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تفاوتهای فردی در ساختار نگرش 

 
  

 (attitude) ــده کـه نگـرش ریشه این عقی
بـه یـک موضـوع یـا هـر چـــیز، اجــزای 
عاطفی و شناختی دارد، به فلســفه هنـد و 
یونان باستان بر میگردد. هم اکنــون نـیز 
جستجو در مرز بین نگرشهــای ناشـی 
 (cognitive از اطالعـــات شـــناختی
ـــــاطفی  (information و اطالعــــات ع

ــــائل  (affective information) از مس

جالب در روانشناسی اجتماعی است. 
نگرش را میتــوان ارزیـابی مختصـر هـر 
چیز بر اساس اطالعات رفتاری، شــناختی 
یا عــاطفی نـامید. احساسـات و هیجانـات 
همراه با نگرش بـه هـر چـیز را اطالعـات 
عـاطفی، افکـار و عقـاید همـراه بــا آن را 
ـــای قبلــی  اطالعـات شـناختی، و رفتاره
همراه با هر نگـرش را اطالعـات رفتـاری 

مینامند. 
ــه  گروهـی از مطالعـات نشـان دادهانـد ک
ـــخهای شــناختی و  نگـرش افـراد بـا پاس

عاطفی آنها مطــابقت دارد. گروهـی نـیز بـه 
این نتیجه رسیدهاند که اگــرچـه پاسـخهای 
عـاطفی بیشـتر بـا نگـرش بـه سیاســـتهای 
اجتمـاعی و گروههـای اجتمـــاعی ارتبــاط 
دارند، عقاید و شناخت افــراد بـه متغیرهـای 
ـــه تفــاوت  متعـددی بسـتگی دارد. راجـع ب
ساختار نگرش افراد، عقاید مختلفی وجــود 
ــاختار در  دارد. بعضـی معتقدنـد کـه ایـن س
ــت؛ یعنـی نگـرش  افراد مختلف متفاوت اس
گروهی از افراد مبنــای شـناختی و گروهـی 

مبنای عاطفی دارد. 
بـرای بررســـی ایــن موضــوع، دو مطالعــه 
صورت گرفــت. هـدف از مطالعـه اول ایـن 
ــراد  بود که مشخص شود که چه میزان از اف
و به چه مقدار نگرش هماهنگ با پاسخهای 
عاطفی و شناختی دارنــد. هـدف از مطالعـه 
ــا  دوم نـیز ایـن بـود کـه نشـان داده شـود آی
تفــاوت ســاختار نگــرش در افــراد ، بــــا 
تأثیرپذیری عاطفی یا شناختی آنها همراهی 

دارد یـا نـه. مطالعـه اول نشـــان داد کــه ســاختار 
ــراد متفـاوت اسـت. در بعضـی  نگـرش  نگرش اف
ــا عاطفـه و احسـاس و در بقیـه بـا عقیـده و  اولیه ب
شـناخت همـاهنگ بـود. در گروهـی نـیز مبنـــای 
ــاس و هـم عقیـده بـه نسـبتهای  نگرش هم احس
مساوی یا مختلف بود. در مطالعــه دوم نشـان داده 
شد که درخواستهای احساسی بر تغیــیر نگـرش 
ــاس و درخواسـتهای شـناختی بـر  مبتنی بر احس

تغییر نگرش مبتنی بر شناخت بیشتر مؤثرند. 
این مطالعات نتــایج بسـیاری از مطالعـات قبلـی را 
ــاطفی  تأیید کرد و نشان داد که نگرش، اجزای ع
و شناختی دارد. در حالی که بعضــی از مطالعـات 
نشـان دادهانـد کـه پاسـخهای عـاطفی نسـبت بــه 
ـــهتری بــرای  پاسـخهای شـناختی پیـش کننـدۀ ب
ـــه پاســخهای  نگـرش هسـتند، مطالعـات دیگـر ب
متناقض رسیدهاند. به نظر میرسد که به فرضیهای 
ــک از  نیاز است تا توضیح دهد که چه زمان هر ی
این دو جزء، نگــرش را  بیشـتر تحـت تـأثیر قـرار 

میدهند. 
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