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با تغيير در نگرش خود ،زندگي خود را تغيير دهيد .این شعاري است که این روزها ممکن است بسيار شنيده شود .موضوع نگرش و اهميت
بسيار باالي آن در شکل دادن به زندگي افراد واقعيتي کتمانناپذیر است .این امر هر روز بيش از گذشته مورد توجه متخصصان و عموم مردم
قرار گرفته است .در این ميان بيشتر به اهميت نگرش و لزوم تغيير آن پرداخته ميشود ليکن کمتر به این امر توجه ميشود که تغيير نگرش
چرا و چگونه؟ اینکه باید نگرشها را تغيير داد و به تعبير سهراب سپهري «جور دیگر باید دید» ،مورد قبول است اما نحوه تغيير و اینکه
چگونه باید نگرشها را تغيير داد ،موضوعي است که کمتر مورد عنایت بوده است .براي تغيير نگرش چه باید کرد؟ آیا نگرشها به یكباره
تغيير ميکنند؟ آیا نگرش ها از بخشهاي مختلفي تشکيل شده اند؟ در این صورت براي تغيير هر بخش چه باید کرد؟ براي تغيير نگرش بر
کدام بخش باید تاکيد نمود؟ چه عواملي ميتوانند در تغيير نگرش موثر باشند؟ آیا براي تغيير نگرش ميتوان از آموزش بهره گرفت؟ در نهایت
از کجا ميتوان اطمينان حاصل کرد که نگرشها تغيير یافتهاند؟
در مقاله مختصر حاضر به این موضوع ميپردازیم که نگرشها را ميتوان تغيير داد ،ليکن این کاري است سخت و نيازمند تالش و داشتن
برنامهاي مدون و علمي است .آنچه در اینجا مورد تاکيد قرار گرفته است چگونگي آموزش براي تغيير نگرش است .هدفگذاري در
بخشهاي مختلف تشکيلدهنده نگرشها و حرکت در این مسير همراه با ذکر مثالهایي مورد بحث قرار گرفته که اميد ميرود مورد استفاده
دوستان قرار گيرد .
سرآغاز...
آموزش کودکان و نوجوانان براي تغذیه بهتر و سالمتر ،برگزاري دوره آموزشي براي مدیران یك موسسه جهت همکاري و تعاون بيشتر در
کارها ،ارایه آموزشهاي اقتصادي به کارکنان یك موسسه بزرگ و  ...مثالهایي از دوره آموزشي هستند که به نوعي براي «توسعه نگرشهاي
اختصاصي» هدفگذاري ميشوند .این روزها بيش از گذشته از معلمين و مربيان درخواست ميشود تا چنين دورههایي را برگزار و گسترش
دهند .نگرشهاي حاصله را ميتوان در سطح فردي ،گروهي و سازماني ارزیابي نمود.
در نگاه اول ،به نظر ميرسد آموزشهاي فوق تنها به ارایه اطالعات یا آموختن مهارتهاي مورد نياز بپردازند .اینکه به بچهها بگویيم کدام غذا
سالمتر است ،تغذیه سالمتر و انتخاب غذایي بهتر را بهدنبال خواهد داشت .آموزش مدیران در مورد اهميت کار تيمي و همکاري بيشتر ،آنان
را به همکاراني صميمي و خوب مبدل ميسازد .ترميم و نشان دادن نحوه برآورد و حساب کردن محصوالت مختلف به کارکنان موسسه ،باعث
خواهد شد تا آنان اقتصاديتر کار کنند  ...اینطور نيست؟
بدیهي است ،ذهنيت فرد تاثير فراواني بر چگونگي رفتارهایي که مایل است انجام دهد ،ميگذارد .بنابراین آموزشها باید اهدافي مرتبط با
تغيير نگرش داشته باشند .باال بردن صرف دانش و آگاهي ،نه تنها هدف اصلي در آموزش نگرش نيست ،بلکه تنها کاري روزمره است که از
عهده هر آموزشي برميآید .هدف اصلي توجه کردن به ترکيبي از اهداف براي تغيير نگرش است.
نگرش چيست؟
براي نگرش ،واژههاي زیادي بيان شده است و آن را مترادف واژههایي همچون روش ،باور ،احساسات ،ارزشها ،ذهنيت ،چشمانداز ،اعتقاد،
سبك و  ...قرار دادهاند .در واقع بسيار مشکل است که با توجه به کاربرد روزمره این واژهها ،رابطه آنا را با نگرش تبيين کنيم .شاید بتوان
گفت آنها براي استفاده در توضيح «تئوري نگرش» تدوین شدهاند .بنابراین کسي به آنها به شکلي یکسان نگاه نميکند .به عنوان مثال گاهي
«رفتار» مساوي و برابر با «نگرش» دانسته ميشود و گاهي بخشي از آن محسوب ميشود .براي تعریف نگرش از تعریف کارتسول ،بلوم و مسيا

( )1791استفاده ميکنيم« :نگرش مجموعهاي از ویژگيهاي شخصي ،هنجارها ،ارزشها ،احساسات ،ایدهها ،تفکرات ،اندیشهها و معاني است
که تعيين ميکند شخص در یك موقعيت خاص چگونه رفتار ميکند».
در چند دهه گذشته ،تئوريهاي مختلف در مورد رفتار انسان ،تالش کردهاند تا مکانيزمهایي که رفتار و نگرش انسان را کنترل ميکنند،
توضيح دهند .موضوع رویکردهاي شناختي ،مانند تئوريهاي پردازش اطالعات ،سنجش عقالني نگرش است .تئوريهاي تاکيد کننده بر الگو
سازي و شرطيسازي موثر (یادگيري اجتماعي) ،بر توضيح نگرش در سطح عکسالعملها و رفتارهاي عادي روزمره متمرکز شدهاند.
تئوريهاي تاکيد کننده بر شرطيسازي کالسيك و نيز تئوريهاي مبتني بر احساسات انساني ،مکانيزمهایي را مطرح ميکنند که در سطح
هيجانات ،غرایز و تحریکات عمل ميکنند.
امروزه تئوريهاي آموزشي ،اگرچه بسيار تازه و نو هستند و در بين متخصصان هنوز خيلي مورد توجه قرار نگرفتهاند ،هر کدام بخشي از
نگرش را پوشش دادهاند .نگرش همراه با خود ،عناصر شناختي ،رفتاري و عاطفي را داراست .عناصر شناختي در زمينه دادن و گرفتن
اطالعات ،عناصر رفتاري در زمينه مهارتهاي آموزشي و عناصر عاطفي در زمينه تحریك احساسات و تعهدات عمل ميکنند .بنابراین هر
نگرش حاصل ترکيب سه جنبه است:
دانش :دانستن و فهميدن آن رفتاري که در یك موقعيت خاص مناسب است و اینکه چرا؟
رفتار :توانا شدن بر نشان دادن رفتاري که مناسب است و تمایل به انجام آن دارد .
عواطف :آگاه شدن بر احساسات و عواطف (هيجانات) که زمينهساز آن رفتار است .
این سه جنبه نقشي برابر و مساوي در هر نگرش ندارند .برخي نگرشها در اصل بر داشتن اطالعات کافي درباره موضوع مبتني هستند و در
سایر نگرشها جنبههاي رفتاري و عاطفي بسيار مهم هستند .به هر حال ،این سه جنبه ،هميشه در یك مسير یا در مسيرهاي مختلف در
نگرش نهایي فرد تاثيرگذارند .بدین جهت ،رویکرد در هر آموزشي براي تغيير نگرش باید در طول مسيري از این سه جنبه قرار گيرد .اینکه
کدام جنبه باید تاکيد شود ،به نوع نگرش که هدف قرار داده شده است ،بستگي دارد .
تاثير بر نگرش
تالشها براي تاثيرگذاري بر نگرش ،در مسيري که این سه جنبه (دانش ،رفتار ،عواطف) مورد توجه قرار داشته باشند ،نسبتا تازه هستند.
جالب توجه است که بخشهایي از نگرشها ،نامریي هستند .وقتي فردي را ميبينيد که با همکارش همراه با تشریك مساعي و صميمانه
فعاليت ميکند ،ميتوانيد تصور کنيد که او از چگونگي کار کردن با یکدیگر آگاهي دارد و مهارتهاي الزم را نيز دارد ،اما قادر نخواهيد بود
اظهارنظر قاطعي در مورد الیههاي زیرین عاطفي نگرش او بيان کنيد .آیا عمل فرد در واقع و بهخوبي هماني است که قصد انجام آن را دارد؟
آیا از صميم قلب کار را انجام ميدهد یا تنها وانمود به چنين کاري ميکند؟ بنابراین رفتار ،در مورد دانش و مهارت سخن ميگوید ،اما
نميتوان مشاهده کرد که آیا این رفتار مبتني بر عواطف ،صميمانه و بيریاست یا خير؟ عواطف صميمانه ميتواند مهمترین بخش هدایتکننده
پشت سر هر رفتار روزمرهاي باشد .
بنابراین آیا آموزش باید عالوه بر دانش و مهارت ،بر جنبه عاطفي هم تمرکز پيدا کند؟ در این زمينه عقاید مختلف است براي مثال روميس
زویسکي ( )1761معتقد است ميتوان بين جنبههاي مختلف نگرش تمایز قایل شد .او تنها معتقد به بخش مریي نگرش است و ميگوید این
بخش در آموزش تحت تاثير واقع ميشود .دیگران معتقدند تفکيك جنبههاي مختلف نگرش – در صورت امکان -ميتواند در آموزش مفيد
باشد .اگرچه تعيين نتایج آموزش در بخشهاي مختلف نگرش ،مشکل است .ليکن پذیرش این واقعيت که اندازهگيري یا دیدن الیههاي زیرین
نگرش کار سخت و غيرممکني است ،بدین معني نيست که وارد نمودن این جنبهها در آموزش مثمر ثمر نيست.
رویکرد سهگانه

سه جنبه معين در نگرش ،لزوم آموزش در یك رویکرد سهگانه را فراهم ميکند :بخش مبتني بر دانش :این بخش مرتبط با تهيه اطالعاتي در
مورد نگرش هدف است .پردازش شناختي این اطالعات ،موضوع محوري در آموزش است .اطالعات هميشه در مورد پرسش از نگرش است.
طرز فکر مشتري چيست؟ چرا این طرز تفکر مشتري مهم است؟ کدام بخش از طرز فکر مشتري ميتواند متمایز شود؟ مزایا و معایب هر یك
کدام است؟ اطالعات را از طرق مختلف ميتوان به صورت چاپي (مثل یك کتاب) ،شنيداري (تدریس یا سخنراني) ،دیداري (ویدئو آموزشي)،
فنآوري اطالعات (سيدي) و  ...ارایه کرد.
بخش مبتني بر رفتار :در مورد آموزش مهارتهاي اختصاصي یا قسمت هاي از مهارتهاست .مهارتهاي عملکردي به وسيله مربي (آموزش
دهنده) و یا در صورت امکان فراگير مشاهده ميشود و سپس تجزیه و تحليل ميشود.
بخش مبتني بر عواطف :هدف در اینجا رخنه کردن به حيطه عواطف و احساسات است که در الیههاي زیرین نگرشها قرار دارند .اگر بتوان
این الیهها را تغيير داد ،نگرش آموخته شده تازه ،اساس و بنيان محکمتري پيدا ميکند .در بخش آموزش مبتني بر عواطف ،روشهایي
استفاده ميشوند که بتوانند شخص را تحت تاثير قرار دهند .براي مثال مواجه ساختن فرد با احساسات مثبت و منفي خویش ،برقراري امکان
تجربه نتایج مثبت و منفي در انجام یك عمل مشخص یا انجام بحث درباره یك موقعيت اخالقي یا دشوار و سخت...
متمایزسازي

این رویکردهاي سهگانه را ميتوان از هم متمایز ساخت .ليکن نميتوان آنها را به عنوان بخشهاي مجزا از هم دید .در مثال زیر ميتوانيد آن
را بهتر درك کنيد :در یك فروشگاه بزرگ ،قسمت جدیدي ایجاد شده بود و براي آن کارکنان جدیدي به کار گرفته شده بودند .نخستين باري
بود که آنها در کنار همدیگر فعاليت ميکردند .بعد از شش ماه قسمت جدید ارزیابي شد .ميزان فروش کمتر از حد انتظار بود و دشوارتر از آن،
مسایلي بود که کارکنان جدید براي فعاليت در کنار همدیگر داشتند .این مسایل هم شامل موضوعات واقعي همچون نحوه انتقال وظایف و
کارها در بين یکدیگر و هم شامل برخي مسایل از جمله «تفاوتهاي فرهنگي» بود .مثال در مورد درك از «دیر آمدن سر کار»« ،چگونگي
رسيدن به مشتريها» و نيز« رفع و رجوع شکایتها» و  ...مدیریت فروشگاه تصميم ميگيرد تا همکاري بين کارکنان جدید را بهبود بخشد.
بدینمنظور از قسمت آموزش ميخواهد تا دورهاي آموزشي طراحي کند .در این موقعيت رویکرد سه گانه ميتواند شامل :
دانش :درباره موضوع باید اطالعات ارایه کرد .مثال «همکاري چيست؟» و «چه رفتاري الزم است؟ »
رفتار :باید مهارت مشخصي را آموزش داد .مثل نحوه واگذاري کار به یکدیگر ،چگونگي گرد هم آمدن و اینکه چطور روي پاي خود بایستيم.
عاطفي :باید شرایطي فراهم آورد تا کارکنان اهميت همکاري کردن را تجربه کنند .براي مثال با مواجه کردن آنها در یك موقعيت ناخواسته و
نامطلوب یا اجازه دادن در مورد اینکه پيرامون ناراحتيهاي خود بحث کنند .
تمام آموزشها با هدف تغيير نگرش باید شامل این سه قسمت باشند .ليکن در عمل یك مورد مهم انتخاب پرسش آغازین صحيح براي شروع
بحث است .نقطه آغاز آموزش (تمرکز بر دانش ،رفتار و یا عاطفي) ميتواند متفاوت باشد .در برخي نگرشها نقطه آغاز ،از دانش و در برخي
دیگر ،رفتار یا حوزه عاطفي است .ليکن به طور نسبي نقطه آغاز آن قسمتي است که باید بيشترین تاکيد روي آن صورت پذیرد .مثال در
محيطي که فرآیند جدیدي در توليد آغاز ميشود ممکن است کارکنان به علت عدم آشنایي با فرآیند جدید ،در مقابل آن مقاومت کنند .در
اینجا نقطه شروع آموزش ميتواند تاکيد و اهميت دادن به عنصر دانش باشد .اما چنانچه یك اقدام خاص در محيط مد نظر باشد مثال
جداسازي زباله ها یا مراقبت از منابع طبيعي و محيط زیست ،نقطه آغاز آموزش تاکيد بر رفتاري خاص ميباشد و براي آموزش در حيطه
انعطافپذیري ،رشد ایده اي جاهطلبانه و افزایش قدرت دفاع شخصي ،باید از تاکيد بر عواطف و هيجانات آغاز نمود.
در یك سازمان احساس شد مدیران جوان نيازمند آموزش هستند .هدف این بود که هر مدیري متناسب با شيوه و سبك شخصيتي خود و نيز
متناسب با بخشي که در آن کار ميکند ،آموزش ببيند .این آموزش را ميتوان در دو شيوه مبتني بر دانش و مبتني بر رفتار ارایه کرد.
گامهایي که براي آموزش مبتني بر دانش ميتوان برداشت در اقدامات زیر بيان مي شود :خواندن متني درباره شيوههاي مختلف رهبري /بحث

گروهي همراه با راهنمایي مربي /دیدن فيلم ویدئویي در مورد سبكهاي مختلف رهبري /بيان سبك مورد نظر رهبري از دید فرد /و ...از
سوي دیگر در بخش رفتار ،گامهاي آموزشي ميتواند شامل :مشاهده الگوي رفتاري در هر یك از سبكهاي رهبري /تجربه کردن این سبكها
با تکميل چك ليست فعاليتها /مشارکت در نمایش و ارایه سبكهاي رهبري و...
این که کدام آموزش بهترین است بستگي به موقعيت خاصي دارد که در آن نقطه آموزش آغاز و دنبال ميشود .از این رو زماني که افراد
استرس و فشار زیادي را در هنگام کار احساس ميکند یا فکر ميکنند که مسئلهاي را نميتوانند حل کنند ،معقول است که از آموزش مبتني
بر عواطف استفاده شود .در آغاز آموزش افراد ميتوانند احساساتشان را بيرون بریزند به تعبيري نگرش فعلي خود را بيان کنند ،آنگاه براي
پذیرش نگرش جدید ،آمادگي بيشتري خواهند داشت .زماني که فراگيران از شکست ميهراسند ،شما باید کارتان را با تمرینات عملي و ساده
آغاز کنيد که در انجام آنها افراد بتوانند موقعيت تازه را تجربه کنند .موقعيتها ،احساس خوب و قوت قلب به افراد ميبخشد .بدین صورت
تمرین بعدي موفقيت بيشتري بهدنبال خواهد داشت .
گاهي اوقات افراد باید قبل از آموختن موضوعي تازه ،نگرش و عادات قبلي خود را به فراموشي بسپارند .این کار – فراموشي عادت قبلي-
بهترین کار است به شرط آنکه افراد دریافته باشند عادات قبلي چگونه به ایشان ضرر ميرساند و یا بر آنها موثر بوده است .بنابراین در این
موقعيت براي شروع آموزش باید افراد را با نتایج رفتارشان مواجه ساخت .این کار بسيار موثرتر از آن است که به ایشان تنها بگویيم بسيار
مهم است که کار تازهاي را یاد بگيرید و انجام دهيد.

