
االتجاهات



:مقدمة

بهحظيمابمثلاالجتماعيالنفسعلممفاهيممنأخرمفهوميحظىلمربما

.التطبيقيةأوالنظريةبالبحوثسواءاالتجاهمفهوم

النفسعلمغنىوالتمييزااألكثرالمفهومهواالتجاهأن)ألبورتجوردنذكر

.(عنهاالجتماعي

.(االجتماعيالنفسعلمفولكلور)البعضووصفه

آللياتالعلميالفهمهيالعامةاالجتماعيالنفسعلمرسالةبأنتذكرنافلو*

أهميةسنعيفاالجتماعيةبيئتهفيالموجودةالمفرداتكافةمعالفردتفاعل

.العلملهذااالتجاهمفهوم



أصحابجانبمنكبيراهتمامموضعزالتوماكانتاالتجاهاتأنكما

لماذا؟,القرارصناعجانبمنأيضاولكنوالسلعالمنتجات

لتيسيرامهالقضايامنقضيةنحوالناساتجاهاتوتغييرجديدةأفكاربثألن

.الدولةسياسة

:االتجاهبمفهوماالهتمامبدأمتى

يساوياللفظياالتجاهأنأي18القرنفيوالفعلالقولبينالربطتم-1

.العملياالتجاهوبينبينهماويطابق



تعريف االتجاه

:النفسيوالتحليلالنفسعلمموسوعةتعريف-1

تالثبامندرجهلهوجدانياستعدادأنهخاللمنيتضحمكتسبدافعهو
ثحيمنمعينهلموضوعاتبالنسبةسلوكهويلونالفردشعوريحدد

.تفضيلهاوعدمتفضيلها

:ألبورتجوردنيعرفها-2

يتجهلفرداتجعلمماالخبرةخاللهمنتنتظمالعصبيالنفسيالتأهبمنحالة
.االتجاهاتحولهمنتنتظمالذيالموضوعنحوكرها ًأوحبا ً

:هواالتجاه-3

ضاياوالقالناستجاهالفعلوردوالشعورالتفكيرمنمتسقمنظمأسلوب
عامةبصورةالبيئةفيشيأيواتجاهوالمفاهيمواألحداثوالمواقف
المشاعرأووالمعتقداتاألفكار:هياالتجاهفيالرئيسيةوالمكونات
.ةدائمبصورةالفعلردلتكونالفعلردإلىوالنزعاتواالنفعاالت



:الخالصة

.مكتسبةاالتجاهاتإن-

.وغيرهاألشياءآوالناسنحوواهتماماتبموضوعاتاالتجاهاتترتبط-

لفرداتفاعلخاللمنأي.االجتماعيالسياقخاللمنتعلمهايتماالتجاهات-
.المجتمعمؤسساتكافةفياآلخرينمع

.المسبقالميلهياالتجاهات-

.(محايد-مع-ضد)عاطفيةتأثيرقوةلالتجاهات

.شدتهافيتتفاوتاالتجاهات-

.موافقأخروموقفرافضفموقفزمنيةأبعادلالتجاهات-

لفتراتالفردعلىاإللحاحفيتستمرفقدالستمرارهامحددعامللالتجاهات-
.طويلة

.والمعرفيةالحسيةالفردإدراكاتمنجزءفهيمعقدةاتجاهات-

.والكرهالتفضيلآوللحبتقييماتعنعبارةاالتجاهات-

.سلوكياتهخاللمنالفرداتجاهاتعلىاالستدالليمكن-



لماذاًنهتمًبدراسةًاالتجاهات؟

االهتمام باالتجاهات وفقا للبشر العاديين -أ :

1-وعاتًإنًالناسًيتبنونًعدداًكبيراًمنًاالتجاهاتًنحوًكثيرًمنًالموض

يرانًكالسلعًاالستهالكيةًواألشخاصًوالزمالءًفيًالعملًأوًالدراسةًأوًالج

امحًأوًنحوًمرشحًسياسيًأوًدولةًمعينةًأوًمفاهيمًمجردةًمثلًالعدلًوالتس

واإلخاءً،ًوبالتاليًيجبًالتعرفًعلىًاتجاهاتًالناسًنحوًهذهً

الموضوعاتً

2-رسًأنًلالتجاهاتًمتضمنًتطبيقيً،ًفالحمالتًاإلعالنيةًتستهدفًغ

قيمًمعينةًالقتناءًسلعًمعينةًعلىًأملًزيادةًالمبيعاتً

3-بادلةًتؤثرًاالتجاهاتًفيًالتفاعالتًاالجتماعيةً،ًألنًالمعلوماتًالمت

هًبهدفًبينًاألصدقاءًوالزمالءًتستهدفًالتأثيرًفيًآراءًكلًمنهمًواتجاهات

إحداثًالتأثيرًالمطلوبًً



( :صانع القرار ) االهتمام باالتجاهات على مستوى الدولة -ب

1-ضرورةًالتعرفًعلىًاتجاهاتًالناسًنحوًموضوعًمعينً،ًولذاًفإن

يةًشعب) أبحاثًقياسًالرأيًالعامًتستهدفًالتعرفًعلىًهذهًاالتجاهاتً

( الرئيسًاألمريكيًمثالًبعدًاتخاذًقرارًمعينً

2-يفًإحداثًالتعديلًالمطلوبًفيًهذهًاالتجاهاتًالسائدةًبناءًعلىًتوظ

العديدًمنًالوسائلًمثلً

-اإللحاح

-تقديمًمعلوماتًجديدةًمغايرةًللقديمة

-ًشرحًفائدةًالقراراتًالجديدة

-ًاإللحاحًعلىًالمستجداتًالجديدةًمتىًيتمًتعديلًاالتجاهات



من مفاهيمبهاالتجاه وما يرتبط 
:االتجاه والسمة

.االتجاهًلهًموضوعًالسمةًليستًلهاًموضوع-

.االتجاهًقدًيكونًسلباًأوًإيجاباًأماًالسمةًفالًتشملًالتقييم-

.  السمةًأكثرًثباتاًمنًاالتجاه-

:االتجاه والميل(ب)

تأييدًأوًالميلًمفهومًيعبرًعنًاستجاباتًالفردًنحوًموضوعًمعينًمنًحيثًال

.المعارضة

.االختالفًبينهمًيكمنًفيًطبيعةًالموضوع-

أماًإذاً,جاهإذاًكانًالموضوعًيصطبغًبصبغةًانفعاليةًاجتماعيةًفيسمىًهذاًات-

. كانًالموضوعًتغلبًعليةًالصبغةًالذاتيةًفيسمىًهذاًميال



:والقيماالتجاه(ج

والتيالمترابطةاالتجاهاتمنعددعنعبارةفهي,مركزيةاتجاهاتهيالقيم-
.الفردبهايؤمنالتيالقيمةتدعيمخانةفياألمرنهايةفيتصب

:ذلكعلىمثال

:اآلتيمنكيتطلبذلكفإنعندكقيمةذلكوتجعلبصحتكتهتمعندما

الصحيالغذاءبتناولاالهتمام-1

الرياضةممارسةعلىالحرص-2

التدخينعدم-3

الدوريالطبيبالفحصاالهتمام-4

.المنبهاتمناإلكثارعدم-5

إزاءاألفراداتجاهاتوان،.القيمةمنهاتتكونالتياألساسيةالوحدةهوفاالتجاه-
اهإتجكلأنحيثمن،القيمألحكامموضوعاتكونأنيمكنمعينةموضوعات

نحنف،االجتماعيةللمعاييروفقاسالمتهعدمأوسالمتهزاويةمنعليهيحكم
،قيميةألحكاماالتجاهنخضع

لىإفيهننظرفاالتجاه.االتجاهمفهوممنواعقدواثبتواشملأعمالقيممفهوم-
اهذعلىالحكمفتتضمنالقيمأما،ماموضوعنحوالفردزاويةمنالسلوك

.مثالالخطأأوالصوابحيثمنالموضوع



:العاموالرأياالتجاه(د)

.االتجاهعناللفظيالتعبيروسيلةهوالرأي-

ةالوحدهوالرأيأنحيثواالتجاهالرأيبينالعالقةأنأيزينكيوضح-
.تركيبااألكثرالوحدةهوواالتجاهالبسيطة

.لموقفافيالمستثارةاالتجاهاتبينوالتفاعلالوساطةبدوريقومالرأي-
.االتجاهاتوتناقضاتصراعاتعنالرأييعبركما

:والعوطفاالتجاه -ه

العاطفةينبيخلطيونجأنحينفي,والعاطفةاالتجاهبينفالنتينيفرقال-
.واالتجاه

.االتجاهاتويتجاهلونالعاطفةأهميةعلىيؤكدوناالنجليز-

.العاطفةويتجاهلوناالتجاهاتأهميةعلىيؤكدوناألمريكيون-

تكتسبهاتاالتجاأنحينفي,الغرائزمناالنفعاليةشحنتهاتكتسبالعاطفة-
.المعياريةالعامةوالدوافعالنوعيةبالدوافعارتباطهامنشحنتها

.العاطفةمنأهماالتجاه-



:االتجاه والتعصب ( و

موجبًأوًسالبًيؤازرًأوًيعاديًفرضًلمًيتمً)وارنًيعرفًالتعصب-

(.صحته

لتفكيرًفهوًبذلكًيحرمًالفردًمنًا,دائماًالتعصبًمصطحبًبشحنهًانفعالية-

.المنطقيًالسليم

لفردًويتسمًسلوكًا,يعتبرًعلماءًالنفسًالتعصبًمظهرًمنًمظاهرًالجنوح-

.فيهًبالعدوانية

.االتجاهًأعمًواشملًمنًالتعصب-

. التعصبًاحدًأهمًمؤشراتًاالتجاهًبالقبولًأوًالرفض-



االتجاهمكونات:

1-المعرفيالمكون:

أوشخصأومابموقفتتعلقكحقائقالفرديفترضهماأوالحقائقعلىيشتمل
يفيةكفياالعتقاداتتسهمكما،الماديةالملموسةاألشياءوكل،جماعةأوشيئ
.والمواقفالموضوعاتنحوأوإيجاباسلبااتجاهاتناتكوين

2-االنفعاليالمكون:

الفردعينزإذ،آخرإلىموضوعمنوالكمالشدةحسبمتفاوتةاإلنفعاالتتشمل
،هيكرهأويحبهموقفأوموضوعأوشخصتجاهانفعاليةاستجابةيكونأن

يبغضهأويسعده

3-سلوكيمكون:

شخصأعجبنافإذا،السلوكفيالظهورإلىتميلأنهااالتجاهاتصفاتمن
،ومساندالهمؤيداسلوكانسلكفقد،ماموضوعأومعينةجماعةأومعين



:وظائف االتجاهات النفسية االجتماعية 

 :مايلييمكن إجمالها في و

 . ـ  االتجاه يحدد طريق السلوك ويفسره1

 ـ االتجاه ينظم العمليات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية والمعرفية حول بعض2

. النواحي الموجودة في المجال الذي يعيش فيه الفرد

 ـ االتجاهات تنعكس في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله وتفاعله مع 3

اآلخرين في الجماعات المختلفة في الثقافة التي يعيش فيها

 .ـًاالتجاهاتًتبلورًوتوضحًصورةًالعالقةًبينًالفردًوبينًعالمهًاالجتماعي4ً

 .ـًاالتجاهاتًتوجهًاستجاباتًالفردًلألشخاصًواألشياءًبطريقةًثابتة5

 ـًاالتجاهًيحملًالفردًعلىًأنًيحسًويدركًويفكرًبطريقةًمحددةًإزاء6ً

.التيًيعيشًفيًكنفهاً–المختلفةً–موضوعاتًالبيئةً

 ـًاالتجاهاتًالمعلنةًتعبرًعنًمسايرةًالفردًلماًيسودًمجتمعهًمنًمعاييرًوقيم7ً

. ومعتقداتً

 يةًـًاالتجاهاتًتيسرًللفردًالقدرةًعلىًالسلوكًواتخاذًالقراراتًفيًالمواقفًالنفس8

المتعددةًفيًشيءًمنًاالتساقًوالتوحدًدونًترددًأوً



9لشخصلهوميالفردتقديرألنذلكمنفعيةأوسيليهووظيفةلهاالتجاهـ

وثيقتأنتعتقد)معينةشخصيةأهدافتحقيقفياإلسهاميمكنهمعين

.يفيدكسوفالناسمن(س)بـعالقاتك

10يميلحيث(للفرداالجتماعيالتكيف)تحقيقفياالتجاهتساهمـ

لدينيةاكاالتجاهات)المجتمعفيسائدةإتجاهاتعن(التعبير)الفردإلى

التيلثقافةافيالسائداالتجاهيتفقمعبذلكألنه(القضايامنقضيةتجاه

.كنفهافييعيش

11كإطاريعملألنهالموضوعتقييمأيالمعرفةوظيفةلهاالتجاهـ

فيوماتللمعلوتفسيرناانتباهاتناعلىتؤثراتجاهاتناألنذلكمرجعي

.ميةاليوالحياةفياستجاباتناتحددفهيوبالتالياالجتماعيالعالم



12فردالحفاظفيوتخدمهاالذاتعنالدفاعوظيفةفياالتجاهتساهمـ

.لذاته(االيجابيتقديره)على

13منذلكوالمختلفيناألفرادعندمختلفةوظائفتخدمقداالتجاهاتإنـ

هذهكانتإنوماتجاههماآلخرينأفعالردودعلى(التركيز)خالل

المعلوماتيجمعسوف)الفردأنوالشك،سلبيةأمإيجابيةالردود

النظرةهذهكانتوماإنذاتهنحوواتجاهاتهتنفقالتي(والمالحضات

.سلبيةأمإيجابية

14مايألهالقيمياالتجاهعنيعبرالفردتجعلأنفياالتجاهتساهمـ

يحملقدمثال(المثقف)و(المتعلم)الفردأماصحتهفيالفرديعتقد

(ينالمثقفغيرتجاهسلبياإتجاهاأوالمثقفين)تجاهإيجابياإتجاها



 :تكوينًاالتجاهاتً

 مماًيؤكدًأنًاالتجاهاتً. إذاًكانًاألفرادًالًيولدونًبحبًأوًكرهًأشياءًمعينةً
. مكتسبةًمنًخاللًالبيئةًالتيًيعيشًفيهاًالفردً

 أنًالفردًيكتسبًاتجاهاتهًأوًيتعلمهاًمنًخاللًالمواقفًأوًالخبراتًبمعنىًآخرً
التيًيتعرضًلهاًأثناءًعمليةًالتنشئةًاالجتماعيةً،ًومنًخاللًالعديدًمنً

. المؤسساتًوالقنواتًالمتعددةًالتيًتسهمًفيهاً

ًتكونًاالتجاهًالنفسيًفيًخطواتًمعينةًتشمل  :

.االتجاهبموضوعتتعلقجزئية/فرديةبخبراتالمرور-

.كليةوحدةفيوتكاملهاوتناسقهاالخبراتهذهتكامل-

صورةفيوظهورها،غيرهاعنوتفردهاالخبراتمنالمجموعةهذهتمايز-
.عامنفسيإتجاه

والتيفردالتواجهالتيالفرديةوالمواقفالحاالتعلىوتطبيقهاالتجاههذاتعميم-
.االتجاهبموضوعتتعلق



اًتكونًكماًيشيرًالعديدًمنًالعلماءًعلىًأربعًطرقًرئيسيةًيتمًمنًخالله

.االتجاهً

)مثلدللفراألساسيةأواألوليةالحاجاتإشباعطريقعنتتكونحيث1)

إشباعبالطعاميرتبطفمثال.(الجنس،الماء،االخراج،النوم،الطعام

.قديرهوتالطعامنحوإيجابياإتجاهايكونالفرديجعلمما،الجوعدافع

كانتفإذاةالمختلفاالنفعاليةللخبراتالتعرضطريقعناالتجاهتكون2)

.ابياإيجاالتجاهكانسارةخبرةماموقفعنالناتجةاالنفعاليةالخبرة

فييوالرئيسالحاسمالدوريلعبماانفعاليةبخبرةالمرورفإنولذا

.االتجاهتكوين



المرغوببيناآلخررضاأويجبماأمرارتباططريقعنتكونوقد(3

تمارسهماوممارسة،جماعةإلىينتميفالفرد.ورضائهمحبهمفي

اليشوبهسلوكهكانإذاخاصة،الجماعةهذةرضايجلبقدالجماعة

.شائبة

ةالقدوالتنمذجأوأعلىسلطاتبواسطةغرسهاطريقعنتتكونكما(4

االحترمطريقعناالتجاهاتبعضنتعلماننابمعنى,البيئةفيالموجودة

.المباشرالعقاباوالمباشرالثوابيبهفيحتىلهانكتهالذي



اهًتكوينًاالتجالىكذلكًنجدًالبعضًيقسمًالعواملًالتيًتؤديً

:فيًعامينًهماً
الحضاريةالعوامل:األول:

التيو.الكثيرةالمتنوعةالحضاريةالمؤثراتعلىاالتجاههذاأصحابيؤكد
مايزيمانللفردالبدوهنابعضابعضهايناقضاتجاهاتإلىتدعواقد

:وهياالختبارهذافيتؤثرعواملهناكأنإالاتجاهاتمنيناسبه

هوشخصيتهتكونطبيعتهوكذاالفردإليهاينتسبالتياألسرة

السيكولوجيهالعوامل:ثانيا:

:االتيهالعناصرعلىتحتويوالتي

فيابههالمتشالفرديهالخبراتتتكاملعندمااالتجاهاتتتكون:التكامل-1
هذاكتبكلمنينفريجعلهمالمؤلفكتابفهمفيقارئففشلوحده

.صحيحوالعكس.المؤلف

بأنليقخوهذا,االتجاهتحديدالىالفرديهالخبراتتعميميؤدي:التمايز-2
يكتسبواالتجاهاتبقيهعنويتمايزفينفصلالنضجنحواالتجاهينمو
.ذاتيتهبذلك



تجاهاتاالتكوينفيكبيرأثراالنفعاليهللخبرات:الحادةاالنفعاالت-3
.بعقعلىرأسااالتجاهاتيقلبقدسيئىانفعاليةبخبرةفالمرور.

لفالطف.االتجاهاتتكوينفيإسهاماالعواملأقوىمنوهو:التقليد-4
منالعديديكتسبوالشاب.ووالديهإلخوتهبتقليدهاتجاهاتهأغلبيكتسب
.المختلفةالاالتصوسائلعبربهالمحيطينللكبارتقليدهخاللمناتجاهاته

فيوالرئيسالحاسمالدورتلعبالتيالعواملأنثالثةنظروجهةوترى
معاييرالهيكونوالتياالجتماعيةالتنشئةوسائلتعداالتجاهاتتكوين
اتالجماعمثلبهاوااللتزامحبإليهاالمنتميالفردفيتغرسمعينة
اتبالجماعالفردوعضويةباآلخرالمباشرةوالعالقةاالسرة–األولية
المختلفةياالجتماعالضبطأوالتنشئةعملياتعقببهايمرالتيالمختلفة

تلفزيونوالكالراديوالجمعياالتصاللوسائلالهائلالتأثيرإلىإضافة،
.وغيرهاوالصحافة



تكوينفيالمؤثرةالعواملأهمأنترىرابعةنظروجهةوهناك

:هياالتجاهات

اهاتاالتجتكوينفيهامادوراالتشريطيلعبحيث:التعلمنظريات-1

االنفعاليةاالشخاصاستجاباتتفسيرفيالكالسيكيالتشريطويساعدنا

نتكوفالفرد.والمواقفالموضوعاتتجاهأواالشخاصمنغيرهمتجاه

لتياوالخبراتالمعلوماتخاللمنمحايدةالموضوعاتكافةلهبالنسبة

.بهايمرأوإليهتنقل

خاللنمولكن،اليهودتجاهعدائيةاتجاهاتولدينامثالنولدلمكعربفنحن

منونشاهدونقرأهومانسمعهوالمعاصرةوالحاضرةالقديمةالخبرات

سلبيةرةوبصوتجاههمتتكوناالتجاهاتفإن–إسرائيلترتكبها–جرائم

.



االتجاهاتالكتسابتفسيرهمبموجبالتعلمنظرياتأصحابويرى

أنإالناعليفماالتدخيننحومثالالمدخنيناتجاهاتتغييرنودكناإذاأننا

بحيثائدةزبسرعةيدخنوننجعلهمبحيثالتعلمقوانيننفسمعهمنستخدم

وبامصحبالتدخينقيامهمونجعل،الضيقأواأللمأواإلرهاقيصيبهم

..كريهةبمثيرات

ماأييمالتدعلقوانيناكتسابأيضايخضعالتعلمنظرياتإطارفيكذلك

ونصدرصغاراكناحينفنحن،عقابأوثوابمناالستجابةيعقب

أميلكنانافإناآلخرينقبلمنواستحسانياإيجابياوندعممعينةسلوكيات

.صحيحوالعكسالسلوكهذاتكرارإلى



.االتجاهاتتكوينفيورئيسياهامادورايلعبالتقليد-2

أوكبارلللتقليدهنتيجةإتجاهاتهيكتسب–وأشرناسبقكما–فالطفل

.االجتماعيةبيئتهالصغارفي

وينتكفيأساسيادوراالمرجعيةالجماعاتتلعب:المرجعيةالجماعات-3

هذهرتغييمحاولةعندأساسيةركيزةاعتبارهاينبغيبحيثاالتجاهات

وكثيرااصاألشخبينالمتبادلالتأثيرنتيجةتنشأفاالتجاهات.االتجاهات

رفاقالجماعةإلىبالتدرجيتحولثم،باألدباءخاصالتأثيرهذاكانما

.الفردإليهاينتميالتيالجماعاتمنوغيرها



والتفاعلرةالمباشللخبرةنتيجةأحيانااالتجاهاتتتكون:المباشرةالخبرة-4

،ايجابياتجاهبدايةلدينافيتكونحفلفيطيباوقتانقضيفقداالجتماعي

بكلتجاهاتباالوتتأثراالتجاهاتتكوينفيتؤثرالمباشرةالخبرةأنويبدو

:من

.الفردلهاتعرضالتيالمباشرةالخبرةنوع1.

.الخبرةلهذهتعرضهمدى2.

.نتائجمنالتعرضهذاعلىترتبما3.



معماموضوعأوشخصأولشيءالتعرضمجردأنيرىزاجونزفإنولذا

الدارجمثلللمصداقاتجاههوميلنابهألفتنازيادةإلىيؤديالتعرضتكرار

.المحبةتولداأللفة:

جاهاتاتتكوينإلىتقودفإنهاسارةغيركانتإذاالمباشرةالخبرةأنبيد

تتوالدنأالبدبللدي،مألوفاويصبحالشخصأرىأنشرطافليسسالبة

.إيجابيةاتجاهاتتكوينإلىتؤديسارةخبراتمناأللفةهذه



وترىًوجهةًنظرًخامسةًتقديمًالعديدًمنًالنظرياتًالتيًتساهمً

:ومنًهذهًالنظرياتً.. فيًتفسيرًكيفًتكونًاالتجاهاتً

:الباعثنظرية1)

اتالسلبيكلبينموازنةآوتقديرخاللمنتتحققاالتجاهاتتكونإن

اتموضوعأولجوانبوالمعارضةالتأييدصوربينأووااليجابيات

لهالتعليمبانالطالبفشعور.ذالكبعدالبدائلأحسناختيارثممختلفة

على–واالخريناالهلمنضغطوبدون-بنهميقبليجعلهقيمة

.صحيحوالعكس.والتحصيلالمذاكرة

كرهذالذي،”القيمة–التوقيع”منحنىهذهالباعثنظريةمعالمابرزومن

عتوقتؤديالتيواالتجاهاتالمواقفيتبنوناالشخاصانادواردز

تيالواالتجاهاتالمواقفويرفضونالطيبةاالثارالحتماالتاكبر

.المرغوبةغيرالسلبيةاآلثارالىتؤديانيمكن



:المعرفيةالنظريات(2

رابطالتحقيقإلىدائمايسعوناألفرادأنالمعرفيةالنظرياتتؤكدحيث

االتساقتأكيدإلىيسعونأي,المعرفيةألبنيتهممعنىوإعطاءوالتماسك

التياإلتجاهاتبإالالفرديقبللنفإنهوبالتالي,المختلفهمعارفهمبينفيما

.الكليالمعرفيبنائهمعتتناسب

ردالفجانبمنوالمستمرالدائمالسعيأنالمعرفيونالمنظرونيرىكذا

أنيمكنماضوئهفييتحددأوليادافعا ًيعدالمعرفياالتساقهذهلتحقيق

.الموضوعاتمنالعديدنحونفسيهاتجاهاتمنالفرديتبناه



ستنجرفليونوضعهاوالتيالمعرفيالتنافرنظريهالنظرياتهذهأهمومن

ودوجوهواتجاههتكوينأوتغيرأوتعديلإليالمرءيدفعماأنومؤداها

الرأيينأوواتجاهينلفكرتينالفرداعتناقأيالمعرفيالتنافسمنحاله

.نقيضطرفيعلىألنهماالنفسيةالناحيةمنبينهمالجمعيمكن

محاولهلىإيدفعهالفردلدىتوتريخلقنفسيضيقإلىالتنافرهذاويؤدي

نلفكرتيالعرداعتناقانفكرهوهي,عليهالقضاءأومنهالتقليل

.سلوكهعنواتجاهاتهمعتداتهاختالفآخربتعبيراومتضادتين



تغييرًاالتجاهاتً

مجموعةافرتوإذاوالتغييرللتعديلقابلةأنهاإالماحدإلىثابتةاالتجاهاتإن

.الشروطمن

:يليماسهالاالتجاهتغييرتجعلالتيالعواملومن

.رسوخهوعدماالتجاهضعفـ1

داهماإحترجيحيمكنبحيثقوتهافيمتساويةأومتوازيةاتجاهاتوجودـ2

.االتجاهاتباقيعلى

.مختلفةاتجاهاتبينالرأيتوزعـ3

.االتجاهموضوعنحوأساساالفرداتجاهوضوحيتبلورعندماـ4

الجماعاتفيتتكونالتياالتجاهات:مثلاالتجاههامشيةأوسطحيةـ5

.الثانوية



سهالاالتجاهتغييرتجعلالتيالعواملمن:

1-رسوخهوعدماالتجاهضعف

2-ترجيحيمكنبحيثقوتهافيمتساويةأومتوازيةاتجاهاتوجود

اآلخرعلىإحداها

3-المختلفةاالتجاهاتبينالرأيتوزيع

4-االتجاهموضوعنحوأساساالفرداتجاهوضوحعدم

5-االتجاههامشيةأوسطحية.



يليماصعبااالتجاهتغييرتجعلالتيالعواملومن:

.ورسوخهالقديماالتجاهقوةـ1

.الفردعنداالتجاهمعالموضوحدرجةزيادةـ2

فيتجاهاالوأهميةقيمهوارتفاعالفردشخصيةنواهفياالتجاهاستقرارـ3

.إليهاينتميالتيالجماعةومعتقداتالفردشخصيةتكوين

جماعةالعلىوليسالفردعلىاالتجاهتغييرمحاوالتفياالقتصارـ4

.الجماعةمنأصالتنبعاالتجاهاتألنككل

.صعبةالتغييرمحاوالتتجعلالفردعندالقويةالدوافعـ5

.صعبااالتجاهتغييرتجعلالرأيوصالبةالفكريالجمودـ6

.للذاتتهديدافيهأنعلىالجديدإدراكـ7

(اإلختيارالاإلجبار)الفردإرادةرغماالتجاهتغييرمحاولةـ8



 كشفت دراسات عديدة عن ضرورة مراعاة مجموعة من الشروط حين
:نستهدف تغيير االتجاهات النفسية لألفراد والجماعات وهي 

1-دًالمرادًإنًالمدخلًاألساسيًلتغييرًاالتجاهًهوًتقديمًمعلومةًجديدةًللفر
مرادًتغييرهالتأثيرًفيهً،ًوأنًتكونًمتصلةًبشكلًوثيقًبموضوعًاالتجاهًال

2-ةًإلىًيمكنًتغييرًاالتجاهًبطريقةًمباشرةًبأنًتتجهًالرسالةًمباشر
فيًثناياهاًالموضوعًبالتنفيرًأوًالترغيبً،ًولعلًاألفالمًالسنمائيةًتعرض

.بعضًالسلوكياتًالمرغوبةًوغيرًالمرغوبةً

3-غييرهًمنًاألخطاءًالشائعةً،ًإغفالًالجوانبًاإليجابيةًللموضوعًالمرادًت
.وكذلكًالعكسً

4-كسًيسهلًتغييرًاالتجاهاتًبالنسبةًللموضوعاتًغيرًالمركزيةًع
لًالموضوعاتًالمركزيةً،ًبمعنىًأنًهناكًاتجاهاتًقويةًومحوريةًلهاًثق

.كبيرًفيًتحديدًدورًالفردًفيًحياتهًوإدراكهًلآلخرينً



5-منًتسلحًيسهلًتغييرًاالتجاهاتًلدىًاألفرادًذويًالمعلوماتًالقليلةً،ًف

هذاًبمعلوماتًكثيرةًعنًموضوعًمعينًيتخذًعادةًموقفاًراسخاًواثقاًمن

. الموضوعً،ًوالعكسًصحيحً

ل ولذلك ، هناك العديد من الطرق التي تساعد على تغيير االتجاهات مث

-ًتغييرًاإلطارًالمرجعي

-تغييرًالجماعةًالمرجعية

-ًالتغييرًفيًموضوعًاالتجاه

-ًتغييرًالموقف

-ًأثرًوسائلًاإلعالم

-ًالمناقشةًوالقرارًالجماعي .



ًقياسًاالتجاه:

.مالموضوعوالسلبياإليجابيبالجانبالجزءهذايتعلق:االتجاهوجهه

تحديدويتم,ماالتجاهالمعارضةاوالتأييدبدرجهالبعدهذايتعلق:الدرجة

أقصىإلىيصلحتىويتدرجالتأييددرجاتبأقصىيبدأمتصلعلىذلك

.المعارضةدرجات

نأالواضحومنالقوةمنمختلفةمستوياتلالتجاهاتان:القوهأوالشدة

.الجانبهذافيتبرزاإلنفعاليةالجوانب



عنتعبيرالللشخصتتيحالتيبالظروفالبعدهذايتعلق:األهميةوالبروز

خصللشتهييءمعينةظروفوجودعلىاالتجاهبروزيتوقفأومااتجاه

.االتجاهوقوةشدةعلىأيضايتوقفكمااتجاهاتهعنالتعبير

مختلفةالالمواقففيباتجاهاتهالشخصتمسكمدىعلىيتوقف:التجانس

ضالبعبعضهامعواتساقهااالتجاهاتهذهوتجانسانتظامكيفيةعلى

.ردالفيتبناهاأخرىباتجاهاتوعالقتهمعينإلتجاهالبعدهذاوقياس



ومنًأهمًهذهًالمقاييس:

م1928ًمدنًقدامًبقيداسًاالتجاهداتًفديًدراسدةًنشدرهاًعددامًأولثرمسدتونيعددً

.بعنوانًاالتجاهاتًيمكنًقياسها

( المقارناتًالزوجية)طريقةًثرمستونً:أوالً

.لبوجاردوسمقياسًالمسافةًاالجتماعيةً: ثانيا

.للتقديراتًالمتجمعةليكرتطريقةً: ثالثا

.فيًتحليلًالتجمعًالمتدرججتمانطريقةً: رابعا


