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 النفسية االجتاهات
Psychological Attitude)  ) 

 اعداد

 ا.م.د. صايف عمال صاحل
 والجماعة الفرد نطاق في باستخدامه يسمحو  بالمرونة يتميز اصطالحهو  (:(Attitude االتجاه

 .االجتماع وعلماء النفس علماء بين التقاء نقطة ويعد

 اصطالح استخدموا الذين النفس علماء اوائل من( سبنسر هربرت) االنكليزي  المفكر ويعد
 يعتمد للجدل المثيرة الموضوعات في الصحيحة االحكام الى الوصول ان قال والذي االتجاهات

 االمريكي العالم ان كما، الجدل هذا في يشارك الذي للفرد الذهني االتجاه على كبير حد الى
 االمريكي االجتماعي النفس علم في المفاهيم اهم من االتجاهات موضوع عد  ( اولبورت جوردن)

 .المعاصر

 مكتسب، وجداني استعداد بأنه العام بمعناه النفسي االتجاه راجح يعرف :النفسي االتجاه تعريف
 عدم او تفضيلها حيث من معينة موضوعات ازاء وسلوكه الفرد شعور يحدد نسبيًا، ثابت

 : تكون  قد الموضوعات وهذه ،،،،تفضيلها

 .محدد طعام او معين ككتاب اشياء -1

 .المعلمين او االقارب او الوالدين نحو الكره او الحب كاتجاه اشخاص، -2

 .للقبيلة او محدد ولدين معين لشعب كالتعصب الجماعة، -3

 .الخ... والظلم العدل نحو الباطل او الحق اجتماعي، نظام او فكرة -4

 او احترامها او الذات كحب نفسي التجاه موضوعاً  نفسه الفرد ذات تكون  وقد -5
 .بها الثقة ضعف او عليها للسخط او استصغارها

 جدلي بموضوع تتعلق التي الرفض او القبول استجابات من مجموعة : بأنه (صالح) ويعرفه
 .المناقشة يقبل اجتماعي موضوع الجدلي بالموضوع والمقصود ، معين



 خالل من يتكون  والعصبي العقلي االستعداد من حالة بأنه:  االتجاه (Allport) البورت ويعرف
 .بها ترتبط التي والمواقف االشياء نحو الفرد استجابات على وديناميكياً  مباشراً  تأثيراً  ويؤثر الخبرة

 في اجتماعية واهمية داللة لها محفزة ضمنية او ظاهرة استجابة : بأنه ((Doeb دوب ويعرفه
 .الفرد فيه يعيش الذي المجتمع

 .سلوكياً  وميالً  عقلياً  عنصراً  يتضمن : بأنه( الحي عبد هللا عبد) ويعرفه

 معايير عليه ويضفي السلوك يوجه الذي االستعداد بأنه (:Bojardees)بوجاردس  ويعرفه
 .منها نفوره او النجذابه تبعاً  البيئة ظواهر لبعض وسالبة موجبه

 النسبي االستمرار صفة له مكتسب تنظيم : بأنه االتجاه يعرف فإنه (Rokesh)روكيش  اما
 .عنده االفضلية لها تكون  الستجابة ويهيئه موقف او موضوع نحو الفرد يعتقدها التي للمعتقدات

 من فئة او موضوع ضد او مع وجدانية حالة:  بأنه (Rozenberg)روزينبيرك وعرفه 
 بنية له وان والمعتقدات المعارف من بمجموعة عادة ترتبط الوجدانيات هذه وان الموضوعات

 .ومنطقية نفسية

 يكون  ان اجل ومن سلوكي، ومكون  معرفي ومكون  انفعالي مكون  لالتجاه :االتجاهات طبيعة
 بمعيار ربطه ويمكن ومعروف كاف بشكل الموضوع تحديد خالل من معرفي جانب لالتجاه
 الفرد ميل الى المكون  هذا ويشير سلوكي مكون  على ايضاً  االتجاهات وتشتمل. معين تقويمي

 .العقلي والتقدير االتجاهي التقويم بين يميز الذي هو العاطفي والعنصر االتجاه، موضوع نحو

 الموقف ان ذلك في والسبب والقيم، المعتقدات من اكثر او متضادين نظامين االفراد يستخدم وقد
 .االتجاه عن التعبير مظاهر تفاوت الى تؤدي بدرجة يختلف قد االجتماعي

 العملي واالتجاه اللفظي االتجاه بين الفجوة تزيد التي العوامل اقوى  من الاجتماعي الضغط ويعد
 .نفسه الموضوع نحو

 من او االتجاه لموضوع المباشر االكتساب خالل من االتجاهات تتكون  :االتجاهات تتكون  كيف
 المعايير خالل من او االتجاه بهذا يتمسكون  الذين االخرين االشخاص مع والتفاعل العيش خالل



 الفرد تعرض عند سلبية اتجاهات تتكون  ان الممكن ومن. االسرة في التنشئة طريق عن المكتسبة
 .الطفولة مرحلة في وخاصة مؤلمة خبرات الى

 :االتية االمور تحدده الفرد يكتسبه اتجاه كل ان: االتجاهات؟ اكتساب طرائق ماهي

 .االيحاء طريق عن ذلك ويكون  االجتماعية المعايير تقبل -1

 .الشخصية الخبرات تعميم -2

 الشديدة االنفعالية الخبرات -3

 ويتم االيحاء طريق عن يتم وذلك انتشاراً  العوامل اكثر من يعد االجتماعية المعايير تقبل ان
 بهذا المتصلة بالموضوعات مباشر اتصال له يكون  ان دون  معين التجاه الشخص بقبول

 .تفكير او نقد دون  االباء من العامة االجتماعية المعايير تلك يكتسبون  االطفال ان أي االتجاه،

 ان اعتبار على لالتجاه الفرد اكتساب طرائق من اخرى  طريقة فهي الشخصية الخبرات تعميم اما
 .نحوها واستجاباته به مرت التي والخبرات الفرد واجهت التي للمواقف نتاج هي االتجاهات

 ان دون  نظرهم لوجهة لتقبله نتيجة المعلمين او الوالدين من الطفل يلقاه الذي التعزيز طريق فعن 
 يميز ان يستطيع النضج من درجة الى يصل عندما الطفل فإن ذلك اسباب عن فكرة لديه تكون 

 .العامة او الخاصة حياته في سيعممها ذلك يدرك وحينما االفعال بين

 والمؤلمة الشخصية التجارب طريق عن تتم فإنها االتجاهات اكتساب في الثالثة الطريقة اما
ن  فقد ،احياناً   معاملة سوء من معاناة بسبب المعلمين او والديه نحو سلبية اتجاهات الطفل يكو 

 بالظروف تتأثر انما مطلقة ليست المعاناة هذه ان نؤكد ان وعلينا المعلمين، او الوالدين
 .السابقة واالستعدادات الشخصية

 

 

 :وهي االتجاهات نمو في تؤثر عوامل عدة تحديد يمكن :االتجاهات نمو عوامل

 .الثقافية العوامل .1



 .الوظيفية العوامل .2

 .الحقائق دور .3

 الذي المجتمع في السائدة االتجاهات الثقافية المؤثرات من الفرد يكتسب: الثقافية العوامل.1
 االتجاهات لنمو االساسي المصدر وهي التأثير في المهمة الجوانب من تعد فاألسرة فيه، يعيش

 تلك من اتجاهاته يكتسب والطفل االخرى  والمؤسسات المدرسة دور يأتي ثم الطفل يتعلمها التي
 .له بالنسبة اهميتها ضوء في مختلفة بطرائق المؤسسات

 الشخصية سماته عن فضالً  به يرغب وما المختلفة الفرد حاجات ان: الوظيفية العوامل.2
 .معينة ومعتقدات اتجاهات اكتساب الى الفرد توجه جميعها

 عليها تقوم والتي واالمهات االباء من الفرد عليها يحصل التي الحقائق ان: الحقائق دور.3
 بعض واكدت االسرة محيط خارج وتتبلور تنضج ان يمكن االسرة من يكتسبها التي االتجاهات

 نحو االتجاهات تغيير الى يؤدي معين بموضوع تتصل التي الحقائق تدريس ان على الدراسات
 في الفرد يكون  حين خاصة االتجاهات تغيير الى الحقائق تلك تؤثر ان ويمكن الموضوعات، تلك

 .الغموض يكتنفه موقف

 يمكن اخرى  احيان وفي االتجاهات نغير ان يمكن كثيرة احيان في: االتجاهات تعديل او تغيير
 ليست تعديلها او االتجاهات تغيير مسألة فإن عام وبشكل تعديلها يمكن بل تغييرها عن نعجز ان

 :ماياتي وتعديلها االتجاهات تغيير طرائق،، ومن بالمستحيلة ليست انها بيد السهلة بالمسألة

 العالقة ذات والمتنوعة الكافية بالمعلومات االفراد تزويد ان: االتجاه موضوع عن المعلومات.1
 الخزين الى تضيف المعلومات هذه والن االتجاه تغيير في المهمة العوامل من االتجاه بموضوع
 المختلفة بالمعلومات المصانع في العمال تزويد ذلك مثال ومنسقة جديدة معلومات للفرد المعرفي

 .باألمن والشعور المخاوف ازالة على تساعد العمل اثناء في واالمان السالمة شروط عن

 تحقيق في نفسه على يعتمد ان الحديث المجتمع في للفرد يمكن ال: واالتصال االعالم وسائل.2
 عن فضالً  الفضائية التلفزيون  ومحطات انترنيت من الحديثة االتصال وسائل ان اذ حاجاته
 الجماهيري  التثقيف في فاعالً  دوراً  تؤدي والمسرح والسينما والمجالت والصحف والتلفزيون  الراديو



 الحياة بجوانب مرتبطة وصور معلومات من تقدمه ما خالل من وتعديلها االتجاهات تغيير وفي
 هي وتعديلها االتجاهات تغيير في مؤثرة وسيلة انجح ان الدراسات بعض نتائج ودلت المختلفة
 جاذبية الى ترجع الموجبة االتجاهات تغيير كمية وان المباشرة الشخصية المحاضرة اسلوب

 .المباشر باالتصال القائم الشخص

 قسرية بصورة االتجاهات تغيير امكانية بشأن الدراسات نتائج ان: السلوك في القسري  التغيير.3
 ان حين في بالقوة االتجاهات تغيير امكانية بعدم( Summer) دراسة اشارت حيث متناقصة

 طريق عن االتجاهات بعض تغيير إمكانية التجارب بعض خالل من اكدوا اخرين علماء
 .األشخاص عليه اعتاد الذي للسلوك منافي سلوك اتباع الى االضطرار

 اإلطار تعد قيمة وكذلك سلوكه في الفرد يتبعها التي المعايير ان: المرجعي اإلطار تغيير.4
 الفرد اتجاه في التغيير أحداث اجل ومن. موضوع أي نحو الفرد باتجاهات الصلة وثيق المرجعي

 .الفرد لذلك المرجعي اإلطار تغيير من البد

 الشخص يرتبط التي الجماعة هي المرجعية بالجماعة المقصود: المرجعية الجماعة تغيير.5
 جماعته غير اذا للفرد ويمكن. مباشر بشكل فيها عضواً  يكون  ان دون  ومعاييرها واهدافها بقيمها

 اتجاهات عن تختلف جديدة اتجاهات ذات جديدة جماعة الى وانتمى اليها ينتمي التي المرجعية
 او وتغييرها السابقة اتجاهاته تعديل على يعمل الوقت بمرور فإنه االولى، مرجعتيه جماعة
 .ومعاييرها مثلها ويتبنى الجديدة المرجعية جماعته واقع مع ويتكيف تعديلها

 خالل من وذلك وتعديلها، االتجاهات تغيير في مهماً  دوراً  التربوية المؤسسات تؤدي :التعليم.6
 في فاعالً  دوراً  يؤدي التربوية المناشط استثمار وان االتجاهات جوانب بعض على الضوء القاء

 االنسانية العالقات توثيق على والعمل والمناقشات الجماعي العمل خالل من االتجاهات تعديل
 .والطلبة للتالميذ الوجدانية النواحي في والتأثير

 بين تدور التي الجماعية والمناقشات الفرد اليها ينتمي التي الجماعة قرار ان: الجماعة قرار.7 
  بصورة يؤثر القرار هذا أن إذ. النظرية المحاضرات اسلوب من فعالية اكثر الجماعة افراد

 .تعديلها في او االتجاهات تغيير في واضحة



 التغيير في واضح دور المسؤولية في مواقعهم اختالف على والمسؤولين للقادة ان: السلطات.8
 خاللها من والتي للسلطة الهرمي التسلسل خالل من يأتي وذلك التغيير ذلك في مهماً  ومصدراً 

 .المختلفة االعالم وسائل بواسطة المجتمع افراد الى واالفكار المعلومات تصل

 وانعزال تطرف من لديهم ما وتقدير االفراد اتجاهات على التعرف ان :االتجاهات قياس طرائق
 :منها االتجاهات لقياس مقاييس عدة وتوجد بسلوكهم التنبؤ بهدف وقوة،

 (، 1936) سنة تطبيقه واعاد (1926) سنة المقياس بوجاردس طبق (:بوجاردس) مقياس. 1
 االمريكيين تقبل مدى على التعرف هدفها كان والتي االجتماعية المسافة لقياس محاولته وكانت

 مسطرة تمثل عبارات سبع وضع المقياس تضمن وقد االخرى، القوميات ابناء من نفورهم او
 تتحدث التي االولى العبارة) أي المقياس هذا من االول الطرف يمثل االجتماعي، للتقبل متدرجة

 او التقبل درجات من درجة اقصى يمثل( القومية هذه افراد احد من الزواج تقبل استجابة عن
 تلك ابناء استبعاد استجابة عن تتحدث التي السابعة العبارة ان افترض كما االجتماعي، التقارب
 العبارات وان االجتماعي، النفور او التباعد درجات من درجة اقصى تمثل الوطن عن القومية

 :هي والعبارات االجتماعي، والتباعد االجتماعي التقبل بين متوسطة درجات تمثل الطرفين بين

 .منهم فرد من اتزوج ان اقبل  -

 .ذلك بعد من صديقي ليكون  اليه انتمي الذي النادي الى منهم فرد انضمام اقبل  - 

 .المسكن في لي جاراً  اقبله  -

 .وطني في مهنتي ابناء من واحداً  اقبله -

 .بلدي في المواطنين من واحداً  اقبله -

 .لوطني زائر اقبله -

 .وطني من استبعاده اقبل -

 ابناء نحو االتجاه في السلبية من درجة اقصى تمثل ال( 7) رقم العبارة ان مالحظة من والبد
 ومحاربتهم عليهم االعتداء حد الى الوطن من استبعادهم تتجاوز قد السلبية ان اذ. االخرى  االمم

 .ضدهم والتعصب



 من االتجاهات مقاييس من عدد بوضع( تشيف) وزميله( ثيرستون ) قام: ثيرستون  طريقة. 2 
 ثم معين، موضوع نحو االفراد اتجاهات حول تدور التي العبارات من كبير بعدد البدء خالل

 من أي على التعرف في بآرائهم آخذ ال بهدف المحكمين من مجموعة على العبارات هذه تعرض
 ثم السلبية، درجات من درجة اقصى تمثل وأيها االيجابية درجات اقصى تمثل العبارات هذه

 االخرى  العبارات مواقع لتحديد الزوجية المقارنة طريقة بينها ومن االحصائية، باألساليب يستعان
 وتكون  والسلبي االيجابي الطرفين بين تقع العبارات من خمسة الختيار او الطرفين، هذين بين

 .متساوية بينهما المسافة

 نحو االتجاهات مقاييس من عدد وضع في الطريقة هذه يستخدمون  وزمالؤه( ثيرستون ) ظل وقد
 .وغيرها االسرة وتنظيم والزنوج المجرمين ومعالجة الحروب مثل مختلفة موضوعات

 بحيث والرفض للتأييد موحد مقياس بناء االفضل من ان( ليكرت) يعتقد (:ليكرت) طريقة. 3
 ان ورأى. الموضوعات من موضوع أي نحو الناس اتجاهات تقدير عند ذلك بعد استخدامه يمكن

 احدى من او تسعة او سبعة من او نقاط او مراحل خمس من يتألف ان يمكن المقياس هذا
 مؤلفاً  المقاس يكون  عندما مثالً  الثالثة) المتوسطة النقطة او الموضوع تجعل بحيث نقطة عشر

 السادسة او تسعة من يتألف عندما الخامسة او سبعة من يتألف عندما والرابعة نقاط خمس من
 تجنح ال التي المحايدة االستجابة عنده تقع موقعا( وهكذا. نقطة عشرة احدى من يتألف عندما

 :التالي المقياس  :المثال سبيل على ذلك ومن. الرفض او التأييد الى

 اعارض -ما حد الى اعارض -محدد رأي لي ليس -ما حد الى اوافق -كثيراً  اوافق -تماماً  اوافق
 .تماماً  اعارض -كثيراً 

 اوافق( 7) بين فيما تتراوح درجة النقاط هذه من نقطة لكل نعطي ان نستطيع اننا كذلك ورأى
 .تماماً  اعارض( 1) و تماماً 

 

 وهو هاماً  شرطاً  فيه يحقق متدرج تجمعي مقياس بناء على( جتمان) عمل (:جتمان) طريقة. 4
 نفسها العبارة اختار قد كان اذا اال المقياس هذا على واحدة درجة في فردان يشترك ال ان

 يكون  ما وعادة متدرج المقياس ويكون ( ليكرت) طريقة تشبه فإنها العبارات اختيار في وطريقته



 االفراد اتجاه لقياس( جتمان) نموذج يأتي وفيما. عبارة لكل االستجابة درجة عليه تحدد خماسياً 
 :الفرد ثقافة مستوى  نحو

 .الفرد لتثقيف كافياً  يعد ال الجامعي المستوى  نهاية - 

 .الفرد لتثقيف كافياً  يعد ال االعدادي المستوى  نهاية - 

 .الفرد لتثقيف كافياً  يعد ال المتوسطة مستوى  نهاية - 

 .الفرد لتثقيف كافياً  يعد ال االبتدائي المستوى  نهاية - 

 .والكتابة القراءة مجرد عن الفرد ثقافة تزيد ان ينبغي - 


