
 

 االتجاهات النفسية واالجتماعية

تعريف االتجاهات: *  

ىي حالة استعجاد عقمي عربي تاتي عن طخيق التجارب الذخرية وتعسل عمى تهجيو استجابة الفخد لكل 
 االشياء والسهاقف التي تتعمق بيحا االستعجاد

 

  كيف تتكهن االتجاىات 

 تتكهن االتجاىات من خالل عجة طخق مشيا:

تقبل السعاييخ االجتساعية الدائجة في السجتسع.-1  

تعسيم الخبخات الذخرية من خالل التفاعل اثشاء مخاحل الحياة السختمفة.-2  

الخبخ ات االنفعالية الذجيجة اثشاء التعخ ض الى صجمات حياتية مختمفة.-3  

 

االتجاهات: *عوامل نمو  

 اوال": العوامل الثقافية

اذا لمثقافة دور ميم في تحجيج االتجاىات ومشيا يكتدب الفخد االتجاىات الدائجة في البيئة التي يعير فييا، 
وقج اجخيت عجة دراسات في ىحا السجال وكانت اىم نتائجيا ان لمحريمة الجيشية لجى الظمبة ىي من العهامل 

حلك لالسخة دور ميم في تكهيشيا اذ تعتبخ االسخة ىي اول مجتسع صغيخ يشذئ بيا التي تحجد اتجاىاتيم وك
الظفل ويتعمم مشيا الكثيخ من االشياء وايزا" لمسجرسة دور ىام في تكهين االتجاىات فالسعمم لو تاثيخ كبيخ 

 عمى التمسيح ويسكشو من تغييخ بعض االتجاىات التي كان قج اكتدبيا سابقا" من االسخة.



 

نيا": العوامل الوظيفية:ثا  

ويقرج بيا الحاجات واالنفعاالت وسسات الذخرية ىي التي تهجو الفخد الى اكتداب اتجاىات ومعتقجات 
 معيشة.

 ثالثا": الحقائق ونمو االتجاهات:

جه ة التي يعي عمييا الفخد فسن الرعب ججا" عميو ان يحقق حاجاتو  لهحتعتبخ الحياة من االشياء السعقج
 بجون مداعجة االخخين لو فيه بحاجة الى االخخ لكي يهاجو الحياة بكل صعهباتيا ويتقبل الهاقع عمى حقيقتو.

 

 

 *االتجاهات في مرحلة الطفولة:

يعتبخ الظفل وحجة بيهلهجية تكهن جدءا" متكامال" مع وحجة اكبخ ىي البيئة فيهلج وىه عاجد عن تمبية 
و يعتسج عمى االىل ومن خالل عسمية التظبيع االجتساعي يكتدب اتجاىات احتياجاتو لفتخة طهيمو من طفهلت

 الحب والكخاىية والثهاب والعقاب من الهالجين ويتعمم في بعض االحيان عمى االنانية واحتخام الحات.

فيهلج وىه مدود بقجرتو عمى التعمم وليذ عمى انهاع معيشة من الدمهك، وىشاك طخق متعجدة الكتداب 
ت في مخحمة الظفهلة مشيا االمخ والكف وااليحاء حيث يدسع اقهال االخخين ، ومهقف الهالجين من االتجاىا

بعض االشياء عشجما يكافئ عمى عسل معين ويعاقب عمى عسل اخخ وعشجما يسشحانو الحب والعظف والحشان 
ور الحي يشاسب سشو سيتكهن لو اتجاه السحبة والتعاون مع االخخين وايزا" يتعمم الظفل من الهالجين الج

وجشدو ، فالعادات التي يثبت نجاحيا في مخاحل الشسه االولى تربح اتجاىات ثابتو فيسا بعج وكمسا كانت 
هخبخة الفخد االولى ناجحة كمسا ثبت االتجاه واصبح من الرعب تغييخ  


