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 " في التالعب النفسيطلب صغير ثم كبير"تقنية 

 

 لمى ابراهيم فياض

 ، لبنان2022شباط  12

www.lamafayyad.wordpress.com 

 

ن الموافقة على " هي أسلوب امتثال يفترض أكبيرثم  صغيرطلب إن تقنية "
في  ،لذلك .طلب صغير يزيد من احتمالية الموافقة على طلب ثان أكبر

يجد صعوبة  ،م طلًبا صغيًرا وبمجرد أن يوافق الشخص على ذلكقد  البداية ت  
تخيل أن أحد أصدقائك قد فاته  ،المثالعلى سبيل  .أكبر في رفض طلب أكبر

آخر فصل دراسي في علم النفس وطلب استعارة مالحظاتك. هذا طلب صغير 
 ،لذا فأنت تقوم بإعارة المالحظات إلى صديقك. بعد أسبوع ،يبدو معقولً 

هل  -نفس الصديق يطلب استعارة كل مالحظاتك النفسية. هذا طلب كبير 
 توافق أم ل؟
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على مبدأ التساق. يفضل الناس عدم  "طلب صغير ثم كبير"تعمل تقنية 
تناقض أنفسهم في كل من األفعال والمعتقدات. هذا يعني أنه طالما أن 

فإن  ،الطلب متسق مع الطلب الصغير األصلي أو مشابه له في طبيعته
 .التقنية ستعمل

بسبب  جداً  معقدحول تقنية "طلب صغير ثم كبير" هو مزيد من البحث إن 
التفسير األكثر شيوًعا  الغموض حول اآلليات الكامنة وراء التأثير. ربما

هذا . نوع من عملية إدراك الذات للتأثير هو أن األشخاص ينخرطون في
 .الثاني طلبللزيادة احتمالية المتثال بعد ذلك  ي علَّل التغيير في تصور الذات

ر الصورة الذاتية للطلب األول يغي  فإن المتثال  ،وفًقا لتفسير اإلدراك الذاتي
على الرغم من أن الجميع سيفعل  ،للفرد. بعد الموافقة على الطلب الصغير

نوع الشخص الذي  من يقترب الناس من رؤية أنفسهم على أنهم ،ذلك فعلًيا
. عند القضاياهذه األنواع من  يدعمأو ، يمتثل لهذه األنواع من الطلبات

سيأخذون إن هؤلء األفراد ف ،ستجابة للطلب الثانياتخاذ قرار لحًقا بال
نظًرا  .فيما إذا كانوا من النوع الذي يوافق على مثل هذه الطلبات بالعتبار

تزداد احتمالية ف ،ألن مفهومهم الذاتي المتغير يشير إلى أن اإلجابة هي نعم
 الموافقة على الطلب. 

الفترة الزمنية  حول تحديد ووفقًا للكثير من التجارب واألبحاث والدراسات
تراوح فترات زمنية ت الباحثون استخدم  ،بين الطلبين األول والثاني المالئمة
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 ينيوًما بين الطلب 4.4ما متوسطه  واوجد، فمن بضع ثواٍن إلى أسبوعين
 ٪ من الدراسات التي ل تسمح 27مع  ،في الدراسات التي قاموا بمراجعتها

بشكل  الفترة الزمنية مدةتحديد  لذلك فإن. ينتقريًبا بمرور الوقت بين الطلب
المتثال للطلب تحقيق شرط على  تأثير كبير ليس ذو ينبين الطلبقيق د

 .الثاني

يمكن  ،فوًرا مع طلب ثان عليه موافقاً م الطلب طلًبا عندما يتبع مقد  أما 
تفاعل. وفًقا لنظرية تفسير الستجابة للطلب الثاني جزئًيا من خالل نظرية ال

يتم تحفيز الناس للحفاظ على الشعور بالحرية الشخصية.  ،التفاعل النفسي
 ،مثل الضغط لتخاذ خيار معين ،عندما ندرك الجهود المبذولة لتقليل حريتنا

 ،فإننا غالًبا ما نفعل شيًئا إلعادة تأكيد قدرتنا على فعل ما يحلو لنا. عادة
 ي يدعو إليهذلك الذاتباع مسار العمل المعاكس ل شكل يأخذ رد الفعل هذا

" طلب صغير ثم كبير" لذلك عند تطبيق تقنية. الذي يمارس الضغط الشخص
، من الممكن أن يشعر دون ترك فترة زمنية مالئمة بين الطلبينبشكل فوري 

بضغط مفرط من مقدم الطلب الذي يتابع طلًبا بآخر. في هذه  المتالعب بهم
قد يشعر الناس بالحاجة إلى قول "ل" في محاولة لتأكيد حقهم في  ،الحالة

 فعل ما يحلو لهم.

قد يتأثر األشخاص الذين يقدمون طلًبا ثانًيا من نفس الفرد أيًضا بقاعدة 
ة اجتماعية مقبولة على المعاملة بالمثل. معيار المعاملة بالمثل هو قاعد
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نطاق واسع تنص على أنه يجب علينا أن نعطي لآلخرين ونتلقى منهم 
أحد تطبيقات هذه القاعدة هو أن معظمنا يشعر بأنه  .بطريقة مكافئة نسبًيا

الجميل عندما يفعل شخص ما شيًئا لطيًفا لنا. كما هو الحال مع  ملزم برد  
بشكل سلبي على أولئك الذين  الرد  القواعد الجتماعية األخرى، نميل إلى 

تستمر التبادلت الجتماعية بسالسة طالما . ينتهكون قاعدة المعاملة بالمثل
أن كال الطرفين يفهم الطبيعة المتبادلة ذهاًبا وإياًبا لهذه التبادلت. إن الفرد 

تلقي أو العطاء دون انتظار المعاملة بالمثل يهدد اإلطار الالذي يستمر في 
يتم  ،في مجتمعنا ،باختصار. ليه اجتماعًيا للتفاعل الجتماعيق عالمتف

 ذلك ومن المرجح أن يؤدي ،تنفيذ الطلبات والمتيازات بطريقة تبادلية
بالعودة  .الشخص الذي يستمر في الطلب دون تنازلت إلى رد فعل سلبيب

متثال ، فإن المتابعة الفورية لالتقنية "طلب صغير ثم كبير"مرة أخرى إلى 
لطلب واحد بطلب ثان قد يؤدي إلى انخفاض احتمالية المتثال للطلب 

 الثاني.

، في تقنية "طلب صغير ثم كبير"طرق التصال المستخدمة فيما يتعلق ب
أو طريقة  طريقة تفاعلية وجهًا لوجه أو طريقة محادثة هاتفية سواء كانت

إن الحضور ف إلكترونية من خالل مواقع التواصل الجتماعي عبر النترنت،
م الطلبالمادي  الدراسات ليس ضرورًيا لنجاح هذه التقنية وبالنظر إلى  لمقد 

فعالية تطبيق أي من  الكاد يمكن مالحظة أي فرق بينب، والتجارب الحاصلة
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ن طلًبا صغيًرا لشخص عن يمكن توقع أفمثاًل . طرق التصال المستخدمة
إلعطاء موافقته بسهولة أكبر  يهيئه طريق البريد اإللكتروني من شأنه أن

 مقارنة بحالة الطلب المباشر. ،طلب المزيد من الوقت والجهدتلطلب خفي ي

، والتجاهل الستبعاد أنه على هنا ي عرَّف، والرفض الجتماعي واإلقصاءالنبذ 
هو تكتيك مطبق عالمًيا للرقابة ، و األفراد على قوي  فوري  تأثير له

الجتماعية. غالًبا ما يغير األفراد الذين يكتشفون النبذ سلوكياتهم ليتم 
حتى لو كان ذلك يعني أن يصبحوا أكثر  ،قبولهم مرة أخرى في المجموعة

 ،البسيطة النبذ تجربة من قصيرة حلقة خالل حتىعرضة للتأثير الجتماعي. 
الضيق والغضب والحزن وانخفاض مستويات النتماء واحترام باد األفر  يشعر

في لنبذ تأثيًرا رئيسًيا لتهديد باللذلك فإن . الذات والسيطرة والوجود الهادف
بغض النظر عن  ،تبرعاتلأي طلب مثاًل ، بحيث يؤدي التالعب النفسي

)طلب كبير ثم صغير، طلب صغير ثم كبير، أو طلب التكتيك المستخدم 
استعادة الشعور  المتالعب به منمكن تي ، حتى، إلى زيادة المتثالمباشر(

 طلب.لبالنتماء والسيطرة واحترام الذات والوجود الهادف من خالل المتثال ل

 

 .لمساعدتك على فهم المفهوم بشكل أفضلألمثلة التالية ا يلي بعضفيما 
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 ابن ألب - 1مثال # 

 يارة في المساء؟هل يمكنني استعارة الس -طلب صغير 

 أيام؟ 5لمدة هل يمكنني استخدام السيارة في رحلة  -طلب كبير 

 

 ابنة ألم - 2مثال # 

 هل يمكنني الذهاب إلى منزل سارة؟ -طلب صغير 

 هل يمكنني الذهاب معها؟ ،سارة ذاهبة إلى المركز التجاري  -طلب كبير 

هل يمكنني اقتراض أموال لزيارة ساحة األلعاب وقاعة الطعام  -طلب أكبر 
 في المركز التجاري؟

 هل يمكنك الحضور لصطحابي من المركز التجاري؟ -طلب أكبر 

 

 صديق لصديق - 3مثال # 

 هل يمكنك مساعدتي في نقل أريكتي إلى الشقة الجديدة؟ -طلب صغير 

 نقل جميع أثاثي إلى الشقة الجديدة؟هل يمكنك مساعدتي في  -طلب كبير 
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 من صاحب عمل إلى موظف - 4مثال # 

هل يمكنك القدوم إلى العمل لمدة ساعة في عطلة نهاية  -طلب صغير 
 األسبوع؟

 يوم كامل خالل عطلة نهاية األسبوع؟ تخصيصهل يمكنك  -طلب كبير 

 

 ،" في إقناع الشخص بنجاحطلب صغير ثم كبيرلكي تنجح تقنية " ختامًا،
يجب أن يكون حجم الطلبات متناسًبا. يجب أن يكون الطلب األول مهًما 
بدرجة كافية حتى يتمكن الشخص من تطوير التصور الذاتي بأنه يساعد 

 ولكن ليس كبيًرا لدرجة أنه يرفضه. ،الشخص اآلخر

وبمجرد الموافقة  ،عليهطلًبا صغيًرا بسيًطا نسبًيا بما يكفي إليجاد اتفاق م د  ق
على طلب  الهدففرص موافقة إن تقديم طلب أكبر. ب قم ،على هذا الطلب

 ،كبير أو مرهق أو صعب إذا ط لب منه بمعزل عن اآلخرين تكون دائًما أقل
تابعه بطلب أكبر. ًل يوافق على طلب أصغر نسبًيا و أو جعله إ ،وبالتالي

يوافق على طلبات  الهدفجعل تأن  بإمكانك هالشيء المثير لالهتمام هو أن
 .جعله يوافق على الطلب األوليتكثر صعوبة على التوالي بمجرد أن أكبر وأ
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يعتمد نجاح الطلبات المتتالية إلى حد كبير على حقيقة أن الطلبات المتتالية 
بأن وي نصح هي امتداد للطلب األولي األصغر وليست شيًئا مختلًفا تماًما. 

 تترك فنرة زمنية معقولة بين الطلبات، حتى تضمن المتثال والموافقة عليها.

 

 

 


