ارزشها و کیستی افراد است (سارتر به
نقل از شعبانی.)121 :1182 ،
طبیعت تقلید ،چشم و همچشمی و گرایش به مصرف فزاینده تا حدی ناشی از فشاری است
که بر خانواده وارد میشود تا بتواند خود را همسطح دیگران نشان دهد (وبلن)1191 ،؛
بهطوریکه گروهی از مصرفکنندگان با وجود درآمد پایین ،مصرفکنندة کاالهای تجملی
هستند .دلیل اصلی مصرف تجمالتی در این قشر کمدرآمد فشارهای اجتماعی برای پذیرفتهشدن
در اجتماع است (اتیک و ساحین .)4511 ،درواقع هدف آنها از چشم و همچشمی با دیگران
شبیهشدن و کسب پذیرش اجتماعی است .پژوهشهای صورتگرفته (وبلن1191 ،؛ اتیک و
ساحین4511 ،؛ خاره و همکاران4514 ،؛ ژانگ و همکاران4519 ،؛ سیگل و ونگ )4518 ،نشان
از شیوع جهانی این پدیده دارد.
چشم و همچشمی (همچشمی) به معنای رقابت با مردم و دیگران (دهخدا )1120 ،در ایران
نیز سابقهای دیرینه دارد؛ بهطوریکه ابنبطوطه در سفرنامة خویش به این امر در میان ایرانیان
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اشاره میکند (شاهمحمدی و همکاران ،)167-165 :1180 ،اما امروزه این تعامل سبقتجویانه
پایینترین سطوح جامعه را نیز درگیر کرده است و رفتار ناشی از آن در قالب ،مدیریت بدن،
سفر ،مهمانی ،جهیزیة عروس ،کالسهای ورزشی هنری ،خرید لباس و غیره نمود یافته است
(ابراهیمینیا1187 ،؛ مؤید حکمت و هاشمی فشارکی .)1181 ،براساس پژوهشها چشم و
همچشمی با میزان  62درصد ،ارزش غالب در سبک زندگی ایرانی است (مؤید حکمت و
هاشمی فشارکی)1181 ،؛ درنتیجه در این فرهنگ رقابتی که انسانها ارزش خود را در مقایسه با
ارزش دیگران میسنجند ،هرکس پیوسته در تکاپوی آن است که از همسایههای خود پیشی
بگیرد؛ بدینترتیب تب چشم و همچشمی همگان را فرامیگیرد (کوزر)1190 ،؛ بهگونهای که
قبادی ( )1184علت گسترش مصرفگرایی را تا  29درصد ناشی از گسترش رفتارهای رقابتی
(چشم و همچشمی و مقایسة اجتماعی) دانسته است.
از سوی دیگر ،بهدلیل هنجارهای جنسیتیشده و ساختارهای مبتنی بر جنسیت ،زنان در میان
گروههای جامعه در مقایسه با مردان از نظر هویتیابی با چالشهای بیشتری روبهرو هستند؛ زیرا
منابع چندانی برای معنابخشی و تعریف خود در دسترس ندارند .منابع هویتی زنان بیشتر ناشی
از جنسیت یا طبقة همسران آنهاست .با این فرض ،مصرف برای زنان فرصتی برای تمایز و
ابراز هویت فردی بهوجود میآورد (محمدپور و بهمنی .)20 :1198 ،این امر ضمن تشدید
مصرفگرایی ،رقابتجویی ،چشم و همچشمی ،مسئله و مشکالتی در سطح خانواده و در سطح
جامعه بهوجود میآورد .به گزارش سازمان ملی جوانان 40 ،درصد زنان دچار چشم و
همچشمی هستند که  10درصد این مسئله بهدلیل حسادت و رقابت منفی است .همچنین زنان
بیشتر از مردان به چشم و همچشمی گرایش دارند و عمدة شکل رایج چشم و همچشمیها در
آنان نوکردن و خرید وسایل خانه است (راستگو سوق )1186 ،که این امر آثار و پیامدهای
مختلف روانی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دارد (ابراهیمینیا.)1187 ،
افرادی که میزان مصرف تظاهری و چشم و همچشمی بیشتر و فراوانی دارند ،به همان
نسبت نیز سطح پایینتری از رفاه ذهنی دارند (اتیک و ساحین .)4511 ،از نظر روانی این افراد
درنتیجة رفتار چشم و همچشمانه دچار اضطراب ،افسردگی ،اختالل رفتاری ،گرانباری جنسیتی،
عوارض خرید /بازخرید بدن میشوند (همان .)102 :از سوی دیگر ،افزایش توقعات افراد در
ازدواج (قائمی )404 :1196 ،و الگوی انتخاب همسر (مسعودینیا ،بانکیپور و قلیزاده)1182 ،

 992مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دوره  ،9شماره  ،4تابستان 9999

نیز متأثر از چشم و همچشمی است؛ بهگونهای که حبیب پورگتایی و همکاران ( )1180مصرف
نمایشی بیش از یکسوم خانوادههای ایرانی را باال میدانند .روشن و همکاران ( )1184نیز در
برآوردی تجربی ضریب تأثیر چشم و همچشمی را بر مصرف افراد  5/60برآورد کردهاند که بین
صفر تا  1متغیر است و درجة نسبتاً باالی تأثیر چشم و همچشمی بر رفتار ایرانیان را نشان
میدهد .همانطور که چشم و همچشمی پیامدهای گوناگونی در حوزة خرد و کالن دارد ،منشأ
آن نیز میتواند عوامل مختلف فردی و اجتماعی باشد؛ بنابراین با توجه به آمارها و مطالب،
اهمیت مسئلة چشم و همچشمی در زنان مبرهن است .از آنجا که علل و عوامل بسترساز آن
چندان موردتوجه ،شناسایی و ارزیابی قرار نگرفته است ،هدف این پژوهش آن است که عوامل
مرتبط با بروز ،ظهور و گسترش رفتار چشم و همچشمانه را مطالعه کند .در همین زمینه ،شهر
یزد ،بهعنوان یکی از شهرهایی که چشم و همچشمی در بسیاری از حوزههای اجتماعی آن
پررنگ است ،1بهعنوان نمونة مورد مطالعه انتخاب شده است .اصلیترین سؤالی که این پژوهش
دنبال میکند این است که چشم و همچشمی زنان متأهل شهر یزد چه میزان است؟ و چگونه
میتوان آن را با نظریة رفتار برنامهریزیشده تبیین کرد؟

پیشینۀ پژوهش
با توجه به اینکه پژوهشهای معدودی دربارة چشم و همچشمی صورت گرفته است و مطالعات
در زمینة مصرف ،مصرف تظاهری و مصرف تجملی است ،پژوهشهای مطالعهشده تا حدودی با
موضوع نزدیک هستند .در پیشینه به جنبهها و مفاهیم نزدیک به چشم و همچشمی پرداخته و
پیشینههای پژوهش در دو قسمت داخلی و خارجی بررسی شدهاند.
ابراهیمینیا ،افشانی و روحانی ( )1187در مطالعة خود نتیجه گرفتند که «مصرف پایی»
جامعة هدف ،باال و قدرت خرید آنها پایین است که درنتیجة آن «حسرت مصرف» بیشتر و
فرایند ارضای حسرت مصرف ،فرایندی ناتمام و دوری باطل است؛ به همین دلیل پویاییهای
مصرف پایی ،چشم و همچشمی را بهطور دورانی و همافزا ،فعالتر و قدرتمندتر

میکرد.
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 .1دکتر ترکمانی مشاور خانواده ،چشم و همچشمی را بزرگترین مشکل در خانوادههای یزدی عنوان میکند که در
همة امور از خرید ،ازدواج و مهمانیدادن و گرفتن تا ازهمپاشیدگی خانوادهها (یزد آوا )1182 ،سیسمونی (یزدنیوز،
 )1182جهیزیه و بهدنیاآوردن فرزند (یزد ندا )1182 ،نمود دارد.
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ربیعی و رفیعی ( )1180به بررسی عوامل مؤثر بر مصرفگرایی پرداختند و نتیجه گرفتند که
مصرف الزاماً به نحوی یکسویه از جبر و تعینات ساختاری-طبقاتی متأثر نیست و باید آن را
تلفیق عوامل ذهنی و عینی و نیز در پیوند با موضوعاتی مانند تمایزطلبی و لذتجویی
(هدونیسم) دریافت کرد.
مؤید حکمت ،محمدی و هاشمی فشارکی ( )1181در مطالعة خود ،با هدف شناسایی
ارزشهای غالب فرهنگی در سبکهای زندگی در سطح تهران به بررسی نسبت میان ارزشهای
موجود با ارزشهای آرمانی از منظر پاسخگویان پرداختهاند .یافتهها حاکی از آن است که میان
ارزشهای موجود در جامعه با ارزشهای آرمانی ،برای تعیین «فرد ارزشمند» تفاوت دیده
میشود؛ بهگونهای که در مورد نخست ،با حضور پررنگ ارزشهای «ظاهرگرایانه» مانند چشم و
همچشمی ،خودنمایی و دورویی و حضور کمرنگ ارزشهای «دگرگرایانه» مانند همدلی و
قدرشناسی مواجهیم؛ درحالیکه فرد ارزشمند ،از نظر پاسخگویان ،فردی خردورز و
تحصیلکرده قلمداد شده است .همچنین ،غالب ارزشهای پیشگفته با متغیرهای مستقل این
پژوهش از جمله جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،محل سکونت ،درآمد و اشتغال تفاوت
معناداری نداشتند و نوعی یکدستی را در یافتههای ارزشی شاهد بودیم.
روشن ،پهلوانی و شهیکیتاش ( )1184در پژوهش خود بهدنبال بررسی نحوة شکلگیری
عادات مصرفی ،اثر دیرپایی کاالهای بادوام و پدیدة چشم و همچشمی در مصرف خانوارهای
ایرانی بودهاند .نتایج نشان میدهد برای کاالهای نیمهبادوام اثر شکلگیری عادات مصرفی بر اثر
دیرپایی کاالها غلبه می کند ،اما دربارة کاالهای بادوام این رابطه برعکس است .در حالت ترکیبی
(کاالهای بادوام و نیمهبادوام) نیز اثر شکلگیری عادات مصرفی بر اثر دیرپایی کاالها غالب بود.
همچنین نتایج گویای آن است که ضریب اثر چشم و همچشمی بهطور متوسط  5/60است که
این عدد بیانگر وجود اهمیت باالی مصرف نسبی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی است.
حاجیزاده میمندی و یوسفی ( )1184در مطالعة خود به بررسی میزان عوامل مرتبط با
فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد پرداختهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد میزان
مصرفگرایی در میان زنان شهر یزد  49/69درصد و از حد متوسط پایینتر است .براساس
آزمونهای انجامشده میزان مصرفگرایی با میزان دینداری ،سبک زندگی و مدگرایی رابطة
معناداری دارد.
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ترونین ( )4519در مطالعة خود ،این موضوع را مطرح کرده است که لوکسبودن نهتنها
ویژگی ذاتی محصول است ،بلکه با مصرف بهوجود میآید .وی در پژوهش خود چگونگی
ماهیت لوکس از دیدگاه مصرف و اهمیت معنای نمادین اجتماعی آن را برجسته و جنبههای
ادبیات قبلی مربوط به مصرف کاالهای لوکس را بررسی کرده است .همچنین در بخش تجربی
مصرف بهطور خاص ،جنبههای مختلف مصرف نمادین را با تأکید بر اهمیت «نمادین برای
خود» از تعاریف لوکس بیان کرده است .او در ترکیب ابعاد نمادین و تجربی ،مصرف لوکس را
با بحث دربارة ارزش درکشدة لوکس ارتباط داد.
ژانگ و همکاران ( )4519در مطالعة خود به بررسی این مسئله پرداخت که چگونه و چه
زمانی مقایسههای اجتماعی غیرمستقیم (چشم و همچشمی) بر میزان مصرف تظاهری تأثیرگذار
است .مقایسه با طبقات باالتر ،مصرفکنندگان را تشویق میکند تا حس برتری را از طریق
مصرف تظاهری بهدست بیاورند .این پژوهش با بررسی زمانی که مقایسههای اجتماعی در
دامنههای پیشین و غیرمستقیم مصرفشده رخ میدهد ،رفتارهای مصرف قابلتوجه
مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد .نویسندگان بر پایة نظریة مقایسة اجتماعی و ادبیات
جبرانی مصرف معتقدند که نداشتن تجربه در تهدید وضعیت مقایسههای اجتماعی غیرمنطقی
موجب میشود که مصرفکنندگان بهدلیل حساسیت به مصرف خود ،احساس حساسیت خود را
در قلمرو مادی بازسازی کنند .با این حال ،به اینکه آیا هدف مقایسه در رابطهای رقابتی یا
همکاری با خود و آیا مصرفکنندگان دارای خودپنداره واضح و مفصل هستند یا خیر ،بستگی
دارد .در این پژوهش چهار مطالعه ،مشاغل نظری و پیامدهای بازاریابی بررسی و این فرضیهها
تأیید شده است.
خاره ( )4512در مطالعة خود ،به بررسی تأثیرات جهانیشدن بر درگیری با پوشاک مد در
میان مصرفکنندگان هندی پرداخته است .در این پژوهش ،متغیرهای جمعیتشناختی بهعنوان
متغیر تعدیلگر بررسی شدند .یافتهها نشان میدهد که نوع شهر ،درآمد و تحصیالت در پیشبینی
درگیری با پوشاک مد مصرفکنندگان هندی مهم است و درگیری با پوشاک مد متأثر از
جهانگرایی ،عوامل فایدهگرا و اثر هنجاری اجتماعی قرار دارد.
یافتههای گوبتا ( )4511نشان میدهد احتمال اینکه گروههای پردرآمد در مقایسه با گروههای
کمدرآمد بیشتر مارکهای جهانی را بخرند ،بیشتر است؛ زیرا آنها بهکمک درآمد بیشتر میتوانند
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برندهای جهانی را امتحان کنند .بهطور مشابه ،مصرفکنندگانی که تحصیالت عالی دارند ،به
احتمال زیاد بیشتر در معرض محصوالت خارجی ،موسیقی ،غذا و رسانههای جمعی قرار
میگیرند .این موضوع بهطور چشمگیری میتواند نگرش آنها را برای حمایت از شیوة زندگی
جهانی تحت تأثیر قرار دهد و به درک اهمیت پوشاک مد بهعنوان رسانه برای برقراری
ارتباطجمعی با اعضای بخش مصرفکنندة جهانی کمک کند.
خاره و همکاران ( )4514درگیری با پوشاک مد را در میان زنان هندی بررسی کردند و
نتیجه گرفتند که متغیرهای نفوذ (تأثیر) اجتماعی و هنجاری و عزتنفس عمومی بر درگیری با
پوشاک مد اثرگذار است .گروههای سنی جوانتر نیز بیش از پیرها و مردان در مقایسه با زنان
کمتر درگیر پوشاک مد هستند .یافتهها نشان میدهد که خرید پوشاک مد هویت زنان را در میان
گروههای اجتماعی بهبود میبخشد و میتواند با مقام و منزلت خوب و عزتنفس عمومی
مرتبط باشد.

جمعبندی پیشینۀ پژوهش
مروری اجمالی بر پژوهشهای انجامشده در ایران و جهان در زمینة چشم و همچشمی و
متغیرهای مؤثر نشاندهندة موارد زیر است:
الف) پژوهش جامع و کاملی در رابطه با چشم و همچشمی به صورت مستقل صورت نگرفته
است.
ب) برخی پژوهشهای انجامشده به صورت کیفی بودهاند که قابلیت تعمیم ندارند.
ج) برخی پژوهشها علتهای چشم و همچشمی را واکاوی نکردهاند.
د) از ارائة پیشنهادهای کاربردی برای مسئلة چشم و همچشمی ناتوان بودهاند.
ه) پارهای از پژوهشها در حوزة روانشناسی یا اقتصادی بودهاند.
و) پژوهشها به بررسی مؤلفههای نزدیک به چشم و همچشمی پرداختهاند.
ز) در پژوهشهای انجامشده بیشتر بر پیامدهای مصرف یا چشم و همچشمی پرداخته شده
است.
بنابراین آنچه پژوهشگر را بر آن داشته است تا به انجام و پژوهش دربارة مسئلة چشم و
همچشمی همت گمارد ،عالوهبر اهمیت موضوع ،نقصان و کاستیهای موجود در هر یک از
ابعاد پژوهشهای پیشین و نبود پژوهش جامع است.
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چارچوب نظری
رفتار انسان بازتابی از عوامل مختلف است .همچنین شناخت این شبکة علیتی بهمنظور
تأثیرگذاری بر عوامل مؤثر بر رفتار از جمله امور بسیار مهمی است که طی سالهای متمادی
متخصصان علوم رفتاری در پی آن بوده و هستند .دامنة شبکة مذکور نیز بهحدی وسیع است که
از انسانی به انسانی دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت است؛ بنابراین ما برای فهم چرایی
رفتار چشم و همچشمانه میان زنان متأهل شهر یزد از تئوری رفتار برنامهریزیشده استفاده
خواهیم کرد؛ زیرا بهشکل گستردهای برای فهم و پیشبینی رفتارها استفاده شده است.
تئوری رفتار برنامهریزیشده ( )TPBبرای رفتارهایی که بهاندازة کافی تحت کنترل ارادی
شخص نیست ،توسعه یافته است (سانی و ویسی1 :4519 ،؛ آیزن .)191 :1881 ،در این نظریه
که از دیدگاههای عمل منطقی و یادگیری اجتماعی استفاده کرده است ،تصمیم شخص برای
عمل (قصد رفتاری) فوریترین و مهمترین پیشبینیکنندة رفتار است .از سوی دیگر چون همة
رفتارها ارادی نیستند ،متغیر کنترل رفتاری درکشده نیز پیشبینیکنندة دیگری از رفتار است ،اما
از آنجا که این نظریه عالوهبر پیشبینی رفتار عالقهمند به درک رفتار انسان نیز است (آیزن،
 )14 :1890قصد رفتار بهکمک سه سازة نگرشها ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درکشده
تعیین میشود (آیزن199 :1881 ،؛ حمایتخواه و همکاران24 :1186 ،؛ میر شاه جعفری و
کاویانی )48 :1180؛ یعنی انجام یک رفتار نهتنها به تالش فرد برای انجام آن بستگی دارد ،بلکه
کنترل شخص بر سایر عوامل مانند اطالعات الزم ،مهارتها و تواناییها و غیره نیز تعیینکننده
است (آیزن.)16 :1890 ،
در این نظریه «نگرش» که متغیری فردی است ،به ارزیابی کلی مثبت یا منفی فرد از مزایا و
مضرات انجام یک رفتار اطالق میشود (آیزن1890 ،؛ آیزن199 :1881 ،؛ عسکری)99 :1187 ،
و دارای دو بعد باور رفتاری و ارزیابی نتایج است« .هنجارهای ذهنی» که متغیری اجتماعی
است ،به تصور افراد از فشار اجتماعی از سوی افراد مهم برای انجامدادن یا ندادن رفتار گفته
میشود (آیزن14 :1890 ،؛ آیزن .)199 :1881 ،همچنین دو بعد باور هنجاری و انگیزة پیروی را
دربرمیگیرد« .کنترل رفتاری درکشده» که معموالً تصور افراد را از آسانی یا سختی رفتار
اندازهگیری میکند ،جمع باور کنترلی و قدرت درکشده است .بهنظر میرسد «قصد رفتاری» که
در نظریة رفتار برنامهریزیشده نقش محوری دارد ،حاوی عوامل انگیزشی مؤثر بر رفتار است و
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نشان می دهد که مردم با چه شدتی خواهان انجام رفتار هستند و برای آن تالش میکنند .رفتار
نیز عاملی است که ناشی از قصد یا درک کنترل رفتاری است .در این نظریه پیشنهاد میشود که
رفتار میتواند بهکمک تأکیدکردن بر اوضاع در داخل مدل پیشبینی شود (آیزن )1881 ،و
درواقع شامل عملکرد قابلمشاهده و بررسی است.
فیش بین تأکید میکند که وقتی پژوهشگری در دفتر کار خود بنشیند و مقیاسهایی را برای
اندازهگیری نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل درکشده مشخص کند ،کار دقیقی انجام نداده
است؛ از اینرو باید به درون جمعیت برود تا رفتارهای مهم ،هنجارها ،باورهای کنترلی و
کارآمدیهای مربوط به رفتار را بشناسد؛ بنابراین گام ضروری در کاربرد این الگو ،مصاحبههای
استنباطی با جمعیتی است که مطالعه دربارة آنها انجام میشود .فرایند استنباطی دقیقاً همان
چیزی است که الگو را در فرهنگهای مختلف قابلاستفاده میکند (گلنز و همکاران،

.)4559

برای این منظور ،از پژوهش کیفی ابراهیمینیا ( )1187دربارة فرایند چشم و همچشمی استفاده
شده است .در این پژوهش آمده است ،در بستر فرهنگی جامعة ایران خرید و مصرف زنان تابعی
از فرهنگ عمومی جامعه است؛ بهگونهای که آنها وقتی با اقوام شوهر برخورد میکنند،
رفتارهای مصرفی خود را تغییر میکند؛ در این صورت در مهمانیهای خود ،اوج چشم و
همچشمی را نشان میدهند ،اما همین زنان وقتی در حوزة خصوصیتر ،کمتر اجتماعی و کمتر
دارای فشار اجتماعی قرار میگیرند ،رفتارهای چشم و همچشمانة کمتری دارند (ابراهیمینیا،
 .)64 :1187اساساً آبروداری از جمله مسائل مهم برای خانوادههای ایرانی است .در این زمینه نیز
کنشگران به کنشهایی میپردازند تا آبروی خود را حفظ کنند (همان )77 :و بهنوعی شأن و
جایگاه اجتماعی خانواده خود را تثبیت کنند (همان .)79 :زنان در جریان مهمانیها برای اینکه از
سوی گروههای مرجع چشم و همچشمی و سایر اعضای طبقه طرد نشوند ،سعی میکنند هرچه
بیشتر شبیه به آنها رفتار کنند (همان .)97-90 :در این پژوهش بهوضوح میتوان تأثیر نگرش،
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درکشده بر فرد را مشاهده و منشأ باورهای فرد را نیز
مشخص کرد .براساس نظریة رفتار برنامهریزیشدة نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری
درکشدة مثبتتر ،قصد قویتری برای رفتار بهوجود میآورند؛ بنابراین هرچه قصد قویتر
باشد ،احتمال بیشتری از رفتار را در پی دارد (آیزن1881 ،؛ سانی و یسی)1 :4519 ،؛ بنابراین
یافتههای ربیعی و رفیعی ( )1180نشان میدهد مصرف به نحوی یکسویه از جبر و تعینات
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ساختاری-طبقاتی متأثر نیست و باید آن را تلفیق عوامل ذهنی و عینی و نیز در پیوند با
موضوعاتی مانند تمایزطلبی و لذتجویی (هدونیسم) فهم کرد .براساس یافتههای ابراهیمینیا
( )1187نیز نظریة رفتار برنامهریزیشده با درنظرگرفتن اختیار فردی و عوامل اجتماعی و توجه
به شرایطی که ممکن است بر انجام یک عمل تأثیرگذار باشد ،برای مطالعة رفتار چشم و
همچشمانه یعنی مقایسة خود با دیگران براساس معیار الگوی پذیرفتهشده در جامعه مناسب
است (بهار و جهان قاضی .)96 :1185 ،این تئوری بهشکلی موفقیتآمیز در زمینههای مختلف
برای درک و پیشبینی رفتار انسان استفاده شده است (آیزن.)178 :1881 ،
باور رفتاری
نگرش
ارزیابی نتایج

باور هنجاری
رفتار چشم و
همچشمانه

قصد رفتار
چشم و
همچشمانه

هنجارهای
ذهنی
انگیزة پیروی

باور کنترلی
کنترل رفتاری
درکشده

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

قدرت
درکشده
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فرضیههای پژوهش
 میان نگرش و رفتار چشم و همچشمانه در بین زنان متأهل شهر یزد رابطه وجود دارد. هنجارهای ذهنی و رفتار چشم و همچشمانه در بین زنان متأهل شهر یزد با هم ارتباطدارد.
 بین کنترل رفتاری درکشده و رفتار چشم و همچشمانه در بین زنان متأهل یزدی رابطهوجود دارد.
 بین قصد رفتاری و میزان رفتار چشم و همچشمانه در بین زنان متأهل یزدی رابطه وجوددارد.

روششناسی پژوهش
این پژوهش ،پیمایشی و از نوع مقطعی است .واحد تحلیل در این پژوهش فرد (زن متأهل) و
تحلیل نیز در سطح خرد است .دادههای پژوهش بهکمک پرسشنامه جمعآوری شده است.
طراحی پرسشنامه نیز براساس چارچوب نظری و فرضیههای پژوهش ،انجام و اعتبار پرسشنامه
با استفاده از روش اعتبار صوری تعیین شده است .همچنین برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .جمعیت آماری ،شامل همة زنان متأهل شهر یزد است.
براساس آمار بهدستآمده از سرشماری  ،1180جمعیت کل زنان  1119410نفر است .حجم
نمونة پژوهش با استفاده از فرمول کوکران نیز  420نفر تعیین شد و برای هر منطقه  28پرسشنامه
درنظر گرفته شد .در این پژوهش ،از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شده
است .ابتدا با تقسیم یزد به پنج منطقه براساس تقسیمات شهرداری ،در این پنج منطقه
نمونهگیری تصادفی صورت گرفت و از هر منطقه ،دو محله به این روش انتخاب شد که هریک
از محلهها نقشههای بلوکبندیشده دارند .برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوریشده با
استفاده از نرمافزار  SPSSاز روشهای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد.
نتایج سنجش پایایی مقیاسهای پژوهش در جدول  1آماده است.
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جدول  .1میزان آلفای بهدستآمده برای هریک از سازههای پژوهش
تعداد

تعداد گویۀ اصلی (حذف گویههای نامطلوب پس از

آلفای

گویههای اولیه

مشخص شدن همبستگی گویهها)

کرونباخ

نگرش

11

15

5/95

هنجار ذهنی

8

8

5/74

16

10

5/92

0

0

5/72

44

19

5/97

شاخص

کنترل رفتاری
درکشده
قصد رفتار چشم و
همچشمانه
رفتار چشم و
همچشمانه

تعریف مفاهیم
نگرش :نگرش یعنی اعتقاد به عواقب احتمالی رفتار (باورهای رفتاری) و ارزشی که فرد برای
پیامدها قائل است (ارزیابی نتایج) (احمدی و همکاران .)147 :1184 ،برای عملیاتیکردن متغیر
نگرش از دو بعد باور رفتاری و ارزیابی نتایج استفاده شده است که با ده گویه در قالب طیف
لیکرت سنجیده شده است (پزدادن داشتهها به دیگران عامل شادیآور در جمع دوستانه است،
بخش زیادی از بهروزبودن من ،بهدلیل توجه به الگوی مصرف دیگران است و.)...
هنجار ذهنی :برآیند باورهایی دربارة انتظارات هنجاری دیگران (باورهای هنجاری) (نواح،
 )74 :1185و تمایل به همنوایی با انتظارات مردم (انگیزة پیروی) (احمدی و همکاران:1184 ،
 )147که با  8گویه سنجیده شده است (تمایل دارم شبیه افرادی که آنها را قبول دارم در جامعه
و مهمانیها حاضر شوم ،چقدر مراقب آن چیزی هستی که والدین تو فکر میکند تو باید انجام
دهی؟ و.)...
کنترل رفتاری درکشده :شامل درک فرد از میزان کنترل او بر رفتارش و نیز درک از
توانایی خود بر انجام رفتار (اردیان .)48 :1186 ،همچنین برآیند باورهای کنترلی و قدرت
درکشده است .اعتقاد به وجود عواملی که ممکن است تسهیل یا مانع عملکرد رفتار شوند
(باورهای کنترل) و اعتقاد فرد دربارة توانایی خود در انجامدادن یا انجامندادن رفتار است
(قدرت درکشده) (آیزن )4556 ،که با  10گویه سنجیده شده است (اگر شرایط مالی اجازه
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بدهد ،من هم مانند بقیه به سفرهای آنچنانی میروم تا پز بدهم ،خرید لباس ارزانقیمت،
موجب بیارزش تلقیشدن در جامعه میشود و.)...
قصد :شدت نیت و ارادة فردی برای رفتار هدف است .رابطة قصد رفتاری با رفتار نشان
میدهد که افراد تمایل دارند درگیر رفتارهایی شوند که قصد انجام آنها را دارند؛ بنابراین رفتار
همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است (نواح )74 :1185 ،و با پنج گویه سنجیده شده
است (همیشه اولین زمانی که بتوانم ظروف آشپزخانه را تعویض میکنم و مدل جدید میخرم،
برای نزدیکترین عروسی که در فامیل خواهیم داشت لباس میخرم و .)...
رفتار چشم و همچشمانه :براساس آنچه در لغتنامة کمبریج آمده است ،به وضعیتی اطالق
میشود که فرد خواستار داشتن اشیا یا کاالهای گرانقیمت مشابه یا انجامدادن کارها و فعالیت
های نسبتاً مشابهی است که دوستان یا همسایگان او انجام میدهند؛ زیرا فرد نگران است که از
نظر اجتماعی کماهمیتتر از بقیه باشد (شیخ اسماعیلی و موالیی .)167 :1186 ،برای تعریف
عملیاتی متغیر رفتار چشم و همچشمانه هجده گویه در قالب طیف لیکرت طراحیشده است
(بسیاری از رفتارم را با هدف جانماندن یا رقابت با دیگران انجام میدهم ،تمایل زیادی به تغییر
و بهبود مستمر زندگیام براساس زندگی اطرافیان دارم و.)...

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
از مجموع  420نفر پاسخگوی این پژوهش که همة آنان زنان متأهل شهر یزد بودند ،جوانترین
پاسخگو  17و مسنترین آنها  71سال داشته است .میانگین سنی آنان  12/77و مد نیز  47سال
بوده است .بیشتر پاسخگویان بین  1تا  0سال از ازدواجشان گذشته بود .از نظر سطح
تحصیالت ،بیشترین فراوانی به تحصیالت دبیرستان و دیپلم با  19/2درصد و کمترین فراوانی
تحصیالت به پاسخگویان بیسواد مربوط بوده است که  5/2درصد از آنها را شامل میشود.
بیشتر پاسخگویان معادل  19درصد ،میانگین درآمد خود را  1تا  4میلیون و  1/7درصد از آنها
کمتر از  055هزار تومان ذکر کردند .بیشتر پاسخگویان یعنی  66/8درصد شاغل و  14/4درصد
غیرشاغل بودند.
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جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

نگرش

4/16

5/604

هنجار ذهنی

4/92

5/660

کنترل رفتاری درکشده

1/74

5/627

قصد رفتار چشم و همچشمانه

4/01

5/927

رفتار چشم و همچشمانه

4/10

5/611

با توجه به میانگینها ،میانگین نمرة نگرش زنان به رفتار چشم و همچشمانه در شهر یزد
کمتر از حد متوسط است؛ یعنی آنها نگرش چندان مثبتی به رفتار چشم و همچشمانه ندارند.
هنجار ذهنی شکلگرفته در زنان نسبت به رفتار چشم و همچشمانه در شهر یزد کمتر از حد
متوسط در راستای تشویق رفتار چشم و همچشمانه است .کنترل رفتاری درکشده از سوی زنان
در شهر یزد بیشتر از حد متوسط است .میزان قصد رفتار چشم و همچشمانه در پاسخگویان
کمتر از حد متوسط و میانگین نمرة پاسخگویان از نظر انجام رفتار چشم و همچشمانه در سطح
کمتر از متوسط است که با پژوهش حاجیزاده میمندی و یوسفی ( )1184همسویی دارد .از میان
سؤاالت مرتبط با رفتار چشم و همچشمانه ،پاسخگویان دربارة نحوة آرایش در مهمانیها با
میانگین ( 1/75دامنه  1تا  )0بیشترین چشم و همچشمی را بروز میدهند.

یافتههای استنباطی
جدول  .1رابطۀ متغیرهای زمینهای با رفتار چشم و همچشمانه
آمارة

سطح

آزمون

معناداری
5/559

تأیید
تأیید

متغیرها

نوع آزمون

سن * رفتار چشم و همچشمانه

پیرسون

-5/175

پیرسون

-5/169

5/558

تحصیالت * رفتار چشم و همچشمانه

اسپیرمن

5/125

5/549

تأیید

درآمد * رفتار چشم و همچشمانه

اسپیرمن

5/151

5/141

تأییدنشده

اشتغال * رفتار چشم و همچشمانه

تی

5/121

5/712

تأییدنشده

1/107

5/147

تأییدنشده

1/759

5/124

تأییدنشده

سالهای سپریشده از ازدواج * رفتار چشم و
همچشمانه

نوع منزل مسکونی * رفتار چشم و همچشمانه
منطقۀ محل سکونت * رفتار چشم و همچشمانه

تحلیل
واریانس
تحلیل
واریانس

نتیجه
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براساس نتایج بهدستآمده ،زنان جوانتر چشم و همچشمی بیشتری دارند .با توجه به سطح
معناداری و ضریب همبستگی سالهای سپریشده از ازدواج و رفتار چشم و همچشمانه که
 -5/169است ،رابطة بین این دو متغیر معکوس و شدت آن ضعیف است؛ یعنی هرچه زمان
بیشتری از ازدواج گذشته باشد ،میزان رفتار چشم و همچشمانه در میان زنان متأهل کاهش
مییابد .از سوی دیگر هرچه تحصیالت فرد بیشتر باشد ،میزان رفتار چشم و همچشمی وی
افزایش میباید ،اما رابطة معناداری میان متغیر میزان درآمد با رفتار چشم و همچشمانه وجود
ندارد .بین بروز رفتار چشم و همچشمانه در زنان برحسب اشتغال ،نوع منزل مسکونی و منطقة
محل زندگی نیز تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P<5/50
جدول  .1رابطۀ متغیرهای اصلی با رفتار چشم و همچشمانه
متغیرها
هنجار ذهنی * رفتار چشم و همچشمانه
نگرش * رفتار چشم و همچشمانه
کنترل رفتاری درکشده * رفتار چشم و همچشمانه
قصد رفتار چشم و همچشمانه * رفتار چشم و
همچشمانه

نوع
آزمون
پیرسون
پیرسون
پیرسون

آمارة
آزمون
5/267
5/140
-5/250

سطح
معناداری
5/551
5/551
5/551

تأیید
تأیید
تأیید

پیرسون

5/254

5/551

تأیید

نتیجه

براساس نتایج بهدستآمده ،بین متغیرهای هنجار ذهنی ،نگرش و قصد با رفتار چشم و
همچشمانه رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد ( ،)P>5/551اما بین متغیر کنترل رفتاری
درکشده با رفتار چشم و همچشمانه رابطة معکوس و معناداری وجود دارد (.)P>5/551

رگرسیون
متغیرهای مستقل واردشده در معادلة رگرسیون ،تأثیر معناداری بر متغیر وابسته دارد .با استفاده از
واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل میتوان  40/1درصد از واریانس رفتار چشم و
همچشمانه را در میان زنان متأهل شهر یزد تبیین کرد .دیگر تغییرات متغیر اصلی بهدلیل
پیچیدگی و چندبعدیبودن متغیر اصلی پژوهش ،یعنی رفتار چشم و همچشمانه و همچنین
بهحسابنیامدن برخی از متغیرهایی است که بر این متغیر تأثیرگذار هستند.
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جدول  .5رگرسیون تأثیر متغیرهای مستقل بر رفتار چشم و همچشمانه
ضرایب استانداردنشده
متغیرهای مستقل

B

کنترل رفتاری درکشده
قصد رفتار چشم و
همچشمانه

ضرایب

خطای

استانداردشده

معیار

()Beta

سطح

t

معناداری

-5/150

5/507

-5/114

-0/101

5/555

5/411

5/522

5/158

0/498

5/555

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

1/251

5/051

مدل مسیر
در جدول  ،6تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر اصلی پژوهش آمده
است .تحلیل مسیر تأثیرات مستقیم نشان میدهد متغیر کنترل رفتاری درکشده با بتای -5/114
بیشترین تأثیر را بر رفتار چشم و همچشمانه دارد .در تحلیل تأثیرات غیرمستقیم نیز متغیر نگرش با
بتای  5/111از طریق قصد رفتاری بیشترین تأثیر را بر رفتار چشم و همچشمانه دارد.

 NSغیرمعنادار
شکل  .2مدل مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر رفتار چشم و همچشمانه
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جدول  .6تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر رفتار چشم و همچشمانه
متغیرهای مستقل

نوع اثر

کل

مستقیم

غیرمستقیم

نگرش

-

5/111

5/111

هنجار ذهنی

-

5/576

5/576

کنترل رفتاری درکشده

-5/114

-

-5/114

قصد رفتار چشم و همچشمانه

5/158

-

5/158

بحث و نتیجهگیری
در این قسمت ،در کنار مروری بر یافتههای استنباطی پژوهش به بحث پیرامون نتایج آن
میپردازیم تا مشخص شود نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای مرتبط تا چه اندازه تشابه
(همخوانی) یا تفاوت دارد .همچنین الگوهای نظری استفادهشده در پژوهش بحث و ارزیابی
شد .بر مبنای نظریة رفتار برنامهریزیشده ،انسانها بـرای هـر کـاری که انجام میدهند ،قصد
(نیت) یا هدف خاصی را دنبال مـیکنـند که ایـن قصـد ممکـن اسـت آشکار یا پنهان باشد؛
بنابراین هریک از اعمال ما از علتی سرچشمه میگیرد و معلول مشخصی را که پاداش تالش
است بهدنبال دارد .در ایـن نظریـه ،قصـد بهعنوان مهمترین عامـل مستقیم مؤثر بر رفتار فـرض
شـده اسـت ،اما قصـد فرد مبتنـی بـر نگـرش ،هنجارهـای ذهنی و کنترل رفتاری درکشده
است .کنترل رفتاری درکشده نیز دیگر عامل پیشبینی کننده است؛ بنابراین با استفاده از نظریة
آیزن ،در این مطالعه رفتار چشم و همچشمانه بهعنوان عامل اصلی فرض و سازههای
تشکیلدهندة این نظریه روی آن آزمون شدند.
نتایج پژوهش دربارة فرض رابطة نگرش و رفتار چشم و همچشمانه زنان متأهل تأیید
شد .این یافته با نتایج پژوهش ترونین ( )4519و گوبتا ( ) 4511و شیخ اسماعیلی و موالیی
( ) 1186مطابقت دارد .در ارتباط با این فرضیه باید گفت ارزشی که افراد برای نوعی از رفتار
مصرفی قائلاند (ترونین ،)4519 ،در نحوة بروز رفتار آنان مؤثر است؛ یعن ی افراد با توجه به
پیامدهایی (مثبت یا منفی) که انتظار دارند با انجام نوع خاصی از رفتار نصیبشان شود ،به
ارزیابی نتایج می پردازند و احساس مطلوب یا نامطلوبی برای آن پیدا میکنند .بهعنوان
قاعدهای کلی ،نگرش مطلوب سبب می شود که قصد انجام دادن رفتار توسط فرد بیشتر شود.
بر این مبنا ،انتظار می رود که هرچه نگرش به رفتار چشم و همچشمانه مثبت تر باشد ،این
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رفتار نیز بیشتر شود؛ بنابراین بر مبنای نتایج پژوهش حاضر می توان گفت براساس نظریة رفتار
برنامهریزی شده ،نگرش مثبت احتمال وقوع رفتار را بیشتر می کند و رابطة میان نگرش با رفتار
چشم و همچشمانه تأیید میشود.
رابطة میان هنجار ذهنی و رفتار چشم و همچشمانة زنان متأهل نیز تأیید شد .این یافته با
نتایج پژوهش خاره ( ،)4512خاره و همکاران ( ،)4514اتیک و ساحین ( ،)4511افشانی،
روحانی و ابراهیمینیا ( )1187و رفیعپور ( )1177مطابقت دارد .دربارة این فرضیه باید گفت
بهدلیل ارتباطات بیشتر ،همشکلی هنجاری ایرانیان بسیار است .در محیطی که همشکلی هنجاری
بسیار باشد ،کنترلهای متقابل افراد از سوی یکدیگر بیشتر است و مردم بیشتر خود را با یکدیگر
مقایسه میکنند (رفیعپور)414 :1177 ،؛ بنابراین در چنین بستری افراد برای همنوایی با
هنجارهای اجتماعی همواره تحت فشار قرار میگیرند؛ بهطوریکه زنان وقتی در حوزة
خصوصیتر ،که دارای فشار اجتماعی کمتری است ،قرار میگیرند رفتارهای چشم و همچشمانة
کمتری دارند (ابراهیمینیا .)64 :1187 ،درواقع ترس از بیآبرویی یا بیاحترامی و بیاعتباری
بسیاری از افراد جامعه را وادار میکند تا مطابق هنجارها رفتار کنند؛ بنابراین پیشبینی اینکه
رفتار ی ممکن است از سوی خانواده ،دوستان ،معلمان و دیگر اعضای جامعه پذیرفته باشد،
انجامدادن آن رفتار از سوی افراد بیشتر میشود (ستوده)1182 ،؛ بنابراین بهعنوان یک قاعدة
کلی ،عامل اجتماعی که هنجار ذهنی نامیده میشود (آیزن )1890 ،میتواند قصد انجامدادن یک
رفتار را تقویت کند .از سوی دیگر ماهیت رفتار چشم و همچشمانه بهگونهای است که در
مقایسه با دیگران و در مقابل آنها انجام میشود .بر این مبنا ،انتظار میرود که هرچه هنجار
ذهنی به رفتار چشم و همچشمانه مثبتتر باشد ،رفتار چشم و همچشمانه نیز بیشتر شود؛
بنابراین بر مبنای نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت براساس نظریة رفتار برنامهریزیشده،
هنجار ذهنی مثبت احتمال وقوع رفتار را بیشتر میکند و رابطة میان هنجار ذهنی با رفتار چشم و
همچشمانه تأیید میشود.
رابطة میان کنترل رفتاری درکشده و رفتار چشم و همچشمانه زنان متأهل تأیید شد .این
یافته با نتیجة پژوهش ژانگ و همکاران ( )4519و ابراهیمینیا ،افشانی و روحانی ()1187
مطابقت دارد .در رابطه با شاخص کنترل درکشده برای رفتار چشم و همچشمانه ،عوامل
مختلفی از جمله توانایی اعمالنظر شخصی فرد ،فرصت الزم برای انجامدادن رفتار چشم و
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همچشمانه ،توانایی مادی و ...سنجیده شد .در سنجش رابطة این شاخص با متغیر اصلی ،رابطة
آماری معناداری حاصل شد؛ بنابراین بر مبنای نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت کنترل رفتاری
بیشتر احتمال وقوع رفتار را بیشتر میکند و رابطة میان کنترل رفتاری درکشده با رفتار چشم و
همچشمانه تأیید میشود؛ یعنی افرادی که اعتمادبهنفس بیشتری دارند و کسانی که معتقدند
خودشان در زندگی عامل رفتارند و توانایی کنترل الزم بر منابع را دارند رفتار چشم و
همچشمانه کمتری دارند.
در این پژوهش ،رابطة میان قصد رفتار چشم و همچشمانه و رفتار چشم و همچشمانة زنان
متأهل تأیید شد .رفتار افراد تابعی ناشی از قصد یا درک کنترل رفتاری است .هرچه قصد
انجامدادن رفتاری قویتر باشد ،موفقیت بیشتری برای انجامدادن آن رفتار انتظار میرود .قصدها
حاوی عوامل انگیزشی مؤثر بر رفتار و نشاندهندة این هستند که مردم با چه شدتی خواهان
انجامدادن رفتار هستند و با چه شدتی برای آن تالش میکنند (آیزن)1881 ،؛ بنابراین بر مبنای
نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت براساس نظریة رفتار برنامهریزیشده ،قصد رفتار چشم و
همچشمانه بیشتر ،احتمال وقوع رفتار چشم و همچشمانه را بیشتر میکند و رابطة میان قصد
رفتار چشم و همچشمانه با رفتار چشم و همچشمانه تأیید میشود؛ یعنی افرادی که قصد
قویتری داشتند رفتار چشم و همچشمانة بیشتری نیز داشتند.
بهطورکلی نگرش مطلوب ،هنجارهای ذهنی مطلوب و کنترل رفتاری درکشدة بیشتر سبب
میشود قصد انجامدادن رفتار توسط فرد بیشتر شود .برایناساس انتظار میرود هرچه نگرش به
رفتار چشم و همچشمانه مثبتتر باشد ،اجتماع انجامدادن رفتار چشم و همچشمانه و شبیه به
دیگران رفتارکردن را برای یک زن مطلوبتر بداند و درنهایت هر چه زن احساس کند که کنترل
بیشتری بر شرایط و منابع دارد ،رفتار چشم و همچشمانة وی افزایش مییابد ،اما با توجه به
متنوعبودن نوع ارتباط میان این سه متغیر و نیز متفاوتبودن شرایط موجود برای هر فرد ،باید
انتظار رفتارهای متنوعی را داشته باشیم؛ چنانکه در این پژوهش با آن مواجه شدیم.
براساس نتایج پژوهش ،نگرش در تحلیل مسیر تأثیری غیرمستقیم دارد .بهطورکلی دربارة
نگرش می توان گفت که یک فرد ممکن است پیامد یک رفتار را مثبت ارزیابی کند ،اما به دلیل
منابع محدودی که در اختیار دارد ،قدرت محدود خویش (کنترل رفتاری درکشده) ،یا
تأیید نشدن انجام رفتار از سوی دیگران مرجع (هنجار ذهنی منفی) نتواند برای رفتار مدنظر اقدام
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کند (سانی و ویسی4519 ،؛ آیزن)1881 ،؛ بنابراین همانطور که در نظریة آیزن مطرح شده بود،
نگرش بهصورت غیرمستقیم و با قصد رفتار چشم و همچشمانه بر رفتار چشم و همچشمانه
تأثیرگذار است و این فرض نظریه تأیید میشود.
از سوی دیگر ،براساس نظریة آیزن با توجه به اینکه قصد ،حاصل نگرش ها ،هنجارهای
ذهنی و کنترل درک شده است ،باید بیشترین تأثیر مستقی م بر رفتار را داشته باشد؛ درحالیکه
در پژوهش حاضر کنترل رفتاری درک شده بیشترین تأثیر مستقیم را بر رفتار دارد؛ زیرا قصدها
ممکن است در اثر مرور زمان تغییر کنند؛ یعنی هر چه دورة زمانی بین قصد و رفتار
طوالنی تر شود ،احتمال بیشتری وجود دارد که پدیدههای پیشبینینشده ای قصد فرد برای
انجام رفتار را تغییر دهند .درواقع آیزن استدالل کرد که هرگاه قصد انجام یک رفتار وجود
داشته باشد ،اما رفتار کامالً تحت اراده و اختیار او نباشد (قدرت درک شدة پایین) بهکمک
قصد تنها می توان مقدار کمی از واریانس رفتار را پیشبینی کرد؛ درنتیجه ،رفتار بیش از آنکه
تحت تأثیر قصد باشد ،متأثر از متغیر کنترل رفتاری درک شده خواهد بود .برعکس ،در
شرایطی که سطح باالیی از کنترل ارادی وجود دارد ،قصد بهتنهایی پیشبینیکنندة رفتار
خواهد بود؛ زیرا رفتار ،احتماالً آسان ،صریح و ناشی از قصد وی است و نیازی به تالشها و
تعهدات اضافی ندارد (آیزن)1881 ،؛ بنابراین همان طور که در نظریة آیزن مطرح شد ،در
رفتارهایی که فرد بهمحض نیت به انجام آن رفتار به دلیل شرایط و معدودبودن منابع خود
نمی تواند رفتار کند ،یعنی میزان کنترل ارادی او بر رفتارش کمتر است ،متغیر کنترل رفتاری
درک شده بیش از قصد پیشبینیکنندة رفتار است.
براساس نتایج این پژوهش ،برخالف پیشبینی آیزن متغیر کنترل رفتاری درکشده هیچ تأثیر
غیرمستقیمی از طریق قصد بر رفتار در افراد ندارد و این فرضیة نظریه تأیید نمیشود .این متغیر
به صورت مستقیم بر خود رفتار تأثیرگذار است و از این جهت کامالً با آنچه در نظریه مطرح
شده است مطابقت دارد و فرض رابطة میان کنترل رفتاری درکشده با رفتار را تأیید میکند.
همچنین در نظریة آیزن اینکه کدام یک از متغیرها بیشترین تأثیر را بر قصد رفتاری خواهند
داشت مشخص نشده است .در این پژوهش قصد رفتار چشم و همچشمانه بهشدت متأثر از
نگرش افراد بوده است؛ یعنی افرادی که احساس مثبتی به پیامدهای انجام رفتار چشم و
همچشمانه داشتند ،قصد قویتری برای انجامدادن رفتار چشم و همچشمانه از خود نشان دادند.
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هدف آیزن از طرح نظریة رفتار برنامهریزیشده پیشبینی آن دسته از رفتارهایی بود که
بهکمک کنش عقالنی قابلبررسی نبودند و بدینمنظور متغیر کنترل رفتاری درکشده اضافه شد.
براساس این پژوهش ،همانطور که آیزن پیشبینی کرده بود ،افراد با وجود نگرش و هنجار
ذهنی مثبت (متغیرهای کنش منطقی) با عواملی مواجهه میشوند (کنترل رفتاری درکشده) که
مانع انجام رفتار آنها شده است (آیزن )1881 ،و این فرض نظریه نیز تأیید شد .عالوهبراین،
متغیر ذکرشده (کنترل رفتاری درک شده) بیش از قصد بهعنوان متغیر مستقل در نظریة کنش
منطقی قادر به پیشبینی رفتار افراد بود .این نتیجه با پژوهش ابراهیمینیا ،افشانی و روحانی
( )1187همسو است که نشان داد «مصرف پایی» باالی جامعة مورد مطالعه (قصد مثبت) ،به
همراه قدرت خرید پایین آنها (کنترل رفتاری درکشده) سبب «حسرت مصرف» میشود و
فرایند ارضای حسرت مصرف ،فرایندی ناتمام و دوری باطل است؛ بنابراین تالش افراد برای
انجامدادن این رفتار را بازتولید میکند.
با توجه به نتایج ،یافتههای این پژوهش با نظریة رفتار برنامهریزیشده که بر عوامل فردی و
اجتماعی تأکید دارد ،در یک راستا قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر ،این نظریه توانایی بررسی
رفتارهای چشم و همچشمانه را دارد و نتایج پژوهش حاضر ،گزارههای این نظریه را تأیید
میکند و بر اعتبار تجربی آن میافزاید .البته از آنجا که مقیاسهای بهکاررفته در این پژوهش را
پژوهشگران برای اولین بار در این باره استفاده کردند ،پیشنهاد میشود در مطالعات آینده تنها به
مقیاسهای ساختهشده در این پژوهش اکتفا نشود و ساختن مقیاس برای متغیرهای نظریة رفتار
برنامهریزیشده ادامه پیدا کند تا عالوهبر افزایش پایایی این متغیرها ،آنها به شکل گستردهتر و
همهجانبهتر سنجش و بررسی شوند .براساس نتایج ،افراد از هنجارهای ذهنی تأثیر پذیرفتهاند؛
بنابراین بهتر است در مدارس ،مهارتهای نهگفتن آموزش داده شود تا افراد بتوانند به
هنجارهای اجتماعی غلط ،نه بگویند و مطابق با نظر خویش رفتار کنند تا بدینطریق از تقلید و
رفتار چشم و همچشمانه در افراد جلوگیری شود .با توجه به این موضوع که افراد در خرید
جهیزیه و عروسی ،رفتار چشم و همچشمانه بیشتری بروز میدهند ،بهتر است در مشاورههای
پیش از ازدواج دربارة اینگونه مسائل نیز صحبت شود .همچنین میتوان برای مادران نیز
کالسهایی گذاشته شود و دربارة پیامدهای این رفتار برای سالمت روحی خود و خانوادهشان
صحبت شود.
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