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چکیده
 از. مفهومی است که اذهان افراد برجسته و تأثیرگذار را در طول قرون به خود مشغول کرده است،رفتار بهعنوان موضوع علم روانشناسی
 تغییر و بههنجار کردن رفتار.معلمان و سیاستمداران و فالسفه گرفته تا فرهنگشناسان و جامعهشناسان همگی به این پدیده عالقهمند بودهاند
 همه حکومتها و زمامداران در حکم پدران.همیشه موردنظر و مطلوب بوده است و جدّ و جهد فراوانی برای شکلدهی به آن اتفاق افتاده است
 نهادهای حکومتی و نظامهای. سعی در یکشکل کردن رفتارها و افزایش رفتارهای مطلوب و حذف یا تغییر رفتارهای نامطلوب کردهاند،جوامع
سیاسی در این راه از ابزارهای فراوانی سود جستهاند؛ گاهی دست بهزور برده و زمانی بهصورتی مالیمتر و با آموزش و فرهنگسازی یا از طریق
 نگرش فرد نیز نقش، عالوه بر عوامل محیطی و انگیزههای مختلف، به نظر میرسد که در بروز یک رفتار خاص.نهادهای اجتماعی اقدام کردهاند
 در این مقاله ابتدا سعی در شناساندن مفهوم نگرش و دیدگاههای نظری موجود در رابطه با آن شده است و سپس نقش آن در.داشته باشد
. موردتوجه و بررسی قرار گرفته است، با تأکید بر رفتارهای مصرفی،رفتار
 رفتار مصرفکننده، رفتار، نگرش:واژگان کلیدی
Abstract
Behavior as a subject of psychology is a concept that is engaged the minds of prominent and influential
people throughout the ages. From teachers, politicians and philosophers to cultural scientists and
sociologists, all have been interested in this phenomenon, and changing behavior has always been
desirable, and there is a great deal of interest in shaping It. All the governments and rulers, as the fathers
of societies, have tried to shape behaviors and to increase the desirable behaviors. Eliminate or change
undesirable behaviors has been the goal. To shaping and producing good behaviors every responsible
and involved person benefited from many tools in this way, sometimes by force and once upon a time,
with education and culture-making, or through social institutions. It seems that in the emergence of a
particular behavior, in addition to environmental factors and different motivations, the attitude of the
individual also plays a role. In this article, first, we tried to identify the concept of attitude then we have
theoretical views on it. Then the role of attitudes in behavior with Emphasis on Consumer behaviors, has
been considered.
Keywords: Attitude, Behavior, Consumer behavior
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مقدمه:
در دنیای امروز نیروی انسانی یکی از منابع ثروت برای هر حکومت و در مقیاس کوچکتر برای سازمانها و کارخانهها و کارگاهها و بنگاههای
اقتصادی و غیراقتصادی است .ناگفته پیداست که نیرویی که عملکرد آن بهینه و در جهت منافع شخص و سازمان و اجتماع باشد ،یک خصیصه
مهم دارد که وی را دارای ارزش میکند و آن نحوه رفتار و عملکرد اوست؛ بنابراین طبیعی است که در جهت توسعه رفتارهای مطلوب تالش
شود و تمایل به حذف یا به حداقل رساندن رفتارهای نامطلوب بسیار دیده شود .رفتار بهعنوان یک پدیده بسیار مهم و تعیینکننده در جوامع و
گروههاست و در میان رفتارهای مختلف رفتار مصرفی افراد در دهههای اخیر موردتوجه قرار گرفته است .یکی از دالیل آن را شاید بتوان
گسترش فرهنگ مصرف بیشتر_تولید بیشتر ،در جوامع سرمایهداری و رسوخ آن در سایر ملل دانست .به نظر میرسد که گسترش فرهنگ
مصرفزدگی در جامعه امروز ما یکی از آفت های اقتصادی است که تاکنون یا راهی برای تغییر آن پیدا نشده و یا اگر هم اقدامی صورت گرفته،
ناکافی بوده است .طباطبایینسب و محمد نبی ( )1394معتقدند که در بازارهای رقابتی امروزی ،هدف ضروری برای شرکتها حفظ مشتریان
است؛ زیرا حفظ مشتریان بسیار کمهزینهتر از جذب مشتریان جدید است .این رقابت تا جایی پیش رفته که تولیدکنندگان به هر ابزاری برای
فروش بیشتر محصوالت خود متوسل شوند و گاهی برای مصرفکنندگان ایجاد نیاز کاذب کنند تا بدون آنکه نیازی به خرید محصولی خاص
داشته باشند ،اقدام به خرید آن کنند .این رفتار و رفتارهای مصرفی نامعقول دیگر نظیر مصرف بیشازحد انرژی و آب و مواد غذایی ،آفت اقتصاد
خانواده است و نیز به ضرر اقتصاد ملی و مایه تباه شدن سرمایه است .با این تفاصیل به نظر میرسد که تغیر چنین رفتارهایی ضروری است.
برای تغییر رفتار ناگزیر از شناسایی عناصر و ویژگیها و انگیزه ها و اهداف آن هستیم .پژوهشگران فراوانی از میان عناصر و یا پیشزمینههای
بروز یک رفتار ،بر نگرش تأکید داشته و آن را موردمطالعه قرار دادهاند؛ لذا در این مقاله سعی شده است از طریق مرور نظری مطالب مرتبط با
نگرش و نقش آن در رفتار ،خاصه رفتارهای مصرفی ،به مطالعه این عنصر پرداخته شود.
نگرش:
در طول تاریخ ،انسانها برای آزادی عقیده ،اندیشه و بیان مبارزه کردهاند؛ شورش باستیل و دویست سال پسازآن اعتراضهای شجاعانه در
میدان تیانانمن ،گواهی است بر اینکه چگونه انسانها از حریم نگرشهای 1خود دفاع میکنند .نگرش مؤلفه اساسی فردیت هر انسان به شمار
میرود (بونر و وانک ،2011 ،2ترجمه طهوریان) .به مثالهای فوق انقالبهای کبیر فرانسه و ایران و جنبش بهار عربی را باید افزود که در آن
انسانها برای بیان نگرش خود و دفاع از آن ارزشمندترین داشتههایشان را گذشتند .بونر و وانک ( )2011در یک تعریف کوتاه نگرش را ارزیابی
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کلی 3فرد از یک موضوع تعریف میکنند و موضوع نگرش 4را هر چیزی بیان میکنند که شخص تمیز میدهد و یا در ذهن دارد .شیرکوند
( )1389بیان میکند که" :مقوله نگرش و روند شکلگیری آن ،ازجمله مباحث جالب روانشناسی اجتماعی است .نگرشها نقش بسیار مهمی
در زندگی ،اندیشهها و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان دارند ".در کل به نظر میرسد که تعریف واحدی از نگرش وجود ندارد اما تقریباً تمام
پژوهشگران بر این عقیدهاند که نگرش نمایانگر ارزیابی کلی فرد از یک موضوع است .مؤلفههای این ارزیابی کلی ممکن است عاطفی ،شناختی و
رفتاری باشند و شامل تمام اطالعاتی باشند که ماهیت ارزیابانه دارند .البته لزوماً تمام این مؤلفهها در هر نگرشی حضور ندارند (بونر و وانک،
 ،2011ترجمه طهوریان) .بهطورکلی میتوان گفت که ترکیب شناختها ،احساسها و آمادگی برای عمل نسبت به یکچیز معین را نگرش
شخص نسبت به آن چیز میگویند.
نگرش مجموعه ای از اعتقادات ،عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک شیء ،شخص یا واقعه است .به عبارتی تمایل نسبتاً پایدار به شخصی،
چیزی یا رویدادی است که در احساس و رفتار نمایان میشود (قلیپور.)1386 ،
رنجبر ،آرانی و جمشیدی راد ( )1395به نقل از رحمان و همکاران ( )1999بیان میکنند که نگرش پیش شرطی برای عمل و درواقع بیانی از
آمادگی است که بر فرد تأثیر میگذارد و موجب میشود تا فرد رفتار معین و معلومی انجام دهد.
نگرش ارزشیابی یا برآوردی است که بهصورت مطلوب یا نامطلوب درباره شیء یا فرد یا رویدادی صورت میگیرد .نگرش بازتابی از شیوه احساس
فرد نسبت به یکچیز یا یک فرد است؛ مثالً هنگامیکه میگوییم «کارم را دوست دارم» نگرش خود را درباره کار ابراز مینماییم (رابینز،5
ترجمه پارساییان و اعرابی؛  .)1376به حالتى ذهنى یا عصبى حاکى از تمایل که از طریق تجربه سازمانیافته و بر پاسخهاى فرد به تمامى
موضوعات و موقعیتهایى که با آن در ارتباط است ،تأثیرى جهتدار یا پویا دارد ،نگرش گفته میشود (برگ ،ترجمه کاردان؛  .)1368نگرش
نشاندهندهی اثر شناختی و عاطفی بهجای تجربهی شخصی از شی ء یا موضوع اجتماعی مورد نگرش و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شیء
است .نگرش در این معنی یک «مکانیسم پنهانی» است که رفتار را هدایت میکند (کریمی .)1382 ،نگرش نظری است که درباره افراد ،چیزها
یا رویدادها ابراز میگردد و منعکسکننده نوع احساس فرد درباره آن است (رابینز ،ترجمه پارساییان و اعرابی؛  .)1376نگرشها ،با توجه به
تعاریف مزبور ،در زمینهسازى و شکلدهى به رفتارها ،ایجاد انگیزشها ،ارضاى نیازها و جهتدهى به گرایشها تأثیرى جدّى دارند .به همین
دلیل ،مطالعه آنها بخش عمدهاى از روانشناسى اجتماعى را به خود اختصاص داده است (آذربایجانی.)1382 ،
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بونر و دیکل )2011( 6نگرش را عنصر اساسی یگانگی افراد به شمار آوردهاند .نگرش در اصل طرز تلقی یک فرد از پدیدهای خاص است که
برخی نظیر آلپورت 7و پریستر 8بر پایداری آن و برخی مانند تسر 9و بوهنر بر موقتی بودن آن تأکید میکنند.
«نگرش یک حالت روانی و عصبی آمادگی است که از طریق تجربه سازمانیافته و تأثیری هدایتی یا پویا بر پاسخهای فرد ،در برابر کلیه اشیاء یا
محیطهایی که به آن مربوط میشود ،دارد( ».آلپورت 1935 10به نقل از کریمی .)1382 ،نگرش نظامی بادوام است که شامل یک عنصر
شناختی ،یک عنصر احساسی و یک تمایل به عمل است (فریدمن 11و همکاران  1970به نقل از کریمی .)1382 ،نگرش یا طرز تلقی عبارت از
آمادگی برای واکنش ویژه نسبت به یک فرد ،شیء ،فکر یا وضعیت است (رضاییان.)1379 ،
ویژگی همه نگرشها آن است که موجب طبقهبندی و سازماندهی محیط پیچیده پیرامون فرد میشوند .نگرشها ممکن است سودگرایانه یا در
خدمت برآورده کردن نیازهای روانی سطح باالتر نظیر بیان ارزشها ،سازگاری اجتماعی و کاستن تهدیدات و یا کاهش تعارضات درونی باشند.
نیرومندی نگرشها تحت تأثیر ویژگیهایی نظیر شدت ،اطمینان ،در دسترس بودن و عدم دوسوگرایی است .نگرشها ازآنجاکه میتوانند بر
رفتار ،پردازش اطالعات و روابط اجتماعی تأثیرگذار باشند و تشکیلدهنده بخشی از خودپنداره شخص هستند ،موردعالقه روانشناسان
اجتماعی و شناختی هستند (بونر و وانک2011 ،؛ ترجمه طهوریان) .مطالعه روی دوقلوهای همسان در مقایسه با جمعیت عادی تشابه زیادی را
در نگرشهای آنان نشان داده است که مؤید تأثیر عوامل زیستی و ژنتیک بر شکلگیری نگرشها است .همچنین در مطالعهای که توسط
استاتس )1981( 12انجام شد ،نشان داده شده که برخورد مکرر با یک محرک نگرش افراد به آن محرک را مثبت میکند .این مطالعه و مطالعات
دیگر نظیر آن نشانگر تأثیر محیط در شکلگیری نگرش است؛ بنابراین میتوان بهراحتی دو عامل زیستی و محیطی را اساس شکلگیری
نگرشها معرفی کرد.
نگرش از طریق عمل یادگیری نیز حاصل میشود؛ افراد درباره مذهب ،سیاست ،لباس ،موسیقی ،غذا و تقریباً هر چیزی نگرش خاص دارند.
انسان برای نگرش خود دارای الگو میشود و تغییر چنین الگویی مستلزم تعدیالتی است که بهزحمت میتوان از عهده آن برآمد.
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رفتار:
شاید بتوان گفت نخستین تعریف رفتار 13را در ادبیات مدرن علمی ،روانشناسان پیرو مکتب رفتارگرایی ارائه کردهاند .در نگاه آنها ،هرگونه
پاسخ قابلمشاهده هر جانداری را میتوان رفتار نامید (هوگان .)2015 ،14ریس و همکاران ( )1976رفتار را اینگونه تعریف کردهاند« :هر
فعالیتی که ارگانیسم انجام میدهد و ارگانیسم دیگر یا یک ابزار میتواند آن را مشاهده یا اندازهگیری کند» .این دیدگاه تا حدود زیادی مبتنی
بر دیدگاه رفتارگرایان است که در رأس آنان اسکینر قرار دارد که برخالف تصور عموم ،حوزه رفتار را منحصراً رفتارهای قابلمشاهده نمیداند
بلکه تحت عنوان رفتارهای نهان 15جایگاهی هم برای رویدادهای درونی نظیر ادراک ،احساس ،باور ،نگرش ،تفکر و تخیل قائل میشود (سیف،
 .)1394همانگونه دیده میشود مکاتب مختلف روانشناسی تعاریف مختلفی از این واژه ارائه دادهاند .در تعریف روانشناسان رفتارگرا تأکید بر
رفتارهایی است که بهصورت عینی قابلمشاهده و کمی سازی هستند ،ولی در تعاریف دیگر مکاتب نظیر مکتب شناختی ،هیجانها و اعمال
شناختی و تأثیر آنها بر رفتار بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است.
رفتارهای انسان بسته به هدف و یا محیط و یا انگیزه انجام ،به دستههایی مختلف قابلتقسیم هستند .از این میان رفتار مصرفی هم دارای
اهمیتی مضاعف است زیرا آثار و تبعات آن در زندگی شخصی و جمعی انسان غیرقابلاغماض است .در بین رفتارهای انسان رفتارهایی که در
حوزه مصرف اتفاق می افتند ،توجه بازاریابان و مدیران صنعتی و خدماتی را بیشتر به خود جلب کرده است .تصور عمومی بر این است که رفتار
مصرفکننده 16چگونگی خرید کاالها و خدمات توسط افراد است ،اما درواقع رفتار مصرفکننده چیزی بیشتر از خرید کاالها و خدمات توسط
افراد است .رفتار مصرفکننده را بهطورکلی چنین تعریف مینمایند :رفتار مصرفکننده تصمیم نهایی است که با توجه به اکتساب ،مصرف و
خالص شدن از کاالها ،خدمات ،زمان و نظرات بخشهای مختلف تصمیمگیری در یک دوره زمانی خاص اتفاق میافتد .از رفتار مصرفکننده نیز
تعاریف گوناگون دیگری ارائه شده است .برای نمونه دیتون و مولباور )1980( 17رفتار مصرفکننده را اینگونه تعریف میکند «تعامل پویای نفوذ
و شناخت ،رفتار و محیط به طریقی که انسانها در زندگیشان مبادله میکنند».
در حوزه مباحث روانشناختی ،رفتار مصرفکننده یک مبحث نوپا قلمداد میشود .اولین کتب درسی دراینباره در دهه  1960تألیف شدهاند،
هرچند سرچشمه این اندیشه به سالها قبل برمیگردد .تورستاین وبلن 18در سال  1898در مورد «مصرف تجملی »19سخن گفته است .در آغاز
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دهه  1900نویسندگان بحثی را آغاز کردند که چگونه تبلیغکنندگان میتوانند از اصول مربوط به روانشناسی استفاده کنند .در دهه 1950
عقاید مربوط به روانشناسی فرویدی توسط پژوهشگران انگیزش همهگیر شده و توسط تبلیغکنندگان مورداستفاده قرار گرفت .مفهوم بازاریابی
داللت بر این عقیده دارد که صنعت ،فرآیند رضایت مشتری است نه فرآیند تولید کاال .یک صنعت با مصرفکننده و نیازهایش شروع میشود نه
بهوسیله حق امتیاز ،مواد خام یا مهارت فروش .تنها وقتی سازمان میتواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواستههای مصرفکننده
را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش برآورده کند که این اهمیت مطالعه مصرفکننده را نشان میدهد (مینور و موون.)2002 ،20
رفتار مصرفکننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه میکنند و اقداماتی که آنها در فرآیند مصرف انجام میدهند ،میشود .همچنین
شامل اجزایی از محیط است که بر این دانش ،احساسات و رفتار تأثیر میگذارد .همچنین که در تعریف فوق آمده است که رفتار مصرفکننده
پویاست؛ زیرا دانش ،افکار و احساسات و رفتار مصرفکننده بهطور مجزا ،گروههای مصرفکننده مورد هدف و جامعه در کل ،دائماً در حال تغییر
میباشند .ماهیت پویای رفتار مصرفکننده توسعه راهبردهای بازاریابی را مشکل میسازد (طباطبایینسب و محمدنبی .)1394 ،رفتار
مصرفکننده شامل تعامالت بین افکار و احساسات و رفتار انسان و محیط است؛ بنابراین ،بازاریابان نیازمند شناخت در خصوص مواردی از قبیل
چه محصوالت و نامهای تجاریای برای مصرفکننده معنی دارند ،مصرفکننده به چه طریقی خرید میکند و چه عواملی بر خرید و مصرف
تأثیر میگذارد ،میباشند .همچنین رفتار مصرفکننده شامل مبادالت بین انسانها است .به این معنی که افراد چیزی را که دارای ارزش هست
به دیگری میدهند و در مقابل چیزی دریافت میکنند (مینور و موون .)2002 ،رفتار مصرفکننده ،رفتارهایی را در برمیگیرد که مصرفکننده
قبل از خرید ،حین خرید و پس از خرید محصول ،از خود بروز میدهد .درواقع ،رفتار مصرفکننده رفتاری تعریف میشود که او هنگام جست-
وجو ،خرید ،استفاده ،ارزیابی و کنارگذاری محصوالت ،خدمات و ایدههایی که نیازهایش را برطرف میکند ،از خود نشان میدهد (اسچیفمن و
لسلی 1994 ،21به نقل از طباطبایینسب و محمدنبی .)1394،ویلکی )1994( 22رفتار مصرفکننده را بدینصورت تعریف نموده است :فعالیت-
های فیزیکی ،احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب ،خرید ،استفاده و دور انداختن کاال و خدمات در جهت ارضای نیازها و خواستههای خود
انجام میدهند .رفتار مصرفکننده تصمیم نهایی مصرفکننده با توجه به اکتساب ،مصرف و خالص شدن از کاالها ،خدمات ،زمان و نظرات
بخشهای مختلف تصمیمگیری در یک دوره زمانی است (هویر .)2001 ،23رفتار مصرفکننده تنها چگونگی خرید کاالها را شامل نمیشود ،بلکه
شامل استفاده از خدمات ،فعالیتها و عقاید نیز هست .فعالیتهایی مانند مسافرت کردن ،رفتن به دندانپزشکی ،ثبتنام برای کالسهای
آموزشی و غیره همگی جزء مواردی هستند که رفتار مصرفکننده آنها را شامل میشود .به این دلیل رفتار مصرفکننده شامل کاالها ،خدمات،
فعالیتها و عقاید است و تالشهای بازاریابی برای رفع نیازهای افراد پیشنهاد نامیده میشوند .اگرچه حالت خرید برای بازاریابان بسیار مهم
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است ،اما رفتار مصرفکننده تنها خرید را شامل نمیشود .بلکه رفتار مصرفکننده شامل سه فعالیت اکتساب ،مصرف و خالص شدن است
(مینور و موون .)2002 ،منظور از اکتساب ،خرید و به دست آوردن کاال و خدمات و بهعبارتدیگر مال خود کردن کاال و خدمات است و منظور
از مصرف ،استفاده و به کار گرفتن کاال و یا خدمات است .فعالیت نهایی مصرفکننده در ارتباط با یک کاال یا خدمت ،خالصی است که شامل
فعالیتهایی است که برای کنارگذاشتن و یا دور انداختن کاال یا خدمات صورت میگیرد.
تغییر نگرش
ازآنجاکه با تغییر در نگرش احتمال تغییر در رفتار افراد میرود باید به آن توجه ویژهای شود .چندین روش برای تغییر نگرش در ادبیات
پژوهشی مورد اشاره قرار گرفتهاند که بسیار به همدیگر شباهت دارند (ایگلی و چیکن .)1995 ،24شیوههای زیادی نظیر ترغیب ،25ایجاد
ناهماهنگی شناختی و اقناع 26در تغییر نگرش به کار میروند.
در شیوه ترغیب با استفاده از کانالهای ارتباطی نظیر زبان چه بهصورت کالمی و چه بهصورت نوشتاری و حتی با استفاده از رسانه سعی در
ایجاد یا افزایش نگرش خاصی در فرد نسبت به یک موضوع خاص میشوند .یک روش دیگر برای تغییر نگرش ،ایجاد ناهماهنگی یا عدم تعادل
در نظام شناختی فرد یا افراد است که این روش نیز به صور مختلف قابلاجراست ولی اساس آن ارائه اطالعاتی به فرد است که در نظام شناختی
وی با طرحوارهها و باورهای او متفاوت و گاهی متناقض است .این کار باعث میشود که فرد دست به تغییر نظام شناختی که دربرگیرنده نگرش-
های وی نیز هست ،بزند .از دیگر روشهای مطرح در زمینه تغییر نگرش ،اقناع یا متقاعدسازی است .در روشهایی که قبالً ذکر شد امکان دارد
که اطالعات ارائهشده به فرد و یا افراد هدف ،ساختگی و بدون پایه علمی و صداقت باشد؛ اما اقناع تالش صادقانه برای مجاب ساختن مخاطبین
به پذیرش موضوع و خواستهای بهوسیله ارائه مناسب اطالعات مربوط است (متولی.)1384 ،
اقناع فرایندی است که طی آن میکوشیم تا نگرش دیگران را تغییر دهیم؛ به عبارت سادهتر کوشش برای تغییر نگرش است (صفارینیا،
 .)1387منظور از اقناع فرایند هدایت مردم بهسوی پذیرش یک عقیده ،نگرش یا عمل است و این کار بهوسیله وسایل عقالنی و نمادین صورت
میگیرد که ممکن است منطقی هم نباشد .اقناع بیشتر از طریق توسل به جذابیتها صورت میگیرد و توسل بهزور و قدرت مطرح نیست.
سؤالی در اینجا مطرح است و آن این است که چه عواملی باعث میشوند تا کوششها در جهت اقناع و تغییر نگرش مؤثر باشد؟ برای اینکه یک
پیام اقناعی مؤثر باشد ،یعنی نگرشی را در مخاطب تغییر دهد ،نگرش جدیدی ایجاد کند یا نگرش قبلی را تقویت کند؛ باید به عوامل زیر توجه
کرد:
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هدف تغییر نگرش باید بهصورت غیرمستقیم باشد.
مشوق باید دارای جذابیت باشد.
ارسال پیام حتماً بهصورت ناآشکار باشد.
افرادی که اعتمادبهنفس پایینتری دارند ،سریعتر متقاعد میشوند؛ بنابراین گروه هدف مشخص باشد.
پیامهای هیجانی که همراه با ترس باشد ،دارای درجه متقاعدکنندگی باالتری هستند (کریمی و صفارینیا.)1384 ،
نظریههای اقناع عمدتاً بر اصولی تأکید میکنند که حداقل از یکی از سه مکتب اصلی روانشناسی یعنی روانکاوی ،نظریه رفتاری و رویکرد
شناختی نشات گرفتهاند .رویکرد روانکاوی به اقناع یک ویژگی منحصربهفرد دارد که شاید به لحاظ آگاهی عمومی شناختهترین نظریه اقناع
باشد؛ ولی احتماالً برای مبلغان حرفهای کمترین استفاده را دارد .نظریه روانکاوی اقناع ،آگهیهایی خلق میکردند که به نحو اعجابآوری قوی و
مؤثر بودند .رویکرد رفتارگرایی معتقد است که پیامها هنگامی اقناعکننده هستند که توسط فرد گیرنده ،آموخته و پذیرفته شوند .رویکرد
شناختی هم در اواخر دهه  1960میالدی ،رویکرد تازه اقناع به نام رویکرد واکنش ادراکی در پاسخ به ادعاهای مطرحشده در موردنظریه
رفتارگرایی را مطرح ساخت .بر اساس این نظریه ،گیرندگان بهصورت منفعل پیام موردنظر را دریافت نمیکنند ،بلکه آن را مورد پردازش قرار
میدهند .عامل مهم تعیینکننده در اقناع ،افکاری است که در حین دیدن یا شنیدن پیام اقناعکننده ،در ذهن شخص پیدا میشود .بهبیاندیگر
اقناع به چگونگی تفسیر و واکنش گیرنده بستگی دارد (صفارینیا.)1387 ،
یکی دیگر از روشهای مطرح در اقناع یا متقاعدسازی ،مدل پردازش اکتشافی 27و نظامدار 28است که یکی از نظریههای دو-فرایندی در زمینه
متقاعدسازی است .طبق این نظریه ،تغییر نگرش را می توان با دو نوع فرایند مختلف از پردازش اطالعات به وجود آورد :پردازش اکتشافی و
پردازش نظامدار .در پردازش نظامدار ،فرد به محتوای پیام دقت میکند و به آن فکر میکند .این نوع پردازش بهاحتمال بیشتر ،زمانی
مورداستفاده قرار میگیرد که پیامها ،اهمیت یا مناسبت شخصی برای فرد گیرنده پیام دارند .هنگامیکه فرد ،از قبل ،نگرشهایی قوی نسبت به
موضوع پیام دارد و هنگامیکه فرد بهشدت نیاز دارد که فعالیت ذهنی انجام دهد .در پردازش اکتشافی به تالش ذهنی و توجه نسبتاً اندکی نیاز
است .افرادی که به یک پیام ترغیبکننده زیاد عالقهمند نیستند (یا درباره آن زیاد اطالعات ندارند) ،از پردازش اکتشافی (میانبُرهای ذهنی)
ساده استفاده میکنند (مثالً «آمار که دروغ نمیگویند»« ،هر چه باشد طرف متخصص است» ،یا «آدمهایی مثل من همیشه حق دارند یا حرف
صحیح را میزنند» ).وقتیکه یک پیام مبهم است ،گیرندگان پیام معموالً به پردازش اکتشافی میپردازند .این پردازش اکتشافی ممکن است
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روی پردازش نظامدار بعدی تأثیر بگذارد و نگرشهایی ایجاد کند که با معانی و مفاهیم حاصل از پردازش اکتشافی اولیه ،مطابقت داشته باشند
(گنجی.)1391 ،
نفوذ و اقناع از مفاهیمی هستند که بسیار به یکدیگر نزدیک هست ند .در نفوذ هر زمان که منبعی تعمداً تالش کند تا افکار ،احساسات و رفتار
گیرنده را تغییر دهد .نفوذ روی میدهد .اقناع را میتوان حالت خاصی از نفوذ دانست .وقتی منبعی آگاهانه از ارتباطات استفاده و سعی کند
نگرش مخاطب را تغییر دهد ،در این حالت ،اقناع روی می دهد ،نفوذ و اقناع حاکی از تغییرات عامدانه هستند اما در عمل باهم متفاوت هستند
زیرا اقناع به ارتباط (پیامهای شفاهی و غیرشفاهی) نیازمند است و به دنبال تغییر نگرش است اما نفوذ میتواند بدون ارتباط هم روی دهد و
موجب تغییرات رفتاری (خارجی) شود ،بدون آنکه تغییر نگرش (درونی) ایجاد کند .نگرش ارزیابی شخص از یک موضوع فکری است .هر
شخصی یک معیار ارزیابی (خوب و بد) میسازد و درباره موضوعات طبق معیارها قضاوت میکند .ترغیب فرایندی پیچیده مداوم و دارای کنش
متقابل است که در آن یک فرستنده و یک گیرنده با نمادهای شفاهی یا غیرشفاهی به هم پیوند مییابند که از طریق آنها ترغیبکننده
میکوشد  ،در ترغیب شونده نفوذ کند تا تغییری را در نگرش یا رفتار بپذیرد .ترغیب یک فرایند دوسویه است که در آن هر دو گروه یا هر دو
طرف به یک پیام – رویداد نزدیک میشوند و آن را برای کوششی بهمنظور پاسخگویی به نیازها به کار میبرند ،درنتیجه مخاطب هرگز منفعل
انگاشته نمیشود ،او یک مخاطب فعال است که ترغیبکنندهای را میجوید که به نیازهای او پاسخ گوید و آن دیگری یک ترغیبکننده فعال
است که می داند باید به نیازهای مخاطب توجه کند و با اتخاذ یک پیام و هدف معین به نیازهایش پاسخ دهد (کریمی و صفارینیا.)1384 ،
حسینی و روستا ( )1389معتقدند که در برابر پیامهای اقناعی واکنش مخاطب به سه صورت ظهور میکند:
 -1واکنش در حال شکلگیری :این حالت شبیه یادگیری است .هنگامیکه معلم در مقام ترغیبکننده تالش میکند که با آموزش نحوه رفتاری
را به دانش آموز بیاموزد و با دادن پاداش به تقویت رفتار مخاطب کمک کند ،واکنش در دانشآموز شکل گیرد .اگر واکنشهای مخاطب با آنچه
مدنظر ترغیبکننده است ،تناسب داشته باشد ،با دادن پاداش شکلگیری نگرشهای مثبت در مورد آنچه آموخته میشود ،گسترش مییابد.
 -2واکنش در حال تقویت :اگر مخاطب خود در مورد یک موضوع نگرشهای مثبت داشته شد ،ترغیبکننده با یادآوری آنها به تقویت این
نگرشها کمک میکند .ترغیب در جامعه امروز بیشتر از نوع در حال تقویت است.
 -3واکنش در حال تغییر :دشوارترین نو ترغیب و اقناع است زیرا به این مسئله میپردازد که افراد میخواهند از نگرشی به نگرش دیگر ،از حالت
خنثی به نگرش مثبت یا منفی ،به تغییر رفتار یا اتخاذ رفتاری جدید انتقال یابند .افراد به تغییر تمایلی ندارند یا از آن اکراه دارند .در این حالت
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ترغیبکننده از یک زمینه دیگر که قبالً مخاطب آن را پذیرفته ،ربطی به زمینه جدید باز میکند و آنها را به هم مربوط میسازد .بهاصطالح
«لنگر »29میاندازد.
امروزه برای تغییر در نگرش مصرفکننده غال با از تبلیغ تلویزیونی استفاده میشود .بهطورکلی میتوان تبلیغ را در مفهوم عام آن ،رساندن پیام
به دیگران از طریق برقراری ارتباط بهمنظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش ،نگرش و رفتار مخاطبان دانست که بر سه عنصر پیام گیرنده
(مخاطب) ،پیامدهنده ( رسانه) و محتوای پیام مبتنی است .باید اذعان کرد که در تبلیغات ،صرف رساندن یک ایده پایان کار نیست بلکه اقناع یا
ترغیب در جهت دستیابی به هدف خاصی نیز مدنظر قرار دارد .تبلیغات درکلیترین معنی ،جزئی از فرآیند بازاریابی یک محصول و یا خدمت به
شمار میرود .به بیان ساده می توان گفت تبلیغات یعنی رساندن یک پیام در مورد محصول و یا یک خدمت از طریق رسانههای مختلف برای
متقاعدکردن مخاطبان بالقوه برای خرید آن محصول و یا خدمت (حسینی و روستا.)1389 ،
به نظر میرسد که رفتار مصرفکننده یک فرایند روانی است که طی آن فرد بر اساس نیازهایش و توان و ترجیح فردی و موقعیتی دست به
ارضای نیازش که میتواند یک کاال یا خدمات باشد ،می زند .در این فرایند و در انتخاب و اکتساب و نحوه مصرف و نهایتاً خالصی از کاال یا
خدمات بهدستآمده ،فرایندهای شناختی و باألخص نگرش نقش مهمی دارند و در دنیای کسبوکار امروزی با استفاده از ابزارهای متقاعدسازی
نظیر تبلیغات ،سعی در اقناع مصرفکنندهها و تغییر نگرش آنان می شود .فرض اساسی در این کار آن است که تغییر نگرش در ایجاد و تغییر
رفتار تأثیر دارد.

22 Anchor
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بحث و نتیجهگیری:
صاحبنظران ،مطالعه نگرش را برای درک رفتار اجتماعی ،حیاتی می دانند .بخشی از این اهمیت ،بر این فرض استوار است که نگرشها
تعیینکننده رفتارها هستند و این فرض بهطور ضمنی داللت بر این امر دارد که با تغییر دادن نگرشهای افراد میتوانیم رفتار آنان را پیشبینی
کنیم یا بر رفتار آنان کنترل داشته باشیم (صالحی امیری و قهرمانی1391 ،؛ ولز 30و همکاران2016 ،؛ یانگ ،31شیپورث و هوبنر2015 ،32؛
مرادی2016 ،؛ صالحی و همکاران1394 ،؛ چنگچنگ و نایون 2010 ،33و لیتا 34و همکاران .)2014 ،البته باید مدنظر داشته باشیم که برای
تغییر رفتار ،باید به تغییر نگرش آنها پرداخت .تحقیقات فراتحلیل اخیر نشان میدهند که یک میزان باالی تغییر در نگرش ،گاهی منجر به
میزان پایینی تغییر در رفتار میشود (آربوتنات .)2009 ،35با توجه به اینکه رفتار مصرفکننده ،رفتارهایی است که مصرفکننده قبل از خرید،
حین خرید و پس از خرید یک محصول یا خدمت از خود بروز میدهد ،یک عامل اساسی در پیشبینی و تداوم رفتار مصرفکننده نگرش
مصرفکننده درباره کاال یا خدماتی است که قصد خرید و استفاده از آنها را دارد و نگرش میزان انفعال یا احساس موافق یا مخالف نسبت به
یک محرک است.
همانگونه که قبالً ذکر شد ،نگرش افراد عاملی مهم در رفتار افراد است و مصرف نیز جزئی از خزانه بزرگ رفتارهای فرد بهحساب میآید .برای
تغییر رفتار میتوان ابتدا نگرش افراد را از طریق مواردی همچون آموزش و تبلیغات که خود نوعی آموزش غیررسمی است ،در جهت هدف (که
بهعنوانمثال میتواند افزایش فروش یا اصالح الگوی مصرف باشد) تغییر داد (فرزانه و همکاران1391 ،؛ اوگارتی 36و همکاران .)2013 ،عالوه بر
عامل وراثت ،محیط را نیز در ایجاد نگرش مؤثر میدانند .این مطلب از تأثیر آموزشها بر نگرش افراد بهخوبی قابلفهم هست .حضور در یک
گروه خاص نیز بهعنوان یک عامل محیطی در شکلگیری یک نگرش و به تبع آن یک رفتار به تائید رسیده است (کریمی1382 ،؛ کریمی و
صفاری نیا1384 ،؛ تری2000 ،37؛ هوفسترا2006 ،38؛ اسمیت 39و همکاران2016 ،؛ تقیپور و دزفولی2013 ،؛ میجر 40و همکاران2015 ،؛
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سیگنوری و فورنو .)2016 ،41موزیکانته و رنگه )2011( 42ارزشها را عاملی دیگر در شکلگیری نگرش معرفی کردهاند .با استفاده از نگرش
مصرفکننده میتوان رفتار او را پیشبینی نمود .البته ازآنجاکه نگرشها ماهیتاً موقتی هستند ،تغییر در نگرش دائمی نیست.
البته اگرچه در گذشته چنین میپنداشتند که نگرش و رفتار رابطه عالی باهم دارند؛ یعنی نگرش فرد تعیینکننده کارهایی است که انجام
میدهد؛ اما در سالهای اخیر این رابطه که به اسم  A-Bنامیده میشود چنین بیان میکند که بین این دو رابطهای وجود نداشته یا در صورت
وجود بسیار کماهمیت است؛ چون فشارهای اجتماعی افراد را وادار میکند بهگونهای مغایر با نگرش خود رفتار کند (رابینز ،ترجمه پارساییان و
اعرابی؛ .)1376
در این مقاله بر رابطه نگرش و رفتارها بسیار تأکید شد؛ اما این رابطه یکسویه نیست .چنانکه در کتاب بونر و وانک ترجمه طهوریان ()1390
تصریحشده است میتوان گفت که گاهی رابطه عکس است و این رفتارها هستند که تعیینکننده و پیشنیاز شکلگیری نگرشها میباشند.
شیوههای مختلف تغییر نگرش شامل ترغیب و اقناع و ایجاد ناهماهنگی شناختی نیز هیچگاه تغییری دائمی در نظام نگرشی افراد ایجاد نمی-
کنند؛ زیرا فرد پیوسته در معرض تجربیات جدید و بهنوعی بمباران اطالعات تازه است .این اطالعات هم میتوانند بهعنوان یک عامل محیطی در
تغییر نگرش وی اثرگذار باشند؛ بنابراین صاحبان کاال و خدمات پیوسته باید درصدد نگهداری مصرفکنندگان گذشته و جذب مصرفکننده
جدید باشند و این دایره جذب و ریزش پیوسته ادامه دارد.
رابطه همبستگی باال بین نگرش و رفتار که در پژوهشهای مختلف بیانشده است ،بههیچوجه تعیینکننده رابطه علیت بین این دو متغیر
نیست .نگارنده به مطالعات آزمایشی که رابطه علیت بین این دو متغیر را بهصورت آزمایشی یا شبه آزمایشی بررسی و نشان داده باشند ،برخورد
نکرده است و هرآنچه دیده و مطالعه گردید به بررسی رابطه همبستگی و پیشبینی دو متغیر پرداخته شده بود .به نظر میرسد که انجام
مطالعات مداخلهای در این خصوص ضرورت داشته باشد.
درمجموع میتوان گفت که بین نگرش و رفتار رابطه وجود دارد و این رابطه دوطرفه است؛ اما این رابطه به نیرومندی شرایط محیطی و
اجتماعی نتوانسته تعیینکننده رفتار باشد؛ بنابراین در حوزه رفتارهای مربوط به مصرف هم فشار عوامل محیطی نظیر رسانه و شیوههای گذرای
اجتماعی (مدها) و فرهنگ ،حتی در صورت مغایرت رفتار مصرفی با نگرش فرد ،میتواند دارای اثر تعیینکنندگی بیشتری بر رفتار باشد.
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