تكنيك هاى روان شناختى كاربردى در خدمت تبليغات دینی
محمد کاویانی
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چکیده
روانشناسی استفاده های مختلفی برای پیام دهنده (مبلغ) دارد؛از جمله او مى تواند از
تکنیك هایى کاربردى در جریان پیام دهى خود ،سود جوید ،این تکنیك ها ،جزئى و
کاربردى هستند و هرکدام در موقعیتى ویژه ،مفید واقع مى شوند ،مبلّغ حتى اگر از
مباحث نظرى این تکنیك ها بى اطالع باشد ،مى تواند آن ها را به کار بگیرد ،فقط باید
محتواى تکنیك و موقعیت مناسب آن را بشناسد .بعضى از این تکنیك ها عبارت اند از:
قانون تکرار و تمرین ،قانون تدریج ،غرقه سازى ،حساسیت زدایى منظم ،انعکاس
احساسات ،انعکاس محتوا ،قاب گیرى مجدد و ...؛این مقاله به طور مختصر آنها را در
اختیار مبلغ قرار می دهد.

 -1عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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مقدمه
روان شناسان ،به ویژه رفتارگرایان از خود و دیگران مى پرسند :در حالى که سگ پاولف2موقعیت غذا را مى شناسد،
گربه ثورندایك 3چفت قفس را باز و ماهى را مى خورد ،موش اسکینر 4مازهاى پیچیده را و کبوتر او روشن کردن چراغ
داخل قفس را مى آموزد ،میمون کهلر 5،یاد مى گیرد که به شکل هاى مختلف موز را از سقف بردارد ،و در حالى که
امروزه در سیرك هاى سراسر دنیا به حیوانات هزاران رفتار بسیار پیچیده را مى آموزند و ،...آیا در تعلیم و تربیت انسان
نمى شود و نباید از این شیوه ها سود جست؟ پاسخ این است که استفاده از تمام تکنیك ها در تعلیم و تربیت انسان نیز،
هم ممکن است و هم مفید ،لکن تفاوت در این است که یادگیرى هاى حیوانات به همین تکنیك ها منحصر مى شود ،اما
در انسان ،تکنیك هاى رفتارى ،فقط بخش کوچکى از یادگیرى او را تشکیل مى دهد و نقش اراده انسان و قدرت شناخت
اتو و دیگر شیوه های یادگیری را باید اصالت بدهیم ،لکن این تکنیك ها نیز گوشه ای از یادگیری های انسان را پوشش
می دهند .اکنون به چند نمونه از این یادگیرى ها در زندگى روزمره انسانى توجه مى کنیم:
هنگامى که براى نخستین بار زن و مردى یك دیگر را دیده و عالقه مند شدند ،آهنگی را از رادیو مى شنوند که
سال ها پیش بر سر زبان مردم بوده است .اکنون پس از سال ها که از آن دیدار و عالقه اولیه گذشته است ،با شنیدن آن
آهنگ  ،آن عالقه تداعى و تا حدودى تجدید مى شود.
ـ خانمى که با خودرو تصادف کرده و مجروح شده است ،پس از بهبود یافتن و ترك بیمارستان ،به محض سوار شدن
به تاکسى براى بازگشت به خانه ،دست خوش ترسى شدید مى شود.
ـ آورده اند که حدود  2500سال پیش وقتى کمبوجیه ،شاه ایران دیده از جهان فروبست ،مقرر شد جانشین او به این
ترتیب تعیین شود که سرداران ایران ،روز بعد بر اسب سوار شوند و اسب هر کسى نخستین شیهه را کشید ،او را به
پادشاهى ایران برگزینند .میرآخور داریوش حیله اى اندیشید :اسب داریوش را شب پیش به محل تعیین شده برد و در
آنجا به او مادیانى نشان داد .اسب چندین شیهه کشید .صبح روز بعد اسب داریوش از دیدن آن محل ،پیش از هر اسب
دیگرى شیهه کشید و سوار خود را به پادشاهى رسانید.
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در هر یك از این جریان ها یك تکنیك روانشناختی به کار رفتهاست .این مقاله فقط به بعضى از این تکنیك ها اشاره
کرده و براى هر کدام ،مثال هایى مربوط به فضاى تبلیغات را بیان مى کند.
 .1قانون تکرار و تمرین
این قانون بر نیرومند شدن پیوند محرك و پاسخ در صورت تکرار و ضعیف شدن پیوندها براثر عدم تکرار ،اشاره دارد.
ثوراندایك در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که اگر فرد از نتیجه تکرار و تمرین آگاه باشد ،این تمرین مؤثرتر خواهد

2. Pavlov
3. thorndike
4. skinner
5. Kohler
 .6شوارتز; روان شناسى يادگیرى و رفتار; محمد فخرالشعراء ،ص.11
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بود 7.تمرین دیدارى و شنیدارى ،مقدمه تمرین ذهنى است و تمرین ذهنى ،اطالعات جدید را با معلوماتى که در حافظه
بلند مدت ذخیره شده اند ارتباط مى دهد .این قانون در تمام موضوعات فردى و اجتماعى و سیاسى و دینى و ...جریان
دارد ،خواه مبلّغ به آن توجه داشته باشد یا نه.
تکرار یك مطلب ،تأثیر ناخودآگاه شگفت انگیزى در فرد و جامعه دارد .تنها الزم است مطلبى که بیان مى شود براى
بار اول تست شود که آیا زمینه موجود  ،با این متن مناسبت دارد یا ندارد ،اگر اندك مناسبتى بود ،یعنى تأثیر منفى ایجاد
نکرد ،قابل تکرار است .اگر اندك اثر مثبت داشته باشد با تکرار ،آن اثر ،بیشتر و بیشتر مى شود ،الزم نیست مطلب جدید
یا استداللى ضمیمه شود ،همین که نام یك فرد را طى چندین ماه ،هر روز در اکثر روزنامه ها بنویسند ،هر کسى به او
عالقه مند بوده ،عالقه مندتر مى شود و هر کسى از او متنفر بوده ،متنفرتر مى شود ،جنگ عکس ها در راه پیمایى ها ،و
مجامع بزرگ و تبلیغات انتخاباتى ،مصداقى از همین قاعده است.
اگر زمینه ها به گونه اى دیگر تغییر کرد ،آن گاه اقدام هاى دیگرى نیز انجام مى دهند; براى مثال ،تکرار همراه با
جدل یا برهان مى آورند ،یا در زمینه ،به گونه اى دیگر دخل و تصرف مى کنند ،یا مطلب خود را از زبان افرادى دیگر که
وجهه اجتماعى مناسب ترى دارند ،القا مى کنند.
 .2قانون تعلق پذیرى
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چگونه است که اگر دو جمله (على رفت مدرسه ،حسن رفت مغازه) به دنبال هم گفته شوند ،رابطه على و مدرسه به
سرعت در ذهن جاى مى گیرد ،با اینکه میان آن ها فاصله افتاده است ،اما رابطه اى ذهنى میان مدرسه و حسن برقرار
نمى شود ،در حالى که هیچ فاصله اى میان آن ها نیست؟ این همان قاعده تعلق پذیرى است .ثرندایك افزون بر
قانون هاى مجاورت و اثر ،عامل دیگرى را نیز تحت عنوان تعلق پذیرى در یادگیرى ها دخیل دانست.
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در امور اجتماعى نیز این گونه است ،همان گونه که در ادبیات ،افزون بر مسند و مسندالیه ،امر دیگرى هست که آنها
را به هم پیوند مى زند ،در امور ف رهنگى ـ اجتماعى نیز چنین رابطى وجود دارد ،با این تفاوت که این رابط از جنس
زمینه هاى اجتماعى است و جابه جایى و تغییر آن به آسانى و زودى میسّر نیست; براى مثال ،زمینه هاى اجتماعى است
که رابطه میان قتل انجام شده در یك خرابه را با قصابِ کارد به دستى که از آنجا خارج مى شود ،تعیین مى کند .اغلب
مردم ،آن مقتول را مى بینند که تازه به قتل رسیده است و قصاب را مى بینند که با کارد خونین از خرابه خارج مى شود،
فوراً تصور مى کنند که پس او قاتل است ،در حالى که مالزمه منطقى میان آن مقدمات و این نتیجه وجود ندارد و
احتمال ها و فرضیه هاى متعدد دیگرى مى تواند مطرح باشد.
نماینده اى که کمتر در حوزه انتخابى خود حاضر شده و با موکالن خود سخن گفته است ،اگر در نزدیکى انتخابات
مجلس یا ریاست جمهورى ،در میان آنان حاضر شود و سخنرانى کند ،حتى اگر هیچ سخنى از انتخابات نگوید ،باز هم در
میان مردم به عنوان سخنرانى انتخاباتى تلقى خواهد شد ،مگر اینکه در آن منطقه و در آن زمان ،موضوعى مهم تر از
 .7كديور; روان شناسى تربیتى; ص.108

8. belongingness
 .9هرگنهان; مقدمه اى بر نظريه هاى يادگیرى; على اكبر سیف ،ص.98
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انتخابات مطرح باشد; اگر یك سخنران در میان مخاطبان مذهبى در مجلس عزادارى روز عاشورا ،سخن از دوران هاى
مختلف زمین شناسى بگوید ،همه مخاطبان ،آن را نامربوط تلقى خواهند کرد ،گویا میان آن مسند و مسندالیه ،رابط
مناسبى وجود ندارد.
 .3قانون تدریج
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در بُعد جسمانى ،در روان شناسى رشد ،اصطالح «رشد تدریجى» یا «بالیدگى»،
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به نوعى اقتضاى تدریج در

یادگیرى و تربیت را دارد; براى مثال ،کودکى که هنوز ماهیچه هاى انگشتان دستش رشد نکرده و نمى تواند آن را باز و
بسته کند ،امکان ندارد که به او آموزش ورزشى داده شود.
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اما تدریج در بُعد روانى ،مهم تر است ،انسان هاى کامالً رشد یافته بدنى را نیز نمى شود به طور ناگهانى از نقطه صفر
تربیت به نقطه صد رساند ،اصوالً تربیت ،فرایندى تدریجى است .در مباحث یادگیرى ،دو اصالح زنجیره سازى 13،و
یادگیرى سلسله مراتبى 14،به این قانون اشاره دارند .در زنجیره سازى ،یك رفتار پیچیده را به رفتارهاى ساده تر تقسیم
مى کنند و با آموزش دادن رفتارهاى ساده و اتصال آن ها به یك دیگر ،رفتار پیچیده را یاد مى دهند15.براى مثال ،فرد
عقب مانده اى که نمى تواند یك بسته بندى از دستمال کاغذى و قند و چاى و شکر و قاشق و چنگال و ...را انجام بدهد،
از راه زنجیره سازى رفتار ،او را آموزش داده اند که این کار را انجام بدهد ،به این ترتیب که این رفتارها را به صورت سِرى
از اول به آخر مرتب مى کنیم;
در تبلیغ دین اسالم ،و حتى در نزول وحى نیز قاعده تدریج رعایت شده است .براى مثال در باب حرمت شراب ،سه
مرحله دیده مى شود .1 :مى گوید اى اهل ایمان ،به هنگام مستى به نماز نزدیك نشوید .2 16.وقتى سؤال مى شود،
پیامبر مى فرماید :شراب و قمار گناه بزرگى هستند ،اما براى مردم منافعى نیز دارند .3 17.در این مرحله با قاطعیت بیشتر
مى فرماید :این ها عمل نجس و پلید هستند و باید صد در صد از آن ها اجتناب شود.

18

بدیهى است که هیچ مبلّغ یا مجموعه تبلیغاتى نمى تواند نسبت به این قاعده بى توجه باشد .این قانون هم در
آموزش رفتارهاى دینى ،مانند نماز به بچه ها و هم در آموزش مفاهیم بسیار پیچیده و انتزاعى به کل جامعه و هم در
تمام موضوع هاى اخالقى ،فقهى و حقوقى ،فرهنگى و اجتماعى و ...کاربرد دارد اصوالً برنامه ریزى تبلیغى و اجراى
مرحله اى آن ،بیان گر تدریجى بودن آن است.

10. Graduation
11. Maturation.
 .12دفتر همكارى حوزه و دانشگاه ،ج اول; روان شناسى رشد با نگرش به منابع اسالمى; ص.382

13 . Chaining.
14 . Learning hierarchies.
 .15سیف; روان شناسى پرورشى; ص.447
ُ
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 .4پرهیز از قاعده غفلت جمعى و پخش مسئولیت
در دهه  ،1960یك حادثه تأسف بار در یك خیابان شلوغ ،نقطه آغازى براى بعضى پژوهش هاى روان شناسى
اجتماعى شد .یك خانم از سوى مردى کارد به دست مورد حمله قرار گرفت و زخمى و در نهایت کشته شد و مرتب فریاد
مى زد و کمك مى خواست ،این کشمکش به مدت  45دقیقه ادامه داشت .بعداً معلوم شد که  38نفر نظاره گر این ماجرا
بوده اند ،اما نه تنها هیچ کس به کمك آن زن نیامد ،بلکه هیچ کس حتى زحمت زنگ زدن به پلیس را نیز به خود نداد.
دو روان شناس اجتماعى به نام هاى دارلى 19و التانه 20به تحقیق در این موضوع پرداختند .در نهایت چند نظریه در
تبیین این مسئله مطرح شد .1 :نظریه پخش مسئولیت .2 21نظریه غفلت جمعى .3 22نظریه ماهیت شهرنشینى .قاعده
اول مى گوید :اگر  nنفر شاهد یك موقعیت اضطرارى باشند ،هر کدام از آن ها مسئولیت خود را فقط به اندازه 1n
مى داند .قاعده دوم مى گوید :افرادى که ناظر موقعیت اضطرارى اند ،یك ارزیابى از فرد نیازمند و موقعیت او دارند .نوع
مردم به سال خوردگان ،زنان ،بیماران و ...کمك مى کنند ،اما به کسانى که خود مقصر باشند ،مانند مست ها ،معتادان
و ...کمك نمى کنند و نسبت به آن ها غفلت مىورزند .قاعده سوم نیز گناه را به گردن ماهیت زندگى شهر نشینى
مى اندازند.
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شخص مبلّغ یا سازمان هاى تبلیغاتى باید از دو جهت ،مواظب این آسیب ها باشند .1 :خود به طور ناخودآگاه،
گرفتار این غفلت نشوند .2 .جامعه و افراد را به طور مرتب هشدار داده ،از این غفلت خارج کنند .مهم نیست که ما کدام
یك از آن سه نام را براى این نظریه بپذیریم ،بلکه مهم این است که این واقعیت وجود دارد و بسیارى از مشکالت فردى و
اجتماعى ما ناشى از همین واقعیت است ،در اسالم براى رهایى از این غفلت جمعى ،تدابیرى اندیشیده شده است .امر به
معروف و نهى از منکر از مهم ترین مکانیزم ها براى از بین بردن این غفلت است .این وظیفه اسالمى در تمام سطوح
کوچك و بزرگ ،در مسائل فردى و اجتماعى ،سیاسى ،اقتصادى ،دولتى و غیر دولتى و ...جریان دارد.
 . 5غرقه سازى
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در غرقه سازى که گاهى واقعى و گاهى خیالى است ،فرد یا جامعه ،حضور محرك ترس آور یا نامطلوب را به مدت
الزم تحمل مى کند تا اثر ترس آورى آن از بین برود; 25براى مثال ،در غرقه سازى واقعى ،چند محقق به نام هاى یول،
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ساکس 27و هرسوف ،)1974( 28یك پسر بچه یازده ساله به نام بیل را که از صداى ترکیدن بادکنك مى ترسید ،به درون

19. Darely.
20. Latane, B.
21. difusion of Responsibility.
22. Pluralistic Ignorance.
 .23بارون و بايرن ،1996 ،ص.444؟؟؟

24. flooding
 .25سیف ،1379 ،ص.210؟؟؟

26. Yule.
27. Sakas.
28. Hersov.
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اتاق کوچکى که در آن پنجاه بادکنك باد شده قرار داشت بردند; بیل با دیدن بادکنك ها دچار اضطراب شده و در
صندلى خود پنهان شد و شروع به عرق کردن و لرزیدن کرد و با انگشت گوش هایش را بست .وقتى از او خواسته شد تا
یك بادکنك را بترکاند ،اجتناب کرد .در این هنگام درمان گر شش تا از بادکنك ها را پشت سر هم ترکاند .بیل گریه سر
داد ،اما درمان گر ادامه داد تا اینکه بیل از لرزیدن بازایستاد ،بعد براى قانع ساختن بیل ،او را تشویق کردند که با پاى
خود بادکنك ها را به طرف میخ هایى در دیوار که به همین منظور نصب شده بودند هدایت کند; به این ترتیب به سرعت
بیست تا از این بادکنك ها ت رکانده شدند .یول و همکاران گفتند که بیل در جلسه بعد  320بادکنك را به تنهایى ترکاند
و هیچ ترسى نداشت.
غرقه سازى خیالى براى موقعیتى مناسب است که غرقه سازى واقعى ممکن است به اضطراب بیشتر منجر شود ،مثال
به کسى که از مار مى ترسد ،مى گویند تصور کند مار بى خطرى را که روى زمین است و او با دست خودش آن را بلند
مى کند و مار به دور دستش مى پیچد و. ...
غرقه سازى خیالى اغراق آمیز :استامپفل 29و لویس )1967( 30این روش را ابداع کردند .ریس ( )1978مى گوید
کارآمدى آن به این خاطر است که اگر شخص بدترین ها را تصور کند و هیچ اتفاق بدى براى او نیفتد ،اضطرابش کاهش
خواهد یافت .براى مثال کسى که از هواپیما مى ترسد وادار مى شود که خود را در یك سانحه سقوط هواپیما تصور کرده
و تمام صحنه هاى دل خراش سر و صداها و بوهاى مربوط را تجسم کند .وقتى که اضطراب او اندکى کاهش یافت،
صحنه هاى دیگر ،شامل گرمى و سرخى خون ارائه شود و . ...ماهیت این تکنیك ،واقعى باشد یا خیالى ،این است که
یادگیرنده را در محرك موردنظر غرق مى کند و فرصت نفى و اثبات و چون و چرا به او نمى دهد .وقتى محرك در
بیشترین حد ممکن خود ارائه شد ،یادگیرنده متوجه مى شود که اتفاق بدى نیفتاده است ،او به غلط نگران بوده و
مى ترسیده است ،از این رو دیگر به طور کلى ،ترس از آن محرك را از خود دور مى کند .این تکنیك در تبلیغات فردى و
اجتماعى نیز قابل استفاده است .براى مثال در ایجاد فضاى باز مطبوعاتى ،در ایران (خواسته یا ناخواسته) در یك مقطع
زمانی خاص  ،دانسته یا نادانسته  ،از این تکنیك استفاده شد .در دوران دفاع مقدس براى ایجاد فضاى مبارزه تا پیروزى،
از این تکنیك استفاده شد .در مقیاس هاى کوچك تر در شهر و روستا و مدرسه و خانواده نیز در موضوعات مناسب
مى توان از این تکنیك سود جست.
 . 6حساسیت زدایى 31منظم
شرینگتون ( ) 1947فیزیولوژیست انگلیسى ،کشف کرده بود که اگر یك دسته از ماهیچه ها تحریك شوند،
ماهیچه هاى مخالف آن ها بازدارى مى شوند و بر عکس او این پدیده را بازدارى تقابلى 32نامید .ولپى بازدارى تقابلى را از
ماهیچه ها ،به حاالت روانى مانند اضطراب نیز گسترش داد و روش حساسیت زدایى منظم را بر آن اساس ایجاد کرد،

29. Stampfl
30. Levis
31. desensitization
32. Reciprocal inhibition
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یعنى محرکى که اضطراب ایجاد مى کند ،اگر با محرکى که با اضطراب ناهم ساز است همراه شود ،اضطراب ایجاد
نمى شود یا کم مى شود و هر قدر تکرار شود و شدت و ضعف آن ها تنظیم شود ،در نهایت به جایى خواهند رسید که
محرك اضطراب زاى اولیه مى آید و اضطرابى نمى آورد .حساسیت زدایى منظم (خیالى) نیز براى نخستین بار به وسیله
ولپى ( )1958براى درمان هراس ها 33ابداع شد .او بر اساس آنچه شرینگتون )1947( 34کشف کرده بود گفت اگر بتوان
پاسخى را که مثال با اضطراب ناهم ساز است ،در حضور محركِ مولدِ اضطراب ایجاد کرد ،آن گاه دیگر آن محرك ،ایجاد
اضطراب نخواهد کرد .همراه کردن محرك اضطراب زا با محرك ضدّ اضطراب ،حساسیت زدایى است و اگر در چند مرحله
و با برنامه ،اجرا شود ،آن را حساسیت زدایى منظم مى نامیم که شامل سه مرحله است :در مرحله اول یك سلسله مراتب
اضطراب را در نظر گرفته و از خفیف به شدید مرتب مى کنیم .در مرحله دوم مخاطب را آماده مى سازیم که حالت
بى اضطرابى را تجربه کند (از هر راهى ،مانند ریالکس 35،دارو 36،شناخت درمانى 37،یا )...و در سومین مرحله ،مخاطب
ابتدا آرامش عمیق را به همان شیوه قبلى تجربه مى کند و بعد او را با ضعیف ترین مرتبه از مراتب عامل اضطراب آور و
بعد به ترتیب با مراتب بعدى رو به رو مى کنیم تا به شدیدترین مراتب برسد .ولپى مى گوید هر بار مقدارى از
اضطراب زایىِ عامل اضطراب آور ،کاسته مى شود.
یك نکته قابل توجه ،این است که این قانون و تقریباً تمام قانون هاى دیگر که از آن ها بحث کردیم ،هرگاه شرایط
آماده باشد ،به صورت خود به خودى عمل مى کنند ،نیازمند تصمیم گیرى و اراده ما نیستند ،از این رو ممکن است بعداً
بفهمیم که به واسطه بعضى رفتارهاى ما ،مقدمات اجراى یك قانون روان شناختى فراهم و آن قانون اجرا شده است.
ای ن قانون در اهداف تبلیغى نیز قابل استفاده است ،مثال فرض کنیم که بى حرمتى به مقدسات دینى ،یك عامل
اضطراب زا است و بدیهى است که مراتب مختلف از ضعیف تا شدید دارد و مردم را به عکس العمل وامى دارد (مرحله
اول) و متقابال ،عالقه مردم به یك پارچگى و متحد بودن ،یك عامل آرام ساز است که مردم را از عکس العمل شدید
بازمى دارد ،حال اگر به هر مناسبت و به هر شیوه اى ،مردم به آرامش دعوت شده باشند و آرام بودن را تجربه کرده
باشند (مرحله دوم) ،اگر مرتبه ضعیفى از آن بى حرمتى با این عامل آرام ساز همراه شود ،مردم عکس العمل نشان
نمى دهند و اگر به تدریج بر شدت آن محرك (بى حرمتى) افزوده شود ،هربار مقدارى از خاصیت خشم آورى آن کاسته
مى شود و ممکن است زمانى برسد که شدیدترین اهانت ها نیز مردم را خشمگین نکند.
یادآورى این نکته الزم است که در مسائل فرهنگى و اجتماعى ممکن است در هر طرف از این جریان ،مجموعه اى از
عوامل ،مؤثر واقع شوند ،الزم نیست که حتماً به دنبال یك عامل تفکیك شده در هر طرف بگردیم ،و نیز قابل توجه است
که ما فقط یك مثال در سطح مسائل کالن جامعه مطرح کردیم ،اما این قانون در سطوح کوچك تر ،مانند خانواده و حتى
به صورت فردى نیز قابل اجرا و استفاده است.

33. phobia
34. Chahrles Sherington
35. Relaxation therapy
36. Drug therapy
37. Cognitive therapy
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 .7درمان هاى بیزارى آور
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این روش ها براى از بین بردن رفتارهایى مورد استفاده قرار مى گیرند که خود آن ها تقویت کننده اند و به آسانى به
خاموشى تن نمى دهند ،مانند :پرخورى ،سیگار کشیدن ،شراب خوارى ،انحراف جنسى و ;...اصل شرطى سازى بیزارى
آور ،همان شرطى سازى تقابلى است که بیان شد ،یعنى مجاورت یك محرك بیزارکننده با رفتارى که به دنبال خاموشى
آن هستیم.
براى مثال به کسى که معتاد به مشروبات الکلى است ،همراه با مشروب ،دارویى خورانده شود که تهوع آور است،
یعنى منظره ،بو و مزه مشروبات الکلى بالفاصله با حالت تهوع همراه مى شود ،اگر چندین بار این گونه تکرار شود ،عالقه
او به نوشیدن مشروبات الکلى کاهش مى یابد .مادرانى که مى خواهند فرزندان شیرخوار خود را از شیر بگیرند ،سر پستان
خود را قدرى نمك آلود مى کنند ،این هم مثالى براى بحث ما است ،نوجوانان در زمین زراعتى یك کشاورز ،فوتبال بازى
مى کردند ،آن کشاورز هیچ گاه به آن ها تذکر مستقیم نداد ،اما مرتب آن زمین را آبیارى مى کرد و نوجوانان مجبور
مى شدند روى زمین گل آلود بازى کنند ،پس از مدتى ،جاى دیگرى را براى بازى انتخاب کردند ،آن کشاورز
روان شناسى نخوانده بود ،اما از تکنیك درمان بیزارى آور استفاده مى کرد.
مبلّغان و ستادهاى تبلیغاتى نیز با تشخیص موقعیت هاى مناسب ،مى توانند از این تکنیك استفاده کنند .امواج
مزاحم یا پارازیت هایى که روى امواج صوتى و تصویرى رادیو و تلویزیون مى افتد ،همین پیامد را دارد ،مخاطبان پس از
مدتى بى حوصله مى شوند و کانال را عوض مى کنند .قطع و وصل شدن برق منازل به هنگام پخش شدن برنامه هاى
جذاب تلویزیون ،همین اثر را دارند (مهم نیست که عمدى باشد یا غیر عمدى) .بسیارى از بینندگان از دیدن آن برنامه
منصرف مى شوند .اگر یك مبلّغ را براى سخنرانى به شهرستانى دعوت کردند و برنامه او را در وسط روز تابستان در
فضاى باز استادیوم ورزشى قرار دارند .از این تکنیك به ضرر او استفاده کرده اند ،چون بسیارى از مخاطبان عطایش را به
لقایش خواهند بخشید .اگر هزینه هاى زندگى در یك شهر مذهبى بیشتر از یك شهر غیر مذهبى باشد یا امکانات شهرى
و تفریحات سالم و ...در آن شهر مذهبى کمتر باشد ،این تکنیك به ضرر آن شهر وارد عمل شده است.
آنچه گفته شد ،مثال هاى منفى بود ،اما ماهیت این تکنیك به بُعد منفى اختصاص ندارد ،یعنى تمام آن مثال ها
مى تواند معکوس شده و به جاى ایجاد اثر منفى ،ایجاد اثر مثبت کند ،و نیز به ابعاد یا موضوعاتى اختصاص ندارد ،بلکه
در هر موضوع و در هر سطحى قابلیت کاربرد دارد.
 . 8شرطى سازى کالسیك
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منظور از شرطى سازى این است که حضور رفتارى ،به رفتارى دیگر وابسته شود .بعضى رفتارها به صورت طبیعى
به هم وابستگى دارند ،مانند قرار گرفتن غذا در د هان و ترشح بزاق ،یا کم شدن نور در اطراف ما و گشاد شدن مردمك
چشم ،یا شنیدن صداى ناگهانى و پلك زدن و ;...در این مثال ها ،رفتارهاى اول (غذا در دهان گذاشتن ،کم شدن نور و

38. aversion therapy
39. classical conditioning
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شنیدن صداى ناگهانى) ،به عنوان محرك هاى طبیعى 40،و رفتارهاى بعدى (ترشح بزاق ،گشادشدن مردمك ،و پلك
زدن) ،به عنوان پاسخ هاى طبیعى 41شناخته مى شوند.
پس از اینکه شناسایى کردیم که کدام رفتار با کدام رفتار دیگر به صورت طبیعى وابسته است ،مى توانیم دخل و
تصرف هایى بکنیم ،یعنى بعضى رفتارها را به صورت غیر طبیعى ،به هم وابسته سازیم .اگر تاکنون بامزه یا بوى غذا ،بزاق
دهان ترشح مى شد ،اکنون مى توانیم کارى کنیم که با آمدن یك صداى پاى مخصوص ،باز هم بزاق ترشح شود و آن در
صورتى رخ خواهد داد که چندبار ،آمدن غذا را با آن صداى پا همراه کنیم ،پس از مدتى خواهیم دید که اگر صداى پا
بیاید و غذایى هم در بین نباشد ،باز هم بز اق دهان ترشح خواهد شد ،در این صورت آن صداى پا را محرك شرطى 42و
آن ترشخ بزاق را پاسخ شرطى 43مى نامیم.
این پدیده را شرطى سازى کالسیك نام گذارى کرده اند ،در اینجا نیازى نداریم که راجع به نام و نام گذارى آن،
بحث کنیم ،آنچه مورد نظر ما است ،این است که این وابسته کردن رفتارها به هم دیگر را ،از حیطه رفتارهاى
فیزیولوژیك در وجود یك فرد ،به حیطه رفتارهاى فرهنگى و اجتماعى در وجود گروه ها و کل جامعه نیز گسترش بدهیم
و آن گاه ،به عنوان مبلّغ یا ستاد تبلیغاتى ،ببینیم چه استفاده اى از آن مى توانیم ببریم.
این قانون در امور روزمره ما نیز جریان دارد ،اگر شما به طور مکرر ،حسن و حسین را با یك دیگر ببینید ،نسبت به
این موضوع شرطى مى شوید ،یعنى آمدن حسن ،شما را به یاد حسین مى اندازد .اگر کودکى همواره صداى اذان را با
لبخند پدر و مادر همراه ببیند ،نسبت به این موضوع شرطى مى شود ،یعنى انتظار دارد هرگاه صداى اذان بلند شد،
لبخند پدر و مادر هم آشکار شود .اگر جامعه اى ،همواره موضع گیرى هاى دو حزب سیاسى را نزدیك به هم و شبیه به
هم تجربه کرد ،نسبت به این موضوع شرطى مى شود و با موضع گیرى یك حزب در یك موضوع ،انتظار دارد که حزب
دیگر هم به همان صورت موضع گیرى کند.
از این قانون به سه صورت مى شود استفاده کرد :الف) اینکه رفتارهاى شرطى شده نسبت به یك دیگر را بشناسیم و
در پیش بینى ها ،تشخیص رفتارهاى دیگران ،و تصمیم گیرى هاى مناسب ،از آن استفاده کنیم .ب) رفتارهایى را که
مایل هستیم بیشتر رخ بدهند ،به عنوان پاسخ طبیعى در نظر بگیریم ،آن گاه محرك یا محرك هاى طبیعى آن را
شناسایى کرده و سعى کنیم آن محرك ها را بیشتر ایجاد کنیم تا آن پاسخ طبیعى نیز بیشتر ایجاد شود .ج) محرك هاى
دیگرى را نیز تا حد ممکن با آن محرك هاى طبیعى همایند کنیم تا با رخ دادن آن محرك هاى شرطى نیز ،آن پاسخ ها
ایجاد شوند.
 .9شرطى سازى کنشگر
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40. unconditioned stimutus
41. unconditioned response
42. conditioned stimuluse
43. Conditioned response
44. operant conditioning
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نوع دیگرى از وابستگى رفتارها به یك دیگر را شرطى سازى کنشگر مى نامند .در شرطى سازى کالسیك ،رفتار
ترشح بزاق ،از راه یك محرك پیشایند 45مانند غذا ،یا صداى پا و ...کنترل مى شد ،اما رفتار کنشگر 46اصطالحى است که
اسکینر به کار برد تا بفهماند (بعضى رفتارها با محرك هاى پس آیند) خودشان کنترل مى شوند ،مانند راه رفتن ،حرف
زدن ،نوشتن ،بیل زدن و ...این ها بیشتر جنبه ارادى و حساب گرى دارند; براى مثال بچه صندلى را مى گذارد و ظرف
آجیل روى یخچال را به دست مى آورد ،چون موفق شده است دفعات بعد هم ممکن است این کار را بکند ،ولى اگر موفق
نشد دفعات بعد این کار را نمى کند .به دست آوردن یا نیاوردن شیرینى ،محرك پس آیند براى رفتار صندلى گذاشتن
است .به رفتار کنشگر ،رفتار وسیله اى 47نیز مى گویند.
ما در زندگى روزانه ،به مقیاس وسیعى از این تکنیك استفاده مى کنیم ،ستایش ،تمجید ،جایزه و پاداش و نیز تقبیح،
ابراز تنفر و تنبیه ،از این نوع هستند; اینکه نسبت به غذاى دست پخت همسر بگویید به به ،بسیارعالى و خوش مزه بود،
شرطى سازى کنشى است ،این تکنیك گاهى از طرف افراد به صورت ناخواسته و گاهى نامطلوب به کار مى رود و آثار
بدى به جاى مى گذارد; براى مثال مادرى که به صداى بلند کودك پاسخ مى دهد ،اما صداى آرام او را نشنیده
مى پندارد و مادرى که وقتى فرزندش ،بچه دیگرى را کتك مى زند ،بى اختیار و بى توجه مى خندد ،باعث تقویت 48آن
رفتار مى شود .پى آمدهایى که ارائه آن ها بعد از رفتار ،موجب افزایش آن رفتار مى شوند ،تقویت کننده هاى مثبت
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نام دارند.
شرطى سازى کنشى ،بیشتر در اختیار ما است و امکان استفاده بیشترى از آن را داریم ،چون از راه محرك پس آیند
کنترل مى شود ،که هم فرصت تصمیم گیرى و دخل و تصرف در آن محرك براى ما وجود دارد و هم ارادى است ،یعنى
مى توانیم آن محرك را بیاوریم یا نیاوریم ،یا تغییر دهیم ،یا آن را ضعیف تر و قوى تر کنیم ،در تبلیغ نیز این گونه است.
بچه اى که نماز ابتدایى و صورى مى خواند ،وقتى با تشویق والدین رو به رو شود ،آن را تکرار مى کند .نوجوانى که به
هم نوع خود در جابه جایى وسایل سنگین او کمك مى کند ،اگر تشویق کالمى ،مادى و ...دریافت کند ،در موقعیت
مشابه دیگر نیز این کار را خواهد کرد .مردمى که خمس و زکات مى دهند ،اگر پیامد مثبت آن را دریابند ،آن را تکرار
مى کنند .در جهات منفى نیز همین گونه است ،در مسائل کالن کشورى نیز این گونه است .اگر مردم مشارکت حداکثرى
در انتخابات ریاست جمهورى داشته باشند و پیامدهاى مثبت براى آن دریافت کنند ،در دوره هاى بعدى نیز مشارکت
حداکثرى خواهند داشت.
البته یادآورى مى کنیم که وقتى سخن از شرطى سازى در ارگانیزم فرد است ،منظور این است که ارگانیزم بدن
به صورت خودکار ،آن خوشایندى یا بدآیندى را در مى یابد و تحت تأثیر آن قرار مى گیرد ،اما وقتى در سطح کالن در
مسائل فرهنگى و اجتماعى ،صحبت از شرطى سازى کنشى مى کنیم ،قدرى متفاوت مى شود ،تنها ارگانیزم افراد نیست
که منشأ اثر مى شود ،بلکه مقدارى نیز ادراك افراد در آن ایفاى نقش مى کند.
45. Antecedent
46. operant behavioar
47. Instrumental behavioar
48. reinforcement
49. Positive reinforcement
10

اگر یك مجموعه رفتارى ،ترکیبى از رفتارهاى مطلوب و نامطلوب باشد; مى شود رفتار مطلوب را تقویت کرد که در
اصطالح به آن «تقویت تفکیکى» 50مى گوییم ،در حالى که رفتارهاى دیگر خاموش مى شوند .شکل دهى 51رفتار ،از راه
تقویت تفکیکى انجام مى شود; براى مثال ،کودکان پیش از سخن گفتن ،صداهاى مختلفى را به زبان مى آورند ،اما
والدین از راه تقویت تفکیکى ،صداهاى مربوط به زبان مادرى را تقویت مى کنند و بقیه به خودى خود به تدریج
خاموش 52مى شود ،چون تقویت نمى شوند ،یا مثال تایپیست تازه کار ،در ابتدا دکمه هاى غلط زیاد مى زند ،اما از راه
تقویت تفکیکى بازخوردى ،دکمه هاى صحیح تقویت ،و دکمه هاى غلط خاموش مى شوند.
تکنیك هاى متعددى را از روان شناسى یادگیرى آموختیم که اشاره اى مختصر به آن ها شد; افزون بر آن ها،
تکنیك هاى روان شناختى دیگرى نیز گفتنى است که بیشتر در مشاوره هاى چهره به چهره کاربرد دارد 53،اما مى توان
آن ها را به فضاى تبلیغ نیز تعمیم داد .تکنیك هاى روان شناختى را باید نه در حیطه شناختى ،بلکه در حیطه
مهارت هاى رفتارى مورد توجه قرار داد .یك مبلّغ ،باید در تشخیص موقعیت و به کارگیرى هر یك از آن ها ،تمرین و
مهارت الزم را داشته باشد و این مهارت پس از دانستن و به کارگیرى مکرر ،به صورت تدریجى به دست مى آید
 .10.مهارت مشاهده گرى خوب
از میان حواس مختلف ،از سه روش بیشتر براى تجربه جهان خارج استفاده مى کنیم :دیدارى ،شنیدارى ،المسه،
اگرچه راه دیدارى ،به طور طبیعى ،بیش ترین سهم را دارد ،اما بر اساس تربیت و عادت نیز افراد متفاوت مى شوند .هر
کسى ممکن است یکى از این سه راه را بیشتر تربیت کرده باشد و این در تخیل و در نتیجه در سخنان آنان نیز مشهود
است .آنان که تخیّل و تفکر شنیدارى دارند ،مى گویند« :به من بگو چه اتفاقى افتاده است»« .به زودى صدایش در
مى آید»« .مى شنوم چه مى گویى» اما آن کسى که تخیل دیدارى دارد ،مى گوید« :تصویر روشنى از مطلب ندارم»« ،به
زودى خواهیم دید که چه شده است»« ،این طور به نظر مى رسد که ،»...و دسته سوم ،عباراتى این گونه دارند« :نسبت
به این موضوع احساس خوبى دارم»« .روى نقطه حساسى دست گذاشتید»« .احساس مى کنم شما ناراحت هستید»54و...
و در این میان مبلّغ نیاز دارد که هر سه بُعد را پرورش داده و از آن به خوبى بهره بگیرد.
مشاهده ،یکى از فنون مشاوره شمرده مى شود که صور مختلف دارد و نقاط قوت و ضعفى براى آن شناسایى شده
است 55.مشاهده بالینى یکى از ضرورى ترین و اساسى ترین روش ها در روان شناسى بالینى محسوب مى شود .آنچه از
راه مصاحبه هاى تشخیصى ،آزمون هاى روان شناختى مختلف و ...به دست مى آید ،باید با آنچه از وضعیت ظاهرى او
مشاهده مى شود تأیید شود .رنگ و روى ظاهرى ،ترس ،اضطراب ،شادى ،غم ،تردید ،پاسخ ندادن ،سریع عبور کردن ،به
لکنت افتادن و ...همه و همه باید با یافته هاى مصاحبه و آزمون و ،...هماهنگى داشته باشند ،در غیر این صورت مورد
تردید جدى قرار مى گیرند.
50. differential reinforcement
51. shaping
52. extingulshed
 .53ر.ك :گلدارد; مفاهیم بنیادى و مباحث تخصصى مشاوره.
 .54همان; ص58ـ.61
 .55گیبسون; مبانى مشاوره و راهنمايى; ص.12

11

مشاهده تك تك افراد ،به صورت بالینى از نوع تشخیص نابهنجارى ،مورد نیاز مبلّ غ نیست ،اما در روابط میان فردى،
جایگاه مهمى دارد که بعضى مباحث آن زیل عنوان «روابط غیر کالمى» قابل بحث است; افزون بر آن ،توانایى مشاهده
دقیق به معناى عام از ضروریات کار یك مبلّغ است .مبلّغ نیاز دارد که از آنچه در اطراف او مى گذرد ،با خبر باشد ،به
محض ورو د در حوزه تبلیغاتى خود ،با نخستین مشاهداتش ،اطالعات بسیارى به دست مى آورد .اگر مشاهده گر خوبى
باشد ،از در و دیوار و کوچه و خیابان و نوع لباس پوشیدن مردم و نوع مغازه ها و مشتریان آن ها و ...مطالبى ،مانند :بافت
جمعیتى ،فرهنگ شهرى و روستایى ،سطح سواد ،سطح دین دارى مردم ،نیازهاى فرهنگى و دینى آنان ،آداب معاشرت
آنان ،و ...را به دست مى آورد و از تعداد مدارس ،مساجد ،نانوایى ها و ...مطالب بسیارى متوجه مى شود.
مشاهده ،گاهى برنامه ریزى شده و گاهى بدون برنامه ریزى است; در مشاهده برنامه ریزى شده باید هدف هاى
مشاهده و پیشنهادها و پرسش ها و فرضیه ها را از پیش تنظیم کرده باشیم .کیفیت یادداشت برداشتن از مشاهدات ،مهم
است .حفاظت کردن از یادداشت ها و به طور کلى ،رازدارى بسیار مهم است 56.رفتار انسان را تا اندازه اى مى توان به یك
پرده پر نقش و نگار که پیچیدگى ها و ابهام هایى دارد تشبیه کرد ،مشاهده کننده سعى مى کند هر قدر که ممکن است
این پرده را به روشنى ببیند.
کسب مهارت در مشاهده گرى کارى مشکل است; یکى از مشکالت این است که تمایالت و تعصباتِ مشاهده کننده،
در دیدن یا ندیدن بعضى جزئیات دخالت کرده و در نتیجه ،ارزیابى اش ،عینى نخواهد بود; اشکال دیگر به نمونه گیرىو
تعمیم دادن نتایج مربوط مى شود ،اشکال سوم به تفسیر ناصحیح و ذهنى برمى گردد .طبیعى بودن فعالیت مشاهده
شوندگان و بى خبر بودن آنان از این موضوع نیز یك ضرورت است که فراهم کردن آن گاهى مشکل است .افزون بر همه
این ها نتایج مشاهده ،ارزش مطلق ندارند ،بلکه باید با روش هاى دیگر تأیید و تکمیل شوند.
 .11مهارت شنونده خوب بودن
شنونده خوب بودن براى افرادى مانند مشاور ،مربى مهد کودك ،معلم دبستان ،پزشك ،والدین و مانند این ها ،بسیار
ضرورى و حیاتى است .یك مبلّغ نیز آن گاه که با مخاطبان به صورت مستقیم و چهره به چهره رو به رو است و در مورد
مسائل ویژه یك فرد گفت و شنودى انجام مى دهد ،از همین قبیل است ،حتى در مورد مسائل عمومى نیز ،باید همانند
یك سیاست مدار که در حال مصاحبه است ،بتواند تمام مطالب را دریافت کند و اگر الزم دانست بتواند از میان آن ها
گزینش مناسب انجام دهد.
شنونده خوب بودن ،در دو بُعد شناختى و عاطفى مطرح است .در بُعد شناختى ،فرد با تمرین کردن و توجه دقیق
داشتن مى تواند نکات متعدد گوینده را دریابد و در صورت لزوم به حافظه بسپارد ،یادداشت کند ،آن ها را دسته بندى
کند ،هر نکته اى را در طبقه خود ج اى دهد و ...اطالعات جانبى را که الزم است بپرسد ،و خوشه اطالعاتى خود در آن
زمینه را کامل کند .در بُعد عاطفى ،باید به گوینده میدان داد و زمینه ها را فراهم ساخت تا عواطف خود را از هر نوعى که
باشد (خشم ،ترس ،تنفر ،عشق و )...به طور کامل ابراز دارد.

 .56پت; شیوه هاى برقرارى ارتباط با كودكان و بزرگ سالن; جواد شافعى مقدم ،ص12ـ.13
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گوش دادن به همان اندازه مهم است که صحبت کردن .به دقت گوش کردن به سخنان دیگران ،نشانه احترام به آنان
است و البته این کار ،همیشه آسان نیست و ممکن است تداخل پیش بیاید ـ تداخل ها ممکن است گفتارى ،شنیدارى،
آشفتگى ،درك نکردن زبان گوینده ،ناراحتى ،انقطاع ،هیجان هاى شدید و ...باشد ـ به هنگام گوش دادن ،شنونده باید
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بکوشد که تداخل صورت نگیرد یا اگر صورت گرفت زود مرتفع شود .

ـ گاهى اوقات افراد فقط نیاز دارند به

حرف هایشان گوش داده شود; آن ها به پرسش ،پند و اندرز ،یا اظهار نظر نیاز ندارند ـ صرفاً شنونده خوب بودن ،به
گوینده کمك مى کند که ذهن خود را تنظیم کند و گاهى به حلّ مشکالت او کمك مى کند و او را آرام مى سازد ـ
شنونده نباید گفتار گوینده را قطع کند ،بلکه به گوینده نگاه کند تا گفته هاى او پایان یابد.
ـ در ارتباط میان فردى ،همواره پس خوراند در جریان است ،پس خوراند به شما مى گوید که پیام طبق نظر شما
منتقل شده است یا نه ـ گوش کردن مشوّقانه ،خودش یك پس خوراند مثبت به گوینده است ـ تکرار صحبت هاى
گوینده و محتواى پیام او ،نوعى پس خوراند است.
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به یك مثال توجه کنید :فرزند ده ساله شما بدخُلق است ،از او مى پرسید چه شده است؟ مى گوید برادر
کوچك ترش را به فروشگاه برده و برایش شکالت خریده اید ،ولى هیچ گاه نشده او را با خود به فروشگاه ببرید .این گفتار
از مقوله عاطفى است .اگر برایش استدالل کنید که تو را هم به فروشگاه برده ام و ...چندان مؤثر نیست ،ولى اگر گفتوگو
به صورت زیر ادامه و پایان یابد ،مسئله حل مى شود.ـ پس تو از دست من عصبانى هستى.
ـ بله ،درسته
ـ فکر مى کنى دوست ندارم تو را با برادرت به فروشگاه ببرم.
ـ بله ،چون او کوچك تر است ،همه چیز مال اوست.
ـ حرف هایت نشان مى دهد که قبالً هم ناراحت شده اى.
ـ بله ،مثالً وقتى دعوا مى کنیم ،همیشه تقصیر با من نیست.
ـ بسیار خوب ،سعى مى کنم حتماً این طور فکر کنم.
فرزند شما به احتمال قوى مکثى همراه با احساس آرامش کرده و از شما تشکر مى کند ،در این صورت شما یك
شنونده خوب بوده اید.
 .12انعکاس محتوا
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61

مخاطب به ویژه اگر به صورت چهره به چهره با مبلّغ صحبت مى کند ،باید مطمئن شود که حرف هایش شنیده و
درك مى شود .به این منظور مى توان از شیوه انعکاس محتوا استفاده کرد; البته نه طوطىوار و کلمه به کلمه ،بلکه باید
گاهى جمالت مختصرى ب یان کرد که او بفهمد سخنانش درك شده است .بسیارى از تکنیك هایى که تاکنون بحث
 .57همان; ص.46
 .58براى آگاهى بیشتر ر.ك :جولیانى; وود; ارتباطات میان فردى; مهرداد فیروزبخت ،تهران ،مهتاب ،1379 ،فصل.6؟؟؟
 .59پت; شیوه هاى برقرارى ارتباط با كودكان و بزرگ سالن; جواد شافعى مقدم ،ص51ـ.63
 .60استنهاوس; اعتماد به نفس; ناهید آزادمنش ،ص.48
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کردیم از روان شناسى یادگیرى گرفته شده بود ،اکنون به مطالبى از مشاوره اشاره مى کنیم; امروزه مشاوره ،از
حوزه هاى مسائل فردى و خانوادگى فراتر رفته و مسائل اجتماعى و فرهنگى را نیز شامل مى شود 62.از سوى دیگر ،در
مسائل معنوى و دینى نیز حضور جدى دارند ،و به موضوع هایى ،مانند رشد معنوى کودکان ،نوجوانان ،مردان و زنان،
معنویت و اندوه ،اسالم و سنت هاى شرقى و ...پرداخته اند ،هم از دین و معنویت اثر پذیرفته اند و هم در موضوع هاى
دینى و معنوى اظهارنظر کرده و مشاوره داده اند 63.اکنون به دو مثال کوتاه مربوط به تکنیك انعکاس محتوا که یك
عملیات مشاوره اى است توجه کنیم:
مثال  )1مراجع :در طول هفته یك اطالعیه اعالم نرخ ها به دستم رسید ،یك قبض برق دریافت کردم ،ماشینم خراب
شد و براى تعمیر آن صد هزار تومان پرداخ تم ،مجبور بودم در هزینه یك ضیافت پرخرج مشارکت داشته باشم .براى سفر
پسرم به خارج از کشور و شهریه مدرسه دخترم پول زیادى پرداختم.
انعکاس محتوا :شما خرج هاى زیادى را در مدت زمان اندك متحمل شده اید.
مثال  )2مراجع :حاال که پدرم فوت شده است نمى توانم به او فکر نکنم ،به دوران جوانیم که با او بودم ،به عالقه اى
که نخستین روزهاى ازدواجم به ما نشان مى داد ،به بازى هایى که با بچه هایم ،یعنى نوه هاى خودش داشت و. ...
انعکاس محتوا :فکر مى کنم شما خاطرات بسیار خوبى از پدرتان دارید.
براى مبلّغ نیز مواردى پیش مى آید که باید به گونه اى مخاطب را مطمئن سازد که نظریاتش درك شده است ،به
ویژه در مواردى که چالشى در میان باشد ،مثل جلسات پرسش و پاسخ و نقد و بررسى ،جلساتى که مبلّغ ،اداره کردن و
جمع بندى و نتیجه گیرى از مباحث را برعهده دارد .آنجا که مناسبت سیاسى ـ اجتماعى مهمى در میان بوده و یك
تظاهرات خیابانى با شعارهاى مختلف صورت گرفته است و در انتهاى تظاهرات یك سخنرانى انجام مى شود .این سخنران
باید بتواند هم محتواى ذهنى تظاهرکنندگان و هم احساسات و عواطف آن ها را منعکس کند.
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این تکنیك در عین حال که با انعکاس محتوا مشابه است ،با آن نیز تفاوت دارد .نوعاً افراد سعى مى کنند که
احساسات شان خیلى شناسایى و اظهار نشود (بر خالف محتوا که مى کوشند شناخته شود); در بسیارى فرهنگ ها ،افراد
تشویق مى شوند که با گریز از احساسات شان ،آرامش را به دست آورند; براى مثال گفته مى شود« :گریه نکن ،همه چیز
درست مى شود» ،در حالى که ممکن است شخصى واقعاً به گریه کردن نیازمند باشد تا از درد هیجان هایش خالص
شود.یك مبلّغ دینى باید به گونه اى زمینه را فراهم سازد که مخاطبان ،هیجان هاى خود را تجربه کنند ،غمگین باشند،
گریه کنند ،عصبانى باشند ،فریاد بکشند  ،در افکار خود غرق شوند ،سر گردان باشند ،بترسند ،از شادى بال درآورند و
هیجانى شوند و ;...این رهاسازى هیجان ها را در اصطالح «تخلیه هیجانى» یا («پاالیش») 65مى نامند .انسان ها را

 .62پنتروتو ،جى ،جى ،2004 ،ص.255؟؟؟
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64. Reflection of Feelings.
65. Catharsis.
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مى توان به دیگ هاى زود پز قدیمى تشبیه کرد که فشار بخار آن با سوپاپ ها تنظیم مى شد .انسان در مواقع بحرانى،
گرفتار فشار هیجانى شدید مى شود که الزم است به صورت طبیعى تخلیه شود .انعکاس احساس ها باید در خدمت این
مکانیزم قرار بگیرد ،مانند زمانى که سوپاپ زودپز را دست مى زنیم تا مبادا گیر کرده باشد و سبب انفجار شود ،باید
مواظب شدت هیجان هاى مخاطبان نیز باشیم ،به ویژه در موقعیت سوگ ،ممکن است بعضى داغ دیدگان ،از شدت
هیجان بهت زده شوند ،چشمان آن ها ثابت و روى زاویه اى مشخص بازبماند ،بغض گلوى آنان را گرفته و امکان گریه
کردن و سخن گفتن نیز نداشته باشند ،نیاز فورى و اساسى این مخاطب این است که هیجان هایش را به گونه اى تخلیه
کند ،گریه کند ،فریاد بزند ،اعتراض کند و ، ...البته انعکاس احساس ها و تخلیه هیجانى ،در موقعیت هاى شادى و بحران
و ...نیز گاهى ضرورت پیدا مى کند .اگر کسى شادى شدید داشته باشد ،اما امکان بروز آن برایش فراهم نباشد ،بر
رفتارهاى دیگرش اثر مى گذارد ،و در واقع گرفتار نوعى عدم تعادل مى شود .انعکاس احساس ها سبب مى شود ،فرد
بتواند بیشتر ابراز احساسات کرده و تعادل عاطفى پیدا کند; به یك مثال توجه کنیم:
مراجع :برادر کوچك ترم مته برقى مرا که تازه خریده بودم ،فورى خراب کرد و حتى به خودش زحمت نداد که به
من بگوید آن را خراب کرده است ،بعد رفت و بدون اینکه به من بگوید موتور مرا برداشت ،دلم مى خواهد مُخش را داغون
کنم.
انعکاس احساس ها :شما خیلى عصبانى هستید .رفتار او خشم شما را برانگیخته است.
گاهى ممکن است ما ضمن یك جلسه ،انعکاس محتوا و احساس ها را با هم داشته باشیم.
مراجع :نمى توانم دختر و پسرم را درك کنم .مى خواهند همیشه با هم باشند ،ولى هر وقت با هم هستند شروع به
جرّ و بحث مى کنند ،دعواهاى آن ها بى پایان است ،هرگز تمامى ندارد و حاال من هم دارم مانند آن ها شده و به سرعت
عصبانى و حساس مى شوم .گاهى اوقات آن قدر عصبانى هستم که مى خواهم سر دوتایشان را به هم بکوبم.
انعکاس محتوا و احساس ها :جنگ و دعواى مدام میان دختر و پسرتان ،شما را خشمگین کرده است.
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خالصه کردن در جریان مشاوره ،فقط راجع به دیدگاه هاى مراجع به وسیله مشاور ،صورت مى پذیرد ،اما در جریان
تبلیغ ،مبلّغ ،گاهى ممکن است مطالب گذشته خود و گاهى دیدگاه هاى مخاطبان را خالصه کند .گاهى براى مراجع الزم
است فرصتى پیدا کرده و به بازبینى مسیر طى شده بپردازد که خالصه گویى مشاور ،این امکان را به مراجع مى دهد .او
ممکن است چند جمله از گفته هاى مراجع را به طور روشن تر و در قالب یك جمله سازمان یافته تر بریزد ،به مثال زیر
توجه کنید:
مراجع :مى دانید( ...مکث) من واقعاً این موضوع را قبول دارم که هر کس باید مسئول کار خودش باشد( ، ...مکث) ...و
بنابراین نمى توانم کامالً درك کنم که چرا تا این اندازه در مورد برادرانم نگرانم.
خالصه :به ظاهر نگرانى شما در مورد برادران تان باعث گیجى شما شده است.

66. Summarizing.
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مراجع :بله ،نگران آن ها هستم ،ولى کامالً مطمئن نیستم ،چون حتى این نگرانى در محیط کار هم وجود دارد ،در
حالى که مى دانم برادرانم به سنّ بلوغ رسیده اند و مى توانند مواظب خود باشند.
خالصه :اگرچه مى دانید بزرگ شده اند باز هم نگرانید.
مراجع :بله ،مى دانید ،من همیشه به بدترین حاالت فکر مى کنم; مثالً ممکن است «اصغر» با آن ماشین قدیمى که
خیلى هم رانندگى با آن را دوست دارد ،تصادف کند ،یا «محسن» که حالش زیاد هم خوب نیست ،ممکن است
سالمتى اش را از دست بدهد.
خالصه :همین االن هم که صحبت مى کنید نگران به نظر مى رسید.
یك مبلّغ گاهى مباحث مرتبط و پشت سر هم دارد .ادامه بحث در هر جلسه ،اقتضا مى کند که به طور چکیده،
اشاره اى به مباحث گذشته داشته باشد و آن را به بحث جدید ربط دهد .گاهى ممکن است در جلسات نقد و پرسش و
پاسخ قرار گرفته باشد ،در اینجا نیز الزم است نقدها و پرسش هاى مخاطبان را دسته بندى و خالصه کرده و آن را براى
مخاطبان بازگو کند و سپس به مباحث خود بپردازد .گاهى ممکن است در جلسات گروه یا گروه هاى سیاسى قرار گرفته
باشد ،در اینجا پرسش و پاسخ نیست ،اما دیدگاه هاى متعدد ابراز مى شود و در نهایت باید به یك تصمیم و نتیجه گیرى
عملى منتهى شود .در اینجا نیز خالصه کردن مطالب از سوى مدیر جلسه الزم است .گاهى ممکن است پس از یك
انتخابات ریاست جمهورى و طرح برنامه ها و مطالبات گوناگون به وسیله نامزدها ،رئیس جمهور منتخب بخواهد در یك
نطق تلویزیونى ،با مردم سخن بگوید ،او هم نیاز دارد که مطالبات تمام گروه ها و اقشار مختلف مردم را دسته بندى و
خالصه کرده و براى خود مردم بیان کند.
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گاهى افراد نسبت به موضوعات ،دیدى منفى دارند ،مشاور یا مبلّغ باید با دق ت کامل به توصیفى که فرد از وقایع دارد
گوش کند و تالش کند وقایع را از دید او ببیند ،اما در نهایت همان مطالب را که مخاطب قبول دارد در قالبى دیگر بریزد
و در چارچوبى جدید به او نشان بدهد; منظور این نیست که به مخاطب بفهماند که اشتباه کرده است ،بلکه او را با دید
وسیع ترى از جهان آشنا مى کند و منظور این نیست که مخاطب به جهات منفى اشاره کرده است و ما جهات مثبت را
براى او یادآورى کنیم (که آن خود ،تکنیك دیگرى است) ،بلکه باید دقیقاً همان محتوا را در قالبى دیگر ریخته و در قابى
دیگر نمایش بدهیم ،البته قاب گیرى مجدد ،خوب است پس از انعکاس محتوا و انعکاس احساس ها و آرام شدن و
اطمینان پیدا کردن مخاطب صورت پذیرد; به مثال هاى زیر توجه کنید:
مخاطب :این همه تعطیالت ،اعصابم را خرد کرده است ،تابستان ،نوروز ،والدت ها ،شهادت ها ،ایام ملى ،و ...چرا
این قدر تعطیالت زیاد شده است؟

67. Reframing.
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قاب گیرى مجدد :معلوم مى شود شما به کارتان خیلى عالقه مند هستید و با این تعطیالت ،کارتان به تأخیر
مى افتد; بنابراین ،از تعطیالتِ زیاد ناراحت مى شوید.مخاطب :صدقات مستحبى که به عنوان دین مطرح مى شود ،نوعى
گداپرورى است! این امر باعث مى شود همیشه فقیران چشم به دست ثروتمندان داشته باشند.
قاب گیرى مجدد :شما براى انسان کرامت قائل هستید ،و از اینکه مى بینید ،دادن و گرفتن این صدقات به گونه اى
اجرا مى شود که کرامت انسانى محفوظ نمى ماند آزرده مى شوید.
در دو مثال باال ،اگر جمله هاى مخاطب را بپذیریم ،گویا تأیید کرده ایم که مثال تاسوعا و عاشورا ،ارزش تعطیل
عمومى بودن را ندارد ،یا توصیه هاى دینى به پرداخت صدقات مستحبى ،بى جا و غیر ضرورى بوده است و اگر به طور
صریح و بدون هیچ توضیح ،جمله هاى او را رد کنیم ،کار تبلیغى نکرده ایم ،بلکه ممکن است اثر ضدّ تبلیغ داشته باشد،
اما وقتى قاب گیرى مجدد مى کنیم ،هم احساس ها مخاطب را درك و تأیید کرده ایم و هم نقصى را متوجه آموزه هاى
دینى ندانسته ایم ،و هم مخاطب را یك گام از جایى که قرار داشته است ،باالتر برده و پیشرفت داده ایم.
مراجع :قادر به استراحت نیستم ،به محض اینکه دراز مى کشم ،فرزند کوچکم کارى مى کند که ناچارم به دنبال او
بدوم و او را تنبیه کنم.
قاب گیرى مجدد :من احساس مى کنم که وجود شما براى فرزند کوچك تان بسیار ضرورت دارد ،او هنوز خیلى به
شما نیاز دارد .اگر شما مواظب او نباشید ،ممکن است کارهاى خطرناکى انجام بدهد و شما به خوبى متوجه این مطلب
شده اید.
مادر یك حادثه را در قاب منفى بینى و عصبانیت و خستگى خود ریخته و سبب آزار بیشتر خود مى شود ،ولى در
این قاب جدید ،همان حادثه را با دیدى مثبت نگاه مى کند و متوجه ارزش مندى خود و در نتیجه آرامش بیشتر خود
مى شود.
مراجع :رئیسم ،اغلب به ما بى اعتنایى مى کند ،منتظر مى ماند که حتماً ما سالم کنیم ،گاهى حتى نگاه هم به ما
نمى کند ،وقتى با او صحبت مى کنیم ،بى حوصلگى به خرج مى دهد .اگر سخن ما را قبول نداشته باشد توضیح
نمى دهد ،بلکه با نگاه تمسخرآمیز ،بحث را پایان مى دهد .قاب گیرى مجدد :از آنچه گفتید این طور برمى آید که ممکن
است رئیس تان واقعاً به شما بى توجه باشد و بخواهد خودش را براى شما بگیرد ،اما احتمال دیگر هم هست; ممکن
است او آن قدر مشغله ذهنى دارد که بى اختیار به شما کم توجه مى شود ،منظورش بى اعتنایى نیست ،اما ذهنش
متوجه امور دیگر است.
البته روشن است که ق اب جدید باید در حدى منطقى و قابل پذیرش باشد که اگر دیگران ناظر صحنه بودند بتوانند
آن قاب گیرى جدید را بپذیرند ،نمى شود قابى را با الفاظ زیبا ساخت که با واقعیات انطباق ندارد .چنین قاب گیرى
نتیجه منفى و معکوس در پى خواهد داشت.
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68. Confrontation.
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واژه مواجهه (رو در رویى) ،در جایى به کار برده مى شود که دو طرف مخالف در میان باشد ،خواه در وجود یك نفر،
دو نفر ،یا دو گروه; البته توده مردم تصورى از رو در رویى دارند که با آنچه مورد نظر ما است قدرى تفاوت دارد .در اینجا
هدف از مواجهه این است که با نشان دادن بعضى اطالعات که فرد یا گروه از آن ها چشم پوشى کرده یا به گونه اى در
شناسایى آن ها کوتاهى کرده است ،آگاهى آنان را باال ببریم ،هدف رنجاندن یا ضربه زدن به آنان نیست ،لکن نوعاً افراد
دوست ندارند که حقایق درد آور به آن ها گفته شود .تکنیك مواجهه ،یعنى اینکه به آنان کمك کنیم تا این داروى تلخ را
به صورت داوطلبانه ببلعند و وارد سیستم بدن خود کرده ،هضم کنند.
در تبلیغات نیز ،گاهى الزم است از مواجهه استفاده شود .اگر تبلیغ فردى و چهره به چهره باشد ،دقیقاً مانند مشاور و
مراجع عمل شده و تنها ،موضوع بحث متفاوت مى گردد; براى مثال فرد را در مسائل اعتقادى ،در دو بُعد گفتار و رفتار با
خودش مواجهه مى دهیم ،اگر تبلیغ به مسائل سیاسى ،فرهنگى و اجتماعى مربوط باشد ،سلیقه هاى مختلف را با هم
مواجهه مى دهیم .در جایى که مواجهه گروه ها با یك دیگر ممکن نیست ،مى شود نمایندگان آن ها را با یك دیگر
مواجهه تلوی زیونى داد (آنچه در اصطالح مناظره نامیده شده است) .این مواجهه ممکن است با حضور یك ناظر یا داور
بى طرف باشد که به نمایندگى از توده مردم با آن ها مواجهه کند ،یا با حضور یك مجرى باشد که فقط وظیفه اجرا را
بر عهده مى گیرد ،و گاهى ممکن است یك مبلّغ ،الزم بداند که همه مردم و مسئوالن را با خودشان مواجهه بدهد .براى
مثال ،ممکن است یك مبلّغ ،سیستم بانك دارى موجود را غیر اسالمى بداند و از مردم و مسئوالن بخواهد که در این
مورد بازاندیشى کنند ،یا سؤاالتى را بپرسد و از همه افراد پاسخ بخواهد ،یا هرگاه بعضى نمایندگان مجلس ،رفتار خالف
اخالق از خود بروز مى دهند ،ممکن است یك مبلّغ ،موکالن او را با خود مواجهه بدهد که این انتخاب خود شما است،
شما باید خودتان پاسخ دهید که چرا این گونه شده است.
مواجهه را باید تنها پس از دیگر تکنیك ها و کافى نبودن آن ها ،به کار گرفت; براى مثال چند مورد را مى توان براى
مواجهه مناسب دانست .1 :مطالب ضد و نقیض گفته شود .2 .افراد یا گروه ها به طور افراطى ،اسیر گذشته یا آینده
خود باشند .3 .رفتارهاى کالمى و غیر کالمى ،با هم مطابقت نداشته باشند .4 .نگاه ها از واقعیت فاصله گرفته و بیشتر
در عالم خیال سیر کنند . 5 .به نوعى ،نسبت به مشکل اساسى خود یا جامعه ،غفلت یا تغافل شود ،و. ...
در یك مواجهه خوب چند عنصر باید حضور داشته باشد .1 :بیان خالصه اى از آنچه فرد یا افراد گفته اند تا اطمینان
حاصل شود که سخنان آنان شنیده و فهمیده شده است .2 .مواجهه دهنده (اعم از مشاور ،مبلّغ ،یا )...احساس هاى خود
را بیان کند ،تا معلوم شود پرسش اصلى چیست ،و چرا این مواجهه الزم است .3 .در نهایت در یك جمله ملموس و
بدون تفسیر ،تناقض گویى هاى افراد را به رخ شان بکشد .اکنون به دو مثال بسیار ساده توجه کنید:
مثال  :1شوهرى عصبانى که از همسرش جدا شده است ،تهدید مى کند که خانه مشترکشان را به آتش مى کشد.
مواجهه :شما آن قدر از دست همسرتان عصبانى هستید که مى خواهید با از بین بردن خانه خودتان او را آزار دهید.
شما در این صورت به خودتان ،فرزندان تان و همسرتان صدمه مى زنید ،فرزندان تان خانه و دارایى خود را از دست
مى دهند و ممکن است شما سر از زندان درآورید.
مثال  :2مراجع گفت« :من واقعاً در مورد ازدواجم خوشحال هستم» و هنگامى که این جمله را بیان مى کرد ،لحن
صدایش افسرده بود و همان طور که صحبت مى کرد در صندلى اش فرو مى رفت.
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مواجهه :من متوجه شدم که صداى شما خیلى بى روح است و هنگامى که گفتید واقعاً از ازدواجتان خوشحال
هستید ،در صندلى خود فرو رفتید.
 .17پس خوراند
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شما در حین رانندگى به عقربه کیلومتر شمار نگاه مى کنید و آن را باالتر از  120مى بینید ،در نتیجه پاى خود را از
روى پدال گاز برمى دارید و کیلومتر شمار ،سرعت جدید را به شما نشان مى دهد; پرستارِ کودك از نگاه متحیرانه کودك
متوجه مى شود که گفته هایش را نفهمیده است و با کلمات ساده تر و با روشى کودکانه تر برایش توضیح مى دهد;
دانش آموز در کالس درس ،از معلم ،سؤالى مى کند ،از رفتارها و نحوه پاسخ دهى معلم مى فهمد که اجازه ادامه دادن
دارد یا باید بحث را تمام کند .یك روزنامه ،مطلبى خالف اخالق چاپ مى کند ،نوع عکس العمل مردم و مسئوالن را
مى بیند و تصمیم مى گیرد که ادامه بدهد یا معذرت خواهى کرده ،جبران کند.
این همان نظریه پس خوراند است .پس خوراند ،یعنى توجه به عکس العمل طرف مقابل و تصمیم گیرى جدید بر آن
اساس .این نظریه همان طور که در ارتباط با ابزارهاى مکانیکى کاربرد دارد ،در روابط میان فردى نیز قابل استفاده است.
پس خوراند ممکن است کالمى یا غیر کالمى باشد که با مثال به آن اشاره شد.
گاهى پس خوراند مثبت است ،مثالً مخاطب شما ،با اشتیاق گوش مى کند ،از راه اصوات ،تکان دادن سر ،لبخند زدن
و ...به شما پس خوراند مى دهد و شما با جدیت بیشتر به بحث خود ادامه مى دهید ،اما اگر به هنگام گوش کردن ،اخم
کند ،روى بگرداند ،با دیگران سخن بگوید یا به انجام کار دیگرى مشغول شود ،شما احساس مى کنید که به گفته هایتان
عالقه مند نیست .این پس خوراند منفى است و باعث مى شود شما به دنبال اشکال و نقطه ضعف بگردید و آن را اصالح
کنید .پس خوراند ممکن است دیدارى ،شنیدارى ،حرکتى ،و حتى مربوط به وضعیت نشستن یاایستادن و ...باشد.
در تبلیغ باید تا حد ممکن از شیوه هایى استفاده کنیم که امکان پس خوراند دادن و گرفتن بیشترى در آن وجود
داشته باشد ،براى مثال ارتباط تلفنى را ترجیح ندهیم ،مگر در مواقع ضرورى ،چون از پس خوراندهاى غیر کالمى کامالً
محروم مى شویم; البته اگر از پس خوراندهاى کالمى استفاده کامل بکنیم ،قدرى جبران مى شود ،به طور دقیق گوش
کنیم ،گفته هاى خود را روشن بیان کنیم.
پس خوراند دادن و گرفتن ،اگرچه به صورت معمول به وسیله همه افراد انجام مى شود ،اما اگر با توجه و از روى
آگاهى باشد ،بسیار کامل تر و سودمندتر خواهد بود; از این رو توجه آگاهانه و تمرین عملى و مهارت یافتن در آن
ضرورت دارد 70.یك مبلّغ دینى در روابط میان فردى و روابط گروهى اش همواره و در هر موضوعى به این مهارت نیازمند
است.
همان گونه که شیوه هاى تبلیغ ،پیچیده تر شده و از تکنولوژى موجود بهره مى برد ،شیوه هاى پس خوراند دادن و
گرفتن نیز متفاوت مى شود .در یك برنامه تلویزیونى ،باید پس خوراند آن را از راه نظرخواهى و مقایسه با برنامه هاى
دیگر به دست آورد .در یك بحث چالش برانگیز ،باید پس خوراند آن را از راه نامه ها و تلفن هایى که در آن موضوع
69. Feed back.
 .70پت; شیوه هاى برقرارى ارتباط با كودكان و بزرگ سالن; ص.53
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مى رسد ،به دست آورد .در یك مقاله علمى جدید ،باید پس خوراند آن را از راه ارجاعاتى که به آن داده مى شود به
دست آورد .در یك کالس درس یامنبر ،باید پس خوراند آن را از پرسش و پاسخ هاى پس از کالس و منبر به دست آورد،
درهر صورت غافل بودن از پس خوراند ،گاهى باعث مى شود که مبلّغ به سویى برود و مخاطب به سویى دیگر و هیچ گاه
با هم دیگر تالقى نکنند.
72

 .18تداعى آزاد 71و خودافشاگرى

یکى از شیوه هایى که فروید از آن براى دست یابى به ناهشیار استفاده فراوان کرد ،تداعى آزاد بود; او از
مراجعه کننده مى خواست که هر آنچه به ذهنش خطور مى کند ،بدون خود سانسورى و بدون هیچ مالحظه اى آن را بر
زبان جارى کند .این شیوه مؤثر بود و مورد تأیید و استفاده بعضى روان تحلیل گران دیگر نیز قرار گرفته است .فروید
بیشتر شنونده بوده ،اما آدلر در جلسات تداعى آزاد که با مراجعان داشت ،خودش نیز سخن مى گفت و خود افشاگرى
مى کرد و گاهى لطیفه مى گفت .او معتقد بود باید جلسه درمان ،فضایى دوستانه و صمیمى داشته باشد و خود افشاگرى
درمان گر ،به ایجاد این صمیمیت بسیار کمك مى کند .اکنون نیز بعضى مشاوران ،جمله هاى افشاگرانه اى نسبت به
خود مى گویند و در ایجاد ارتباط از آن کمك مى گیرند.
در فضاى تبلیغ نیز مانند جلسات مشاوره ،اصولِ اخالقىِ متعددى در نظر گرفته مى شود .براى مثال:
اگر بیان اهداف ،تکنیك ها ،فرایند مشاوره ،محدودیت ها و فواید مشاوره در جلسه اول براى مراجع مفید است ،پس
خوب است مبلّغ نیز در جلسات اول ،برنامه تبلیغى خود ،موضوعات مورد بحث ،اهداف مورد نظر و ...را فى الجمله براى
مخاطبان بیان کند.
اگر دادن اطالعات مربوط به هزینه ها و مقدار پیشرفت مورد انتظار و متقابال همکارى هاى مورد انتظار از سوى
مراجع ،مفید است ،پس خوب است مبلّغ نیز راجع به هزینه ها ،فواید ،و تکالیف مادى و معنوىِ خود و مخاطبان ،سخن
گفته و انگیزه هاى معنوىِ آنان را تقویت کند.
در همین جهت است که مشاور از تکنیك هاى مختلف ،از جمله خود افشاگرى سود مى جوید .الزم نیست مشاور،
خصوصى ترین موضوعات زندگى اش را برمال کند ،اما مى تواند طى جمالتى راجع به خود ،مراجع را تشویق کند 73.دیل
کارنگى

74

نمونه هاى عینى فراوانى از خودافشایى و تأثیر زیاد آن در ایجاد دوستى و صمیمیت ،بیان ذکر کرده

است 75،حتى در یك کالس درس ،وقتى استاد از دوران دانشجویى خود سخن بگوید ،دانشجویان با اشتیاق گوش
فرا مى دهند.
آیا یك مبلّغ دینى باید مانند مشاور ،خودافشایى کند؟ از دیدگاه دینى هم براى مبلّغ و هم براى مشاور ،در
خودافشایى ،محدودیت هایى وجود دارد .اعتراف به گناه به هیچ وجه پذیرفته نیست مگر به پیشگاه خداوند ،اما افشاى
71. Free Association.
72. Disclosure.
.73دان ،سى ،لك ،2001 ،ص.84؟؟؟

74 . Dale carnegie.
 .75ديل كارنگى; آئین دوست يابى; محمدرضا اكبرى بیرقى ،ص.295
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موفقیت ها ،رفتارهاى روزمره یا خطاهاى معمولى که در زندگى افراد وجود دارد و به یك تصمیم موردى مربوط است،
اگر انتقال تجربه است و باعث تخریب شخصیت او نمى شود ،اشکال ندارد .افشاگرى در مورد امور عادى ،یا امور
افتخارآمیز ،به گونه اى که باعث تشویق دیگران باشد ،نه به معناى خودستایى ،مطلوب و مفید است; مثال یك روحانى از
تجربه هاى تحصیلى ،تبلیغى و زندگى اجتماعى خود بگوید و مخاطبان با او احساس همانندى کنند .آنچه بیش از همه
مطل وب است ،این است که مخاطبان ،مبلّغ را از خود بدانند ،درد و رنج ها و اهداف او را شبیه به خود بیابند ،تنها تفاوت
او ،در این باشد که اطالعات و تجربیات و دل سوزى بیشتر در جهت اهداف مشترك دارد .در مسیر این هدف،
افشاگرى ها و حتى تداعى آزاد و از هر درى سخنى گفتن ،توجیه پذیر و بلکه ضرورى مى شود.
از دیدگاه روان شناسى ،خودافشاگرى آثارى دارد که اغلب مثبت است .1 :مى تواند دیگران را تشویق کند که در
مورد خود سخن بگویند  .2اطالعاتى که به مردم مى دهید مى تواند زیانى براى کسى نداشته باشد ،ولى براى مخاطبان
شما سودمند و درس آموز باشد .3 .باعث مى شود که شما فردى صمیمى به نظر آیید .4 .این گونه القا مى شود که
طرف مقابل را درك کرده اید و با او هم دلى مى کنید . 5 .ممکن است با ابراز کردن مسائل و مشکالت تان ،دیگران را
نیز ناراحت کنید.

76

 .19قصه گویى
یکى از شیوه هایى که در زندگى و شخصیت افراد ،اثر جدى دارد ،قصه است .دکتر میلتون اریکسون ،روان پزشك ،در
جلسات درمانى اش در سطح بسیار وسیعى از قصه استفاده کرده است .او مى گوید از قصه براى انتقال ارزش هاى
فرهنگى و اخالقى مى شود استفاده کرد.
قصه همانند مایع شیرینى است که بلعیدن قرص تلخ را راحت تر مى کند .بسیارى مطالب اگر به صورت مستقیم
گفته شوند ،در همان ابتدا باعث مخالفت و موضع گیرى مخاطب مى شوند ،اما در قالب یك قصه ،نه تنها به راحتى
شنیده مى شوند ،بلکه تأثیر فراوانى نیز خواهند داشت .در قصه ها مى شود انواع اطالعات علمى ،مذهبى ،فرهنگى،
تاریخى ،خانوادگى و ...را ارائه کرد.
قصه راه ورودى به ناهشیار است; با تخیالت فرد ارتباط مستقیم دارد و اگر بتوانیم به تخیالت فرد راه پیدا کنیم،
به طور غیر مستقیم ،رفتارها و آمال و آرزوهاى او را نیز تحت تأثیر قرار داده ایم .با بیان قصه زندگى یك دانشجوى موفق
و سخت کوشى هاى او ،به طور غیر مستقیم ،مخاطب را به سخت کوشى سوق داده ایم .با بیان قصه یك خانواده فقیر و
چگونگى کنار آمدن آن ها با مسائل زندگى ،راه را به مخاطب نشان مى دهیم ،اگر او فقیر باشد ،جایگاه خودش را
مى شناسد و اگرغنى باشد ،مى فهمد که چه خدمتى از او برمى آید و چه وظیفه اى بر عهده اش هست.
قصه گفتن به مخاطبان خاصى اختصاص ندارد .تحصیل کرده و بى سواد ،زن و مرد ،بچه و جوان و پیر ،همه و همه،
قصه را راحت تر از سخن معمولى گوش مى کنند و آن را تعقیب مى کنند و پیام آن را سریع تر دریافت مى کنند; البته
در موقعیت خاصى که مخاطب به خاطر هیجان هایى مثل عصبانیت ،غم شدید ،شادى شدید ،یأس شدید ،براى شنیدن و

 .76پترى ،پت; شیوه هاى برقرارى ارتباط با كودكان و بزرگ سالن; ص.80
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توجه کردن به سخن معمولى کمتر آمادگى دارد ،مناسب تر است که از قصه هاى کوتاه مناسب با همان موقعیت،
استفاده شود .قصه گویى از قدیم در بسیارى فرهنگ ها رواج داشته است ،اما اکنون در حد بسیار محدود ،آن هم از راه
بعضى رسانه ها که مخاطبانى خاص دارند ،به آن پرداخته مى شود.
یك مبلّغ مى تواند در موقعیت هاى مختلف به تناسب ،از قصه گویى استفاده کند .قرآن مجید بسیارى از تعالیم خود
را در قالب قصه هاى تاریخى بیان کرده است .هیچ اشکال ندارد که یك مبلّغ بخشى از وقت سخنرانى خود را به قصه
گویى بگذارند ،ولى باید قصه هایى آموزنده و مناسب موقعیت و جریان سخنِ او باشد .بعضى افراد ممکن است خود هنر
قصه سازى داشته باشند ،و بعضى دیگر از راه مطالعه کتاب هاى قصه ،خود را در این جهت ،بیشتر آماده سازند .این سنت
قدیمى ایرانى ،از جهات مختلف ،ارزش زنده شدن دوباره را دارد ،هم قصه سازان و هم قصه گویان باید حمایت شوند و
استفاده هاى آموزشى و تربیتى جهت دار از قصه رواج یابد.
 .20لطیفه گویى
بسیارى از مطالب را به صورت غیر مستقیم از راه لطیفه ،مى شود منتقل کرد .گاهى یك لطیفه بیش از یك مقاله یا
سخنرانى تأثیر روانى دارد .براى مثال شیخ ابوسعید ابوالخیر را گفتند فالن کس بر روى آب راه مى رود; گفت سهل
است ،قورباغه نیز چنین مى کند .گفتند فالن کس در هوا مى پرد; گفت سهل است; مگسى نیز در هوا مى پرد .گفتند
فالن کس در لحظه اى ،از شهرى به شهرى مى رود; گفت سهل است ،شیطان نیز در یك نفس از مشرق به مغرب
مى رود .این امور را قیمتى نیست .مرد آن است که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و با خلق داد و ستد کند و
با آنان در آمیزد ،ولى یك لحظه از خداى غافل نشود.
در سخن گفتن و توضیح دادن هاى معمولى ،خ یلى باید سخن گفته شود و توضیحات داده شود تا براى مخاطبان
معلوم شود که مرد کیست و مردانگى چیست! ولى در اینجا در قالب یك لطیفه ،مفهوم رسانده شد ،به مصداق اشاره شد،
موارد خطا نیز بیان گردید ،دقت و توجه عمیقى نیز الزم نداشت .گورباچف برنده جایزه صلح نوبل  ،1990تنها به خاطر
تحوالت عظیمى که در اتحاد جماهیر شوروى به وجود آورد ،مشهور نیست ،بلکه به نکته پردازى و لطیفه گویى هم
مشهور است .او در زمان قدرت خود در مسکو در پاسخ خبرنگار خبرگزارى فرانسه که علت بحران اقتصادى بى سابقه این
کشور را جویا شده بود ،لطیفه اى گفت که همه مطبوعات جهان به نقل آن پرداخته اند :او ضمن مقایسه خود با میتران و
بوش ،چنین گفت ..« :میتران  100عاشق دل باخته دارد که یکى از آن ها صداقت بیشتر دارد ،ولى میتران نمى داند
کدام است و بوش هم  100محافظ شخصى دارد که یکى از آن ها تروریست است ،ولى رئیس جمهور آمریکا نمى داند
کدام است ،من هم  100اقتصاد دان دارم که یکى از آن ها عاقل و صادق است و بدبختانه این هم براى من مشخص
نیست».
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او به بهترین نحو ممکن پیامش را رساند ،اوالً :خودش را با دیگران که مطرح اند مقایسه کرد ،ثانیاً :با این شوخى ها،
از ابهت آن ها کاست .ثالثاً :به گونه اى مختصر و مفید سخن گفت که مشمول تحریف و فراموشى و ...نمى شود .رابعاً،

 .77دنیاى سخن ،1369 ،شماره  ،37ص.7؟؟؟
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اشکال مورد نظر را که وارد بود پذیرفت ،اما در عین حال به گونه اى سخن گفت که بوى ضعف نمى داد و گویى طبیعى
است.
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