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  االتجاهات النفسية/  5م : 

ٌحتل موضوع االتجاهات , اهمٌة خاصة فً علم النفس االجتماعً , وعلم النفس التربوي      

. فاالتجاهات النفسٌة من اهم نواتج عملٌة التنشئة االجتماعٌة  , وهً فً الوقت نفسه , من اهم 

 دوافع السلوك التً تؤدي دورا اساسٌا فً ضبطه وتوجٌهه . 

  : مفهوم االتجاه 

ستمر للعملٌات االنفعالٌة واالدراكٌة والمعرفٌة , ازاء بعض جوانب المجال هو تنظٌم م -

 الذي ٌعٌش فٌه الفرد . 

انه استعداد نفسً , او تهٌؤ عقلً عصبً متعلم لالستجابة الموجبة او السالبة , نحو  -

اشخاص , او اشٌاء , او موضوعات , او مواقف , او رموز فً البٌئة االجتماعٌة , التً 

 االستجابة .  تستثٌر

, عتقاده فٌما ٌتعلق بموضوع معٌن هو الحالة الوجدانٌة القائمة وراء راي الشخص , او ا -

 من حٌث رفضه لهذا الموضوع , او قبوله ودرجة هذا الرفض او القبول .

 خالل التعارٌف اعاله , ٌتضح ان مفهوم االتجاه ٌقع فً ثالث مجاالت هً : من و

 النفس االجتماعً علم  -

 النفس علم  -

 االجتماععلم  -

  االتجاه :مكونات 
 العاطفً االنفعالً :المكون  -1

هذا المكون الى اسلوب شعوري عام ٌؤثر فً استجابة قبول االتجاه او رفضه , وقد ٌشٌر   

 الشعور غٌر منطقً على االطالق . ٌكون هذا 

 المعرفً او العقلً : المكون  -2

لدى المكون المعرفً لالتجاه على جملة المعلومات والمعارف والحقائق المتوافرة ٌشتمل      

سٌادة هذا المكون على المكونات االخرى بصورة عامة  ظوٌالحالفرد على موضوع االتجاه . 

 .  معا لتقدم فً النمو وانتشار العقلٌة العلمٌة واشاعة الروح الموضوعٌة بٌن افراد المجتمع

 السلوكً : المكون  -3

طرٌقة االستجابة التً ٌقوم بها الفرد , فعندما ٌمتلك الفرد اتجاها ت سلبٌة نحو اشخاص هو    

اشٌهم , فً حٌن لو كان اتجاهه نحوهم وتحمعٌنٌن فانه سوف ٌسعى الى تجنب االلتقاء بهم 

 . ٌجابٌا نحوهماٌجابٌا فسوف نجده ٌسلك سلوكا ا

  االتجاهات : انواع 
                                جماعٌة .اتجاهات  -1

 فردٌة .اتجاهات  -2
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                          شعورٌة . اتجاهات  -3

 اتجاهات لفظٌة  -8                              ال شعورٌة .اتجاهات  -4

 اتجاهات موجبة  -9                                   مادٌة . اتجاهات  -5

 اتجاهات سلبٌة  -11                                 معنوٌة . اتجاهات  -6

 اتجاهات قوٌة  -11                                  عملٌة . اتجاهات  -7

 اتجاهات ضعٌفة  -12                                                      

  النفسية االتجاهات وظائف : 
 : ٌأتًوظائف االتجاه النفسً بما تحدٌد ٌمكن 

 طرٌق السلوك وٌفسره .ٌحدد  -1

وك الفرد فً اقواله وافعاله وتفاعله مع العملٌات الدفاعٌة واالنفعالٌة على سلٌنعكس  -2

 الفرد . عض النواحً فً المجال الذي ٌعٌش فٌهواالدراكٌة والمعرفٌة حول ب

 لوك , واتخاذ القرارات فً المواقف النفسٌة المتعددة .للفرد القدرة على السٌٌسر  -3

 صورة العالقة بٌن الفرد وعالمه االجتماعً .ٌوضح  -4

 والموضوعات بطرٌقة تكاد تكون ثابتة .واالشٌاء  لألشخاصاستجابة الفرد ٌوجه  -5

الفرد على ان ٌحس وٌدرك وٌفكر بطرٌقة محددة ازاء موضوعات البٌئة تحمل  -6

 الخارجٌة .

 .ٌٌر وقٌم ومعتقداتااالتجاه المعلن عن مساٌرة الفرد لما ٌسود مجتمعه من معٌعبر  -7

 

 

 

 

 


