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 الرابعة : االتجاهات النفسيةالمحاضرة 

بشكل مبسط لو سألنا شخصًا ما عن شعوره نحو وظيفته وهل يحبها ام يكرهها ؟ فهذا معناه سؤاله عن اتجاهه     
 مهمه لذلك االصطالح ) االتجاه النفسي( من اشهرها :النفسي . وهناك تعاريف 

خالل وعصبية تتكون لدى الفرد  تعريف العالم النفسي جوردون البورت : هو حالة من استعدادات عقلية ونفسية -
الخبرة والتجربة التي يمر بها , وهذه الحالة تؤثر بشكل ملحوظ على استجابات الفرد او سلوكه ازاء جميع االشياء 

ومعنى ذلك أن االتجاه حالة استعداد للنشاط الجسمي والعقلي تعد الفرد واقف التي تتعلق بهذه الحالة , المو 
 .وتهيئه الستجابات معينة 

ويتضح لنا من خالل هذا التعريف بعض خواص االتجاه , انه مكتسب من خالل الخبرة وليس فطريًا او وراثيًا , وأن 
 عامل مؤثر في سلوك الفرد في االمور التي يدور حولها االتجاه .االتجاه ليس هو السلوك وانما هو 

كذلك يعرف االتجاه النفسي بأنه : استعداد عقلي متعلم للسلوك بطريقة ثابته ازاء موضوع معين او مجموعة من  -
الموضوعات ويعرفه ثرستون بقوله انه درجة الشعور االيجابي او السلبي المرتبطة بموضوع سيكلوجي معين , 

, فاالتجاه ال ويقصد بالسيكلوجي ) رمز او نداء او شخص او مؤسسة او مثال او فكرة ( مما يختلف حوله الناس 
يكون ازاء الحقائق الثابتة المقررة وانما هو دائما تجاه الموضوعات الجدلية فالحقائق ال يمكن ان تكون جدلية 

 مثل شروق الشمس وكروية االرض .
تجاه حالة من االستعداد تثير الدافع الذي يولد استعداد الفرد للعمل واالدراك والتفكير اما نيو كومب فيرى أن اال  -

كان نوعها ) سلوكًا عمليًا او تفكيرا او ادراكا او مجرد حالة شعورية( فاالتجاه  أياوالشعور اي استعداد لالستجابة 
التي يمر بها الفرد فهو من خالل الخبرات  هو الدافع الذي يكمن وراء السلوك, فاالتجاه في تعريف البورت يتكون

ليس سنة فطرية او موروثة  بل ميل مكتسب بالخبرة والتقليد والمحاكات وبالتفاعل مع البنية االجتماعية والمادية 
 للفرد .

 ابرز خصائص االتجاه :
 انه حالة عقلية وعصبية ثابتة نسبيًا . -
 عن حالة االنفعالية الطارئة المتغيرة فهو حالة ثابتة ثبوتًا نسبيًا .انه يتصف بالديمومة النسبية , فاالتجاه يختلف  -
االتجاه يتغير نتيجة لما يقع على الفرد من مؤثرات مختلفة نتيجة لتفاعله مع البيئة المادية واالجتماعية والثقافية  -

 التي يعيش فيها .
 االتجاه ليس هو السلوك ذاته ولكنه قد يدفع نحو السلوك. -

تؤكد أن للسلوك دوافع ال شعورية خفية ومن ثم فأن السلوك ال يدل داللة قاطعة على شخصية حليل النفسي ومدرسة الت
 الفرد .



وكذلك يجب التمييز بين االتجاه والعاطفة , فالعاطفة تمتاز بأنها شخصية ذاتية فعاطفة حب األم نحو ابنائها تختلف عن اتجاه 
مومية وشمواًل والعاطفة تقتصر على الجانب الشعوري الوجداني اما االتجاه فيشمل على جوانب االم نحو عملها مثاًل. فاالتجاه اكثر ع

 عقلية ومعرفية وادراكية وسلوكية متعددة .
لهذا ينبغي ان ال يخلط بين بين االتجاه والتعصب , فالتعصب اتجاه سلبي وهو قضية او فكرة ال تقوم على اساس منطقي كإنكار 

ولم يقم الدليل العلمي على عدم  صحة ذلك , كما يتصف التعصب بأنه شحنة انفعالية زائدة تجعل التفكير بعيدًا اًل االصابة بالسحر مث
عن الموضوعية والمنطق السليم , فتعصب الفرد نحو جماعته يجعله يشعر بالحب نحوها والبغض تجاه كل ما عداها من الجماعات , 

 ت المتعارضة والى قائمة حدود فاصلة بينها .وبالتالي يؤدي التعصب الى عزل الجماعا
وكثيرًا ما يخلط الناس بين االتجاه والرأي , فاالتجاه استعداد عقلي لالستجابة والميل نحو االقتراب او االبتعاد عن موضوع وهو 

آلراء التي هي وسيلة التعبير االستعداد لعمله , اما اآلراء فتشير الى ما نعتقد انه الصواب , ولذلك فاالتجاهات اكثر عمومية من ا
 .اللفظي عن االتجاهات 

, لقد ابتكر علماء النفس كثيرًا من الوسائل الموضوعية والبد من االشارة الى أن لالتجاه اهمية كبيرة في توجيه سلوك الفرد     
اهمية بالغة في حياة الفرد فهي تساعد على الدقيقة التي تمكنهم من قياس االتجاهات ومعرفة اتجاه التغيير فيها .كما ان لالتجاهات 

التكييف مع الحياة الواقعية كما تساعده على التكييف االجتماعي وذلك عن طريق قبول الفرد لالتجاهات التي تعتنقها الجماعة 
 فيشاركهم فيها ومن ثم يشعر بالتجانس معهم والتوحد واياهم .

ية , واالتجاهات ير العلمي وحب العمل واالتجاه نحو العودة للقيم الدينية واالسالمكذلك نمت فينا اتجاهات ايجابية نحو التفك     
. تعمل على حياة الفرد اليومية معنى وداللة ومغزى حين يتفق سلوكه مع اتجاهاته ويشبع هذا السلوك تلك االتجاهات  تضفي عموماً 

لنفسية واالجتماعية , ومن هذه الحاجات الحاجة الى التقدير اتجاهاتنا النفسية اذن على اشباع كثيرًا من الدوافع والحاجات ا
االجتماعي والقبول االجتماعي والحاجة الى االنتماء والمشاركة الوجدانية وكذلك تساعدنا االتجاهات على تفسير ما نمر به من 

ثير من الميادين , ففي الميدان مواقف وخبرات وعلى اعطاء هذه المواقف معنى وداللة , وتفيد معرفة االتجاهات النفسية في ك
 التربوي تفيد االدارة التعليمية في معرفة اتجاهات التالميذ نحو المواد الدراسية المختلفة ونحو زمالئهم , وكتبهم , ومدرسيهم , ونظم

في تحقيق سعادة االدارة التعليم وانواعه وطرق التدريس . وفي الميدان الصناعي تفيد معرفة اتجاهات العمال نحو عملهم ونظم 
          كيفهم وفي زيادة االنتاج ورفع مستواه وتقليل حوادث العمل .العمال وت


