ارزش،نگرش وانگیزش
درارتباطات
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ارزش تعیین کننده درستی یا نادرستی اعمال و رفتار است.
بیانگر عقاید راسخ نسبت به اعمال،حالت و رفتارهایی هستند که از لحاظ
شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال،حالت و رفتارهای مخالف برتر
شمرده میشوند.
افراد بر اساس ارزشهای خود در مورد اشیاء،اعمال و رویدادها قضاوت
میکنند.
نسبتا ً پایدارند و معموالً در سالهای اولیه زندگی شکل میگیرند.
ارزشهای هر فرد یا گروه به لحاظ اهمیت متفاوت است و هرکدام نظام
ارزشی خاص خود را دارا میباشند.
در نظامهای ارزشی همواره منطق صفر و یک برقرار است .ولی با
وجود این امروزه شاهد زیر سؤال بردن برخی از ارزشها هستیم.
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• در فرهنگ فلسفی ،مفهوم ارزش در ارتباط با اشیا ،كاركرد
آنها و نسبت انسان با آن در چهاربعد به كار رفته است:
۱ـ اینكه آن شیء تاچه حد مورد آرزو و عالقه فرد یاگروه
است۲ .ـ اینكه آن شیء چه مقدار شایستگی توجه و
عالقه مندی دارد ۳ـ چه هدفی را برآورده می سازد ۴ـ در
یك گروه و زمان معین چه مقدار ارزش مبادله ای دارد .در
تعریف فوق ،بعد اول به درجه تعلق ارزشی ،بعد دوم به
ارزش ذاتی ،بعد سوم ارزش كاركردی و بعد چهارم به
ارزش مبادله ای ناظر است.
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• كاربرد دیگر مفهوم ارزش در «علم اقتصاد» انجام گرفته
است (اگرچه در علم جامعه شناسی اقتصادی و اقتصاد
سیاسی نیز كاربرد دارد) .دانشمندانی مانندماركس ،آدام
اسمیت و ریكاردو ارزش را در ارتباط با كار ،سود ،كاال و
نیروی كار به كار برده اند .براین اساس آنچه ارزش یك
كاال را تعیین می كند میزان كاری است كه برایش صرف
شده است .در این ارتباط دونوع ارزش از یكدیگر تفكیك
می شود۱ :ـ ارزش مبادله ای ۲ـ ارزش مصرفی .اولی به
بهای یك چیز در بازار و دومی به ارزش یك چیز برای
استفاده كننده داللت دارد.
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• انواع گوناگون واقعیات و اموری هستند که احتیاجات انسان
را برآورده میسازند.
• به معنای خوب یا بد ،شایسته و مطلوب و ناشایست و
نامطلوب در نزد یك فرد یا گروه تعریف شده است .بعضی
نیز آن را هنجار و معیارانتخاب یك فرد یا گروه در میان
علی البدلهای مختلف مربوط به یك موقعیت تعریف
كرده اند.
• هرچه فرهنگ جامعه غنی تر باشد،حکومت دموکراتیک تر
و افراد بیشتری به ارزشهای وسیعتری میرسند.
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طبق نظر هارولد السول و مایرس مک دوگال ،ارزشهای
جامعه به  8طبقه تقسیم میشوند:
قدرت :موضوع سیاست ،حقوق و روابط بین المللی
دانش :موضوع علوم مختلف طیبعی و غیر طبیعی
ثروت :موضوع اقتصاد
احترام :موضوع اخالق،روانشناسی
سالمت :روانپزشکی،پزشکی،بهداشت و ورزش
مهارت:موضوع جنبه کابردی تمام علوم
محبت :موضوع زیست شناسی و روانشناسی
تقوی :موضوع علم اخالق و تعالیم مذهبی
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۲ـ ارزشها الهام بخش و به قول پارسونز هدایت گر كنش ها
هستند .به عبارت دیگر كنش ها دارای جهت گیری ارزشی
هستند.
۱ـ ارزش ها در نظام آرمانی قرار دارند نه در حوادث و
مسائل عینی
۳ـ ارزش ها نسبی هستند
۴ـ ارزش ها دارای بار و بنیاد عاطفی هستند.
۵ـ ارزش ها دارای سلسله مراتب هستند :یعنی ارزش های
جدید به ندرت در جامعه ظاهر می شوند .چیزی كه غالبا ً
روی می دهد تغییر در سلسله مراتب ارزشها درنزد یك
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گروه یا فرداست.

• به گفته تری یاندیس:
مطلوبیتها ،موقعیت ممکن جهان هستند ،ارزشها اصولی

•
گیریهای
جهت 

هستند که زندگی ما را هدایت میکنند.
ارزشها

ارزشی برداشتهایی از مطلوبیتها هستند.
انسانها را به سوی جنبههایی از محیط که باید به آنها

توجه شود و همچنین اهدافی که باید به آنها برسند ،هدایت
ارزشها در عین حال مالکهایی فراهم میکنند که

میکنند.

مردم میتوانند برای ارزیابی رفتار خود و دیگران از آن
بهره گیرند.
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• به گفته روکیج :
نگرشهایی معطوف به اهداف و نه وسیلهها

•
میلتون روکیج ارزش را نگرشی بنیادی درباره برخی
شیوههای گسترده رفتار از قبیل شهامت ،شرافت و دوستی

یا بعضی حاالت شبه هدف هستی مانند رستگاری ،آزادی و
میداند .از این قرار،
خودشکوفایی( ) Self–fulfillment
ارزشها نوعی نگرشاند اما به هدفها اطالق میشوند نه

به وسیلهها.
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توجیه گر چرایی رفتار
مورای ،ارزشها را در کنار نیروهای عاطفی یکی از عوامل
تحرکبخش شخصیت تلقی میکند.

قدر و قیمت یا قدرتی که هر کس ممکن است در امور ببیند.
"نیروهای عاطفی توجیهگر چگونگی رفتار هستند و ارزشها
توجیهگر چرایی آن".

از جمله مصداقهای آن عبارتند از :سالمت بدن ،قدرت اراده و
تصمیم ،صحبت دوسویه ،ارزشهای هنری و  ...که با نیروهای
عاطفی مانند ساختن و آفریدن ،نگاه داشتن ،به دست آوردن و نظایر
آن آمیخته شده و در شکل دهی رفتار ،موثر واقع میشوند
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• نیازهای اساسی
مازلو،نظریه پرداز بزرگ مکتب روانشناسی ارزشها را برآمده از
نیازهای اساسی انسان میداند و آنها را در سرشت آدمی جستجو
میکند .او ارزشها را سلسله مراتبی میداند که هر یک نسبت به

دیگری در اولویت قرار دارد.
وی درک حیات انسانی را اساسا در گرو توجه به ارزشها و
واالترین آرزوهای انسانی مانند کمالجویی ،خودشکوفایی ،سالمت،
هویت ،استقالل و تعالی میداند که در قالب نیازهای اساسی در
درون سرشت انسان نهفته است و با ارضاء این نیازهای اساسی در
صورت همراهی با نوعی ایمان و تعهد ،نظامی از ارزشهای فردی
متبلور میگردد.
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• معیار تعریف وضع مطلوب امور ومعیار انتخاب در میان
گزینه های مختلف كه به صورت غیرمشروط و

غیرپیامدگرا (مطلق) توسط یك فرد یا گروه پذیرفته
می شود .به عبارت دیگر ارزش ،معیارهای انتخاب
غیرمشروط و غیرپیامدگرا هستندكه وضع مطلوب را برای
كنشگر نشان می دهد.
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• ۱ـ ارزشها ازجنس امور ذهنی و معرفتی هستند اگرچه تجلی و
آثار عینی دارند.
۲ـ در درون ارزش ها و بین ارزشها و سایر عناصر فرهنگ و
نظام اجتماعی ارتباط سلسله مراتبی و ساختاری وجود دارد.
۳ـ ارزش ها به لحاظ درجه اهمیت موضوع ،جنس و سطح به
انواع مختلفی تقسیم می شوند.
۴ـ تعلق ارزشی تنها یك مقدار مطلق ندارد .بلكه دارای درجات
مختلف می باشد که موجب سلسله مراتب تعلق به یك ارزش در
نزد افراد مختلف و سلسله مراتب ارزشی در نزد یك فرد یا
گروه می گردد.
۵ـ ارزش ها رامی توان به لحاظ درجه اهمیت موضوع ،جنس
موضوع ،منبع الهام بخش ارزش ،دایره شمول موضوعی ،سطح
پذیرش ارزش به انواع مختلف تقسیم كرد.
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•  -1گسترش افق زندگی و پرورش استعداد افراد.
• -2ایجاد احساس رضایت از زندگی در افراد
•  -3ازدیاد تفاهم میان افراد
•  -4ایجاد صمیمیت و نزدیکی در اثر پراکندگی ارزشهای
اجتماعی
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• به علت تأثیرپذیری نگرشها،ادراکات و احساسات کارکنان از ارزشها
• شکل گیری بایدها و نبایدها توسط ارزش
• تحت الشعاع قرار دادن عینیت یا عقالنیت سازمان
• وابستگی عملکرد فرد به همسو بودن ارزشهایش با سیاستهای سازمان
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• -1ارزش نظری :کشف حقیقت به روش منطقی
• -2ارزش زیبایی :تقارن،همنوایی و هماهنگی

• -3ارزش مذهبی :درک جهان به عنوان یک واحد کل
• -4ارزش اجتماعی :تعلق وعشق و احترام به مردم
• -5ارزش سیاسی :کسب،حفظ و تزاید قدرت
• -6ارزش اقتصادی :پول،مالکیت،دارایی و سودمندی
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• ارزشهای غایی :طبق نظر میلتون روکیج ،اهدافی هستند که
در طول زندگی فرد آنها را دنبال میکند مثل :آزادی ،صلح،
رستگاری ،عدالت ،زیبایی و ...
• ارزشهای ابزاری :که وسیله و ابزاری هستند جهت رسیدن
به اهداف غایی مثل :شجاعت ،شادمانی ،پاکیزگی ،یاری
رسانی ،مهربانی ،انضباط و ...
• چون ارزشهای سطحی و محتوایی از صنفی به صنف دیگر
فرق میکندو اختالف در ارزشها باعث تضاد میشود،
سازمانها درصددند تا نظام ارزشی یکسانی را در تمام
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واحدها برقرار کنند.

• بخش عمده آن موروثی است
• از طریق آداب و سنن و فرهنگ ملی
• آموزشهای پدر و مادر و معلمان
• عوامل محیطی گوناگون
• تجربیات خود شخص
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• نگرش مفهومی متمایز و اجتناب ناپذیر در روانشناسی اجتماعی معاصر
است که جایگزین اصطالحاتی چون (غریزه)(،رسم) و (احساس) شده
است.
• اولین بار در سال  1918در مطالعه توماس و زنانیکی به طور علمی
مورد استفاده واقع شد.

• به قول آنها،نگرش شناخت فرایند خودآگاه فردیست که فعالیت ممکن یا
واقعی خود را در اجتماع تعیین میکند.
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• رابینز :نظری است که افراد درباره چیزها،افراد یا رویدادها
میدهند.منعکس کننده احساس فرد است
• مورفی و نیو کام :شیوه ایی از آمادگی در جهت موافق یا مخالف چیزهای
معین.
• آلپورت :نوعی حالت آمادگی ذهنی است که از طریق تجربه سازماندهی
شده است و تأثیر پویا و جهت داری را بر روی پاسخهای افراد به تمامی
اشیاء و موقعیتهایی که به آنها مربوط میشود ،میگذارد.
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• انگلش و انگلش :تمایلی اکتسابی و پایدار است که به
شکلی هماهنگ نسبت به یک طبقه معین از

موضوعات عمل میکند.
• کرچ ،کراچفیلد و باالنچی :نگرش نظامی پایدار از
ارزیابی های مثبت و منفی،احساسات عاطفی و
تمایالت عملی موافق یا مخالف در خصوص یک
موضوع اجتماعی.
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• وی معتقد بود نگرش اکتسابی است و هنگام یادگیری از
طریق فرایندهای مشابه تغییر میکند و دارای  3جزء اصلی
میباشد:
• -1بخش احساسی (:ارزیابی یا داشتن احساسی نسبت به
چیزی)
• -2بخش شناختی (:واکنشهای ادراکی یا اظهارات شفاهی یا
ابراز عقیده)
• -3بخش رفتاری (:اقدامات و اعمال آشکار)
• این رویکرد منطقی تر است،اما تمایز بین رفتار و نگرش
را تا حدی پیچیده و تیره کرده است.
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مطالعات هاولند و همکارانش در (بخش اطالعات و
آموزش ارتش امریکا) به حدی اساسی و مؤثر بود که
آنرا سرچشمه تحقیقات معاصر درباره تغییر نگرش
دانسته اند.
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• اعتبار منبع:منبع از متغیرهایی است که ارتباطگر در یک
موقعیت ارتباطی تا اندازه ایی بر آن تسلط دارد.

• گزینش یک منبع مؤثر و معتبر در ارتباط برای سخن گفتن
درباره خود یا رویداد مورد نظر اساسا ً شیوه تبلیغاتی تصدیق
است.
• هاولند به دو گروه افراد یک پیام ارائه کرد ولی با دو منبعی که
به لحاظ اعتبار متفاوت بودند.
• نتیجه:تغییر نگرش درافرادی که در معرض منبع پر اعتبار
بودند،بیشتر از آنانی بود که در معرض منبع کم اعتبار قرار
داشتند.
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• طبق نظر وایت هد،مهمترین عوامل:
• اعتمادپذیری،که شامل مقیاسهایی مثل(درستی و نادرستی،شریف و غیر
شریف ،قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد ،عادالنه و غیر عادالنه) می باشد.

• تخصص یا صالحیت،که شامل مقیاسهایی مثل(باتجربه و بی تجربه،
دارای قوه تفکر و فاقد قوه تفکر) میباشد.
• پویایی،که شامل مقیاسهایی مثل(پرخاشگر و آرام ،فعال و منفعل) میباشد.
• عینیت،که شامل مقیاسهایی مثل(روشنفکر و تنگ نظر ،عینی و ذهنی)
میباشد.
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• وی معتقد بود نگرش اکتسابی است و هنگام یادگیری از
طریق فرایندهای مشابه تغییر میکند و دارای  3جزء اصلی
میباشد:
• -1بخش احساسی (:ارزیابی یا داشتن احساسی نسبت به
چیزی)
• -2بخش شناختی (:واکنشهای ادراکی یا اظهارات شفاهی یا
ابراز عقیده)
• -3بخش رفتاری (:اقدامات و اعمال آشکار)
• این رویکرد منطقی تر است،اما تمایز بین رفتار و نگرش
را تا حدی پیچیده و تیره کرده است.
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• اعتبار منبع:منبع از متغیرهایی است که ارتباطگر در یک
موقعیت ارتباطی تا اندازه ایی بر آن تسلط دارد.

• گزینش یک منبع مؤثر و معتبر در ارتباط برای سخن گفتن
درباره خود یا رویداد مورد نظر اساسا ً شیوه تبلیغاتی تصدیق
است.
• هاولند به دو گروه افراد یک پیام ارائه کرد ولی با دو منبعی که
به لحاظ اعتبار متفاوت بودند.
• نتیجه:تغییر نگرش درافرادی که در معرض منبع پر اعتبار
بودند،بیشتر از آنانی بود که در معرض منبع کم اعتبار قرار
داشتند.
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• طبق نظر وایت هد،مهمترین عوامل:
• اعتمادپذیری،که شامل مقیاسهایی مثل(درستی و نادرستی،شریف و غیر
شریف ،قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد ،عادالنه و غیر عادالنه) می باشد.

• تخصص یا صالحیت،که شامل مقیاسهایی مثل(باتجربه و بی تجربه،
دارای قوه تفکر و فاقد قوه تفکر) میباشد.
• پویایی،که شامل مقیاسهایی مثل(پرخاشگر و آرام ،فعال و منفعل) میباشد.
• عینیت،که شامل مقیاسهایی مثل(روشنفکر و تنگ نظر ،عینی و ذهنی)
میباشد.
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• اندرسون طبق فرضیه ضرب شونده،اعتبار منبع را به عنوان
وزنه ایی تصور کرد که ارزش اطالعات را در یک پیام بیشتر
میکند.
• فرضیه ضرب شونده میگوید :ارزشهای ابعاد مختلف اعتبار
منبع صرفا ً جمع نمیشوند بلکه در هم ضرب میشوند.
• این امر به تبیین ارتباط خاص که گاهی به آن نام کاریزما داده
میشود ،کمک میکند.
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• برای اولین بار جانیس و فیش باخ تحت یک آزمایش کالسیک اثرات ترس را
بر تغییر نگرش بررسی کردند.

• طبق نظریه یادگیری که عنصر کلیدی در رویکرد هاولند است،توسل به ترس
میتواند باعث تغییر نگرش شود .زیرا سبب افزایش انگیختگی و توجه وفهم
بیشتر میشود ،ولی نباید منجر به تنش عاطفی زیاد شود ،زیرا واکنشهای دفاعی

خودانگیخته و امکان تحریف معنی را دربر خواهد داشت .اگر توسل به ترس
شدید باشد ،خیالی و غیر واقعی به نظر برسد،دیگر سبب تغییر نگرش نمیشود.
• اوالًپیام بر رفتار گزارش شده اثر دارد،نه اینکه سنجش نگرش فرضی باشد که
فقط بر روی کاغذ است.
• دوما ً پیامها یا اقناعی که به کمک ترس وارد عمل میشوند در دراز مدت باعث
تغییر نگرش میشوند.
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• طبق نظر اورت راجرز در بررسی اثر ترس بر تغییر
نگرش باید حتما ً موارد زیر را مد نظر داشت:
• الف -حجم واهمیت واقعه تصویر شده
• ب -احتمال پیشامد آن واقعه

• ج-میزان کارآیی یک واکنش حفاظتی
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•  -1رویکرد نظری یادگیری از کارل.آی.هاولند
•  -2رویکرد سازگاری از فستینگر،نیوکام،هایدرو ازگود
• این دو رویکرد سالها ارتباط ظاهری چندانی با هم نداشتند.
یکی از آنها(رویکرد یادگیری)،ارائه الگوی غیر عقالیی از
رفتار بشر و دیگری (رویکرد سازگاری) ،ارائه الگوی
عقالیی از رفتار بشر بود
• اما دانیل کاتز با ارائه رویکرد کارکردی تغییر نگرش،
ایندو رویکرد را با هم آشتی داد
32

• انسان با توجه به موقعیت،انگیزه ها و نیازها هم عقالیی است و هم
غیر عقالیی.

• کاتز استدالل میکند که شکل گیری و تغییر نگرش باید بر حسب
کارکردهایی باشد که نگرشها برای شخصیتها دارند،چون این
کارکردها تفاوت دارند،بنابراین شرایط و فنون تغییر نگرش هم
متفاوت است.
• نگرشهای مشابه میتواند مبنای انگیزشی متفاوتی داشته باشد و تا

زمانی که ندانیم نگرش کدام نیاز روانشناختی را برآورده
میسازد،نمیتوانیم زمان و چگونگی تغییر نگرش را پیش بینی کنیم.
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•  -1کارکرد ابزاری یا سازگارکننده یا منفعتی :به حداقل رساندن
مجازاتها و به حداکثر رساندن پاداشها در محیط بیرون.
•  -2کارکرد دفاع از خود :دفاع از خودیت خود در مقابل
محرکهای غیر قابل قبول خود یا عوامل تهدید کننده.
•  -3کارکرد اظهار ارزش :داشتن احساس مثبت درباره ارزشهای

اصلی و شخصیتی که فرد احساس میکند.
•  -4کارکرد شناختی :برآوردن میل به آگاهی و یا فراهم کردن

ساختاری که بدون آنها دنیا آشفته خواهد بود ،مثل باورهای
مذهبی و یا ارزشهای فرهنگی
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• درمقام مقایسه نگرش با ارزش ،ارزش وسیع تر و پر دامنه
تر است و مفهوم جامع تری دارد.
• نگرش حالت خصوصی تری دارد و بنا بر موقعیتها و

حوادث ممکن است فرق کند.
• اما در مقایسه با احساس:

• نگرش به قضاوتهای محیطی برمیگردد و دارای استدالل
منطقی است،ولی احساس تجربه درونی حاصل از

محرکهای محیطی است ،پس نگرش پایدارتر است.
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• -1ارزشها :بسیاری از نگرشها زاییده ارزشها هستند.
•  -2تجربه مستقیم :در زندگی روزمره اتفاق می افتد ،بسیار واقعی
است و در حافظه می ماند.

• آشنایی با پدیده ها باعث افزایش قابلیت پیش بینی و کاهش عدم
اطمینان میشود.
•  -3جامعه پذیری :در دوره های اول زندگی،جامعه پذیری خانواده و
گروه دوستان و در دوره های بعد همکاران سازمانی.
• بطور کلی الگوها در زندگی یک فرد تأثیر عمده ایی در ایجاد نگرش
دارند.
• مشروعیت زایی و خود خدمتی :اگر رفتارها در راستای ارزشها و
نگرشها نبود ،یا باید رفتارها را عوض کنیم یا نگرشها ی جدیدی را
در راستای رفتارمان ایجاد کنیم.
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• با کار استاتس درباره تشریح کاربرد شرطی شدن
کالسیک در یادگیری ،معنی احساسی زبان شروع

شد .در تجربه روزمره ما کلمات خاصی به طور
منظم با احساس خاصی جفت شده اند.

• آنها بعد از آزمایشات خود استدالل کردند که نگرش
چیزی بیش از این نوع از معنی احساسی برای کلمه
ایی که با شرطی شدن کالسیک تثبیت شده است،
نیست.
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• اعتبار منبع:منبع از متغیرهایی است که ارتباطگر در یک
موقعیت ارتباطی تا اندازه ایی بر آن تسلط دارد.

• گزینش یک منبع مؤثر و معتبر در ارتباط برای سخن گفتن
درباره خود یا رویداد مورد نظر اساسا ً شیوه تبلیغاتی تصدیق
است.
• هاولند به دو گروه افراد یک پیام ارائه کرد ولی با دو منبعی که
به لحاظ اعتبار متفاوت بودند.
• نتیجه:تغییر نگرش درافرادی که در معرض منبع پر اعتبار
بودند،بیشتر از آنانی بود که در معرض منبع کم اعتبار قرار
داشتند.
38

• طبق نظر وایت هد،مهمترین عوامل:
• اعتمادپذیری،که شامل مقیاسهایی مثل(درستی و نادرستی،شریف و غیر
شریف ،قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد ،عادالنه و غیر عادالنه) می باشد.

• تخصص یا صالحیت،که شامل مقیاسهایی مثل(باتجربه و بی تجربه،
دارای قوه تفکر و فاقد قوه تفکر) میباشد.
• پویایی،که شامل مقیاسهایی مثل(پرخاشگر و آرام ،فعال و منفعل) میباشد.
• عینیت،که شامل مقیاسهایی مثل(روشنفکر و تنگ نظر ،عینی و ذهنی)
میباشد.
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• دس ایي ًظشیَ کَ تْعظ لئْى فغتیٌگش هطشح ؽذٍ ،دّ ػٌقش
اص آگبُی دس ساثطَ ایی ًبُوبٌُگ لشاس هیگیشًذ ّ ًبُوبٌُگی
کَ ثَ لحبظ سّاًؾٌبختی ًبساحت کٌٌذٍ اعت ،ؽخـ سا ثَ
کْؽؼ ثشای کبُؼ ًبُوبٌُگی ّاهیذاسد.

• ػالٍّ ثش کْؽؼ ثشای کبُؼ ًبُوبٌُگی ،ؽخـ فؼبالًَ اص
هْلؼیتِب ّ اطالػبتی کَ احتوبل داسد ًبُوبٌُگی سا افضایؼ
دُذ ،پشُیض هیکٌذ.
• دس ایي ًظشیَ ػٌبفش هْسد ثحث هوکي اعت-1،ثب یکذیگش دس
استجبط ثبؽٌذ-2.ثب یکذیگش ُوبٌُگ ثبؽٌذ ّ یب -3ثب یکذیگش
ًبُوبٌُگ ثبؽٌذً(.یبصی ًیغت اص ًظش هٌطمی دس استجبط
ثبؽٌذ).
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• ایي ًظشیَ اص فشیتظ ُبیذس هیگْیذ:حبلتِبی ًبهتؼبدل،کٌؼ ایجبد
هیکٌٌذ ّ ثبػث خلك ًیشُّبیی جِت ثشگشداًذى تؼبدل هیؾًْذ.

• هفِْم تؼبدلّ:ضؼیتی اعت کَ دس آى ّاحذُبی هؾبُذٍ ؽذٍ ّ
احغبعبت تجشثَ ؽذٍ ثذّى تٌؼ دس کٌبس یکذیگش ثبؽٌذ.
• الگْی ُبیذس هؼطْف اعت ثَ دّ فشد ،یک ؽخـ ()pکَ ُذف
تحلیل لشاس داسد ،یک ؽخـ ( ّ)oیک هْضْع فیضیکی ،اًذیؾَ ّ
یب یک سّیذاد (.)xتؼبدل ّلتی ثشلشاس اعت کَ عَ ساثطَ اص عَ
جِت هثجت یب دّ ساثطَ هٌفی ّ یک ساثطَ هثجت ثبؽٌذ.
• اص دیذ ُبیذس ،دسجَ ؽجبُت سا ًویتْاى ًؾبى داد.ساثطَ یب هثجت
اعت یب هٌفی.
• فشك ایٌغت:حبلت تؼبدل پبیذاس اعت ّ دس ثشاثش تأثیشات ثیشًّی
همبّهت هیکٌذ.حبلت ػذم تؼبدل ًبپبیذاس اعت ّ هْجت تٌؼ
سّاًؾٌبختی هیؾْد ّ هغتؼذ تغییش ثَ عوت حبلت هتؼبدلٌذ.
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• دس ایي ًظشیَ تئْدّس ًیْ کوت،هطشح هیکٌذ کَ کْؽؼ ثشای ًفْر
دس ؽخـ دیگش تبثغ جبرثَ ایی اعت کَ یک ؽخـ ثشای دیگشی
داسد.
• اگش ًتْاًین اص ساٍ استجبط ثب ؽخقی دسثبسٍ هْضْػی کَ ثشای ُش
دّی هب اُویت داسد ،ثَ تمبسى ثشعین ،احتوبل داسد ًگشػ خْد سا
ًغجت ثَ هْضْع هْسد ثحث یب ؽخـ هْسد ًظش تغییش دُین تب ثَ
تمبسى ثشعین.
• فشك ًیْ کوت ایي اعت کَ اًغبى ًیبصهٌذ عبصگبسی اعت کَ ّی
آًشا (فؾبس هذاّم ثشای تمبسى)هیٌبهذ.

• اگش B ّAدسثبسٍ  Xتْافك ًذاؽتَ ثبؽٌذ،هیضاى ایي فؾبس ثشای تمبسى
ثغتگی ثَ ؽذت ًگشػ ً Aغجت ثَ  ّ Xجبرثَ  Aثشای  Bداسد.
• ًیْکوت ثش استجبط تأکیذ داسد ّ هیگْیذ ثشای ایٌکَ تغییش ًگشػ سخ
دُذ،ؽخـ ثبیذ ثب اطالػبتی دس توبط ثبؽذ کَ ثب ًگشؽِبی
فؼلی ّی فشق داسد ّ ُشچَ جبرثَ Aثشای Bثیؾتش ثبؽذ ،تغییش
ػمیذٍ اص جبًت ًAغجت ثَ هْضغ Bثیؾتش خْاُذ ثْد.
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• ایي هذل اص اصگْد ،هْسد ّیژٍ ایی اص ًظشیَ تؼبدل اعت.
• ثَ ًگشؽِبیی کَ فشد ًغجت ثَ اطالػبت داسد ّ هْضْػبت هْسد
تأییذ هٌجغ هی پشداصد.

• تْاًبیی پیؼ ثیٌی دسثبسٍ هغیش ّ ًیض دسجَ تغییش ًگشػ سا داسد.
• ایي ًظشیَ هیگْیذ ،جِبسجْثِبی لضبّتی هِن ثَ عوت ثبالتشیي
حذ اص عبدگی هیل داسًذ.صیشا لضبّتِبی افشاطی آعبًتش اعت.

• ؽخـ()pتأییذی اص یک هٌجغ()sساجغ ثَ یک هْضْع ()o
هیگیشد کَ ًغجت ثَ ُش دّ آًِب ًگشؽی داسد.
• دس ایي هذل هیضاى ػاللَ Pثَ  SّOتؼییي کٌٌذٍ ایي اعت کَ
آیب حبلتی اص ُوخْاًی اص ّجْد داسد یب خیش.
• ًبُوخْاًی ّلتی اعت کَ ًگشػ ًغجت ثَ هٌجغ ّ هْضْع
هثل ُن ّلی اظِبس هٌفی اعت یب ٌُگبهی کَ ًگشؽِب هختلف
ّ اظِبس هثجت اعت.
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• -1سّػ ؽٌبختی یب (دادى اطالػبت جذیذ):اطالػبت لذست تغییش
ًگشؽِب سا داسًذ.
• -2سّػ ػبطفی ًفْر دس ُوکبساى:جٌجَ ػبطفی ًگشػ سا ثیؾتش تحت
تأثیش لشاس هیذُذ.
• -3سّػ اججبسی (ثَ کبس گشفتي صّس):ثش جٌجَ سفتبسی ًگشػ تأثیش
داسد.سفتبسُبی هطلْة اػالم هیؾْد ّ فشد هججْس اعت خْد ساثبآًِب
ّفك دُذ.
• دس کْتبٍ هذت تؼبدل ثیي اجضای ؽٌبختی ،ػبطفی ّ،سفتبسی ثَ ُن
هیخْسد.اهب ثؼذاً جٌجَ ُبی ؽٌبختی ّ ػبطفی ًیض ثب ایي ؽیٍْ
ُوبٌُگ هیؾًْذ.
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• -1خبؿ ثْدىً:گشؽِبی خبؿ ثِتش سفتبس سا پیؼ ثیٌی هی کٌٌذ.
• -2فؾبس اجتوبػی:ثشخی اّلبت فؾبس اجتوبػی ثبػث ثشّص سفتبسی
هیؾْد کَ ثشخالف ًگشؽِبی فشد اعت.
• -3اُویتً:گشؽِبی هِوتش کَ ثش اعبط اسصؽِبی افلی
ُغتٌذ،ثیؾتش سفتبس سا تحت تأثیش لشاس هیذٌُذ.
• -4دعتشعیً:گشؽِبیی کَ ثَ طْس هشتت تکشاس هیؾًْذ دس
حبفظَ هی هبًٌذ،دس دعتشط تش ثْدٍ ّ سفتبس سا ثِتش ُذایت هیکٌٌذ.
• -5تجشثَ هغتمینً:گشؽِبیی کَ دس اثش تجشثَ هغتمین ؽکل
گشفتَ اًذ ُذایت کٌٌذٍ تش ُغتٌذ.
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• -1سضبیت ؽغلیً:گشػ کلی فشد ساجغ ثَ
کبسػ.
• ّ-2اثغتگی ؽغلی:هیضاى دسجَ ایی اعت
کَ فشد،ؽغلؼ سا هؼشف خْد ّ ػولکشدػ سا
هْجت کغت حیثیت ّ عشثلٌذی ّ اػتجبس
هیذاًذ.
• -3تؼِذ عبصهبًی:حبلتی اعت کَ فشد اُذاف
عبصهبًی سا هؼشف اُذاف خْد هیذاًذ ّ آسصّ
هیکٌذ کَ دس عبصهبى ثوبًذ.
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• -1سضبیت ؽغلی:اسصیبثی کلی فشد اص

ؽغل خْد کَ ؽبهل(ًفظ کبس،
پشداخت،استمب،عشپشعتی ّ ُوکبساى)

• ً-2بسضبیتی ؽغلی:کَ ثَ فْستِبی
صیش ثشّص هیکٌذ:
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• :1-2خشّج:فشد کبس خْد سا تشک هیکٌذ.
• ّ:2-2فبداسی:فشد ؽکیجبیی پیؾَ هیکٌذ تب

دیگشاى کبسی اًجبم دٌُذ.
• :3-2اػتشاك:الذام ثَ تغییش ّضؼیت هْجْد ثَ

فْست فؼبل ّ عبصًذٍ.
• :4-2ثی تفبّتی:افت کویت ّ کیفیت کبس ّ صیبد

ؽذى تأخیش ّ غیجت.
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• -3تؼِذ عبصهبًی:ثَ ًگشػ کلی فشد ثَ

عبصهبى ثَ ػٌْاى یک کل ثشهی گشدد.
• دسثشگیشًذٍ پزیشػ اُذاف ّ اسصؽِبی عبصهبى ثَ

فْس:
• هؤلفَ ُبی ؽٌبختی(پزیشػ اُذاف)

• هْلفَ ُبی ػبطفی(احغبط تؼلك)
• هؤلفَ ُبی سفتبسی(تالػ دس جِت اُذاف

عبصهبى)
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-4سفتبسُبی ؽِشًّذی عبصهبًی:
سفتبسُبی غیش اججبسی ّ ثذّى پبداػ
کَ ثَ اثشثخؾی ّ ػولکشد کوک

هیکٌذ؛هثلّ:ظیفَ ؽٌبعیّ،جذاى
کبسی ،هشالجت،کوک کشدى ّ...
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تئوری های تغییردرافکارعمومی
• مهم ترین تئوری های تغییر رفتار فردی ،تئوری
های روانشناختی هستند.
• البته فراموش نکنیم که ما در ارتباطات اقناعی بیش
از آنکه تئوریک باشیم باید عمل گرا و پراگماتیک
باشیم.
• یعنی آنکه ما بدنبال روش هایی هستیم که تئوری
های روانشناختی به تغییر نگرش منجر می شوند.
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تئوری فراگیری
Learning Behaviour Theory
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این تئوری حاصل مطالعه و تحقیقات پیرامون فرآیند
یادگیری انسان است ،مانند یادگیری مهارت ها و مشاغل،
ولی بیاد داریم که فراگیری به نگرش مربوط است.
در این فراگیری محرک ،ارگانیزم و پاسخ وجود دارد.
محرک منشا حرکت ،ارگانیزم عامل برانگیختگی و پاسخ
واکنش به محرک است و بازخور پاداش از سوی خروجی
به ورودی است.

 در ارتباطات اقناعی ،پیامگذار یک پیام می گذارد
(محرک) تا فرد(ارگانیزم) به شکل قابل پیش بینی به
آن واکنش (پاسخ) نشان دهد.
اگر پیام گذار قادر شود همه عوامل را کنترل کند،
شانس موفقیت زیاد تر خواهد شد ،ولی کنترل فقط
روی محرک و یا پاداش وجود دارد.
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انگیزش
 انگیزه  ،بدون انگیزه ،فرد چیزی فرا نمی
گیرد.
 انگیزه ،به فرد انرژی و توانایی می دهد.
 انگیزه ،هر چه قوی تر باشد ،ارضاء
ممکن تر است.
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انگیزه اولیه و ثانویه
 انگیزه فرد می تواند جنبه اولیه و روانشناسانه یا
جنبه ثانویه یا آموخته شده را داشته باشد.
 مثال:
 نیاز به غذا و آشامیدن جزء انگیزه های اولیه
است.
 تعلق به نوع خاصی از غذا بر اثر آموزش و یاد
گیری و ثانویه است.
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 انگیزه های انسانی یا برای بقاء و امنیت
است(انگیزه های کاستی) یا برای رضایت و
تحرک(انگیزه های فراوانی) است(.)1

.1کرچ و کراچ فیلد
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واکنش
 واکنش ها در برخی موارد غیر ارادی و
خودکار است  .مثل واکنش مردمک چشم در
برابر نوریا سیخ شدن مو ها در هنگامه ترس
ویا واکنش های آموختنی است و بر اثرآموزش
و تجربه بدست می آید.
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پاداش
 از آنجایی که گاهی فراگیری سطحی و طوطی
وار ( )Rote Learningاست و فرد تحت
آموزش باید آن را به حافظه بسپارد ،نیاز به
انگیزه و تشویق دارد واین کار معموال با پاداش
همراه است.
 پاداش رابطه محرک – پاسخ را تقویت می کند.
58

تنبیه
 کارکرد تنبیه آن است که رابطه محرک –
پاسخ را تضعیف می کند.
 در ارتباطات اقناعی باید به دنبال پاداش
روحی و معنوی باشیم و بدانیم که زور و
تنبیه اثری ندارد.
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احساس مخاطب
شرط توفیق در ارتباطات اقناعی این است که مخاطب
احساس نکند ما در حال قضاوت کردن  ،داوری و یا تحریف
هستیم.
گیرنده باید احساس کند که شرایط توصیف شده است و
راههای ضمنی ارایه شده است.
او باید احساس کند که برای انتخاب آزاد است.
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دید ونگرش
 استراتژی اقناعی به طور عمده متوجه
نگرش و رفتار مردم است.
 اگر دید افراد تغییر کند رفتار آنها متفاوت
می شود.
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محل شکل گیری نگرش ها
I

P

S
Stimulus

O
Organism

O

R
Response
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محل شکل گیری نگرش ها ()2
نگرش ها در درون جعبه سیاه (فرآیند)
شکل می گیرند.
به زبان روشن تر ارتباط صرفا واکنش به
محرک نیست  ،بلکه نگرش ها متغیر های
مداخله گرهستند.
( ) Intervening Variable
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منافع  ،اهداف و داوری
 فهم نگرش دیگران برای فتح ذهن افراد
دارای اهمیت است و انسان ها دارای پرده
های پیچیده هستند.
 پس  ،باید منافع  ،اهداف و داوری آنها با
فرستنده پیام و ارتباط گر همسو شود.
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نگرش چیست؟
مور چیسون( )Murchisonدر کتاب کالسیک
نگرش:
«نگرش عبارت از آمادگی ذهنی است که از
طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش
فرد در مقابل تمام اشیاء و وضعیت هایی که به
آن ربط دارد ،اثری هدایت کننده یا پویا به جا می
گذارد».
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تعریف دیگر


د .کرچ  ،ار اس کراچ فیلد و ای  .ال .باالچی



D.Kerch – R.S. Cruutchfield – E.L.Ballachery

می گویند :
نگرش ها عبارتند از تداوم نظام های ارزشی
مثبت یا منفی ،احساس های هیجانی یا تمایالت
موافق یا مخالف یا توجه به موضوعات
اجتماعی.
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اعتقاد و کشش
 بر این مبنا هرچه اعتقاد فردی  ،به چیزی
افراطی تر و تند تر باشد  ،احساس او نسبت به
آن قوی تر و پر کشش تر است.
 از سوی دیگر می توان گفت که نگرش دارای
اجزاء شناختی ( ، )Cognitiveتاثیر گذار
( )Affectiveو کرداری ( )Co nativeاست.
(دانستن،احساس کردن و عمل کردن)
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جزء شناختی
 جزء شناختی نگرش معلوم می کند که در
باره یک موضوع چه اطالعات و دیدگاه
هایی وجود دارد؟
مثال اگر کسی اقتصاد تعاونی را نوعی از
سوسیالیزم فرض کند در آن به عنوان
سرمایه گذار وارد نمی شود.
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جزء تاثیر گذار
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جزء تاثیر گذار به احساسات و هیجانات در
موضوع مورد نگرش توجه دارد.
این جزء به طور مثال در پرتو احساسات می
گوید دولت نباید سرمایه ها را صرف حرکت
اقتصادی غلط تعاونی بنماید و با ید اقتصاد بخش
خصوصی را حمایت کند .این فرد بدیهی است
که با این امر مقابله می کند.

جزءکرداری
 جزءکرداری  ،این جزء بعد عملی و
رفتاری تابع نگرش است که ما موافق یا
مخالف موضوعی عمل می کنیم ،مثال به
تعاونی یا بخش خصوصی رفته و عمل می
کنیم.
این بخش قابل اعتماد ترین شیوه فهم
نگرش دیگران است.
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راهکار:هدایت اجزاء رفتاری
اگر بدنبال همسانی نگرش ها هستیم باید
اجزاء رفتاری جامعه را شناخته و آن را
هدایت کنیم.
فراموش نکنیم که نگرش پل میان گذشته ،
حال و آینده است!
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ً ظشیَ ُبی استجبطبت ًْؽتَ ّسًش عْسیي ّ جیوض
تبًکبسد.
 جبهؼَ ؽٌبعی اسصؽِب ًْؽتَ دکتش پشّیض فبًؼی
 سّاًؾٌبعی اسصؽِب ًْؽتَ دکتش پشّیض فبًؼی
 سّاًؾٌبعی اجتوبػی ًْؽتَ دکتش یْعف کشیوی
 صهیٌَ سّاًؾٌبعی ًْؽتَ اسًغت ُیلگبد
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