ماهٌٌة االتجاهات وكٌفٌة تغٌٌرها-:

إن االجتاهات زاهرة نػسقة اجًؿاسقة جدورة باالهًؿام والدرادة

 .ووـظر إلقفا باسًيارها إدراك الػرد

ومشاسره الؼووة حنو الـاس وحنو ادلواقف وادلوضوسات .وهـاك الؽٌري من الًعروػات اليت حاولت توضقح معـى االجتاه
وبقان مساته وخصائصه ,وقد أكدت هذه الًعروػات سؾى متقز االجتاهات باخلصائص الًالقة (أنفا مؽًسية ولقست
موروثة ,حقث وًعؾؿفا الػرد من خالل احًؽاكه بيقىًه وتػاسؾه معفا.
 .1ال تًؽون من فراغ وإمنا تًضؿن سالقة بني فرد وموضوع ,حقث ميٌل االجتاه معـى وربط اإلنسان بشيء معني
أو حدث معني أو قضقة معقـة نًقٍة مروره خبربة تًعؾق بفذا الشيء أو احلدث.
 .2تؼع االجتاهات بني ررفني مًؼابؾني أحدهؿا موجب واآلخر دالب ,فًؽون ادًٍابة اإلنسان إما إجيابقًّا
بالؼيول وادلوافؼة أو دؾيقًّا بالرفض وادلعارضة.
 .3أنفا تًؿقز بالٌيات الـسيب ما ميؽــا معه الًـيؤ باجتاهات الػرد إزاء أمر من األمور يف ضوء سؾؿـا باجتاهاته
السابؼة إزاء مٌل هذا األمر.
 .4ميؽن ققاس االجتاهات وتؼوميفا بطروؼة مياذرة.
 .5ميؽن تعدول االجتاه وتغقريه.

تتمٌز االتجاهات بالثبات النسبً ،أي أنها لٌست ثابتة ااما ًا بل قابلة للتغٌٌر .ق ٌكون التغٌٌر تللااٌا ًا نتٌجة لما
ٌتعرض له الفر من خبرات فً الحٌاة .وق ٌكون التغٌٌر ملقو اًا نتٌجة لزٌا ة المؤثرات المؤٌ ة لالتجاه الج ٌ  ،وخفض
المؤثرات المضا ة له ،أو األمرٌن معا ًا.

من العوامل التً تٌسر تغٌٌر االتجاه:

·

ضعف االتجاه الموجو وع م رسوخه.

·

وجو اتجاهات متوازٌة أو متساوٌة فً قوتها ،بحٌث ٌمكن ترجٌح أح ها على باقً االتجاهات.

·

توزع الرأي بٌن اتجاهات مختلفة.

·

ع م تبلور ووضوح اتجاه الفر أساسا ًا نحو موضوع االتجاه.

·

وجو مؤثرات مضا ة.

·

وجو خبرات مباشرة تتقل بموضوع االتجاه.

·

سطحٌة أو هامشٌة االتجاه ،مثل االتجاهات التً تتكون فً الجماعات الثانوٌة ،كاألن ٌة والملاهً والنلابات.

من العوامل التً تعٌق تغٌٌر االتجاهات

·

قوة االتجاه الل ٌم ورسوخه.

·

زٌا ة رجة وضوح معالم االتجاه عن الفر .

·

استلرار االتجاه وأهمٌته فً تكوٌن شخقٌة الفر ومعتل ات الجماعة ،التً ٌنتمً إلٌها.

·

االقتقار فً تغٌٌر االتجاه على األفرا  ،ولٌس على الجماعة ككل.

·

االقتقار فً تغٌٌر االتجاه على استخ ام المحاضرات والمنشورات ون المناقشات.

·

الجمو الفكري وقالبة الرأي.

·

التعقب الش ٌ لالتجاه اللاام.

·

إ راك االتجاه الج ٌ على أن فٌه ته ٌ اًا للذات.

·

محاولة التغٌٌر اللسري لالتجاه رغم إرا ة الفر .

·

وافع شخقٌة قوٌة ل ى الفر  ،تعمل على ملاومة التغٌٌر.

·

استخ ام حٌل فاعٌة (كاإلسلاط والتبرٌر واإلنكار) ،للحفاظ على االتجاهات اللاامة وملاومة تغٌٌرها.

ومن أهم طرق تغٌٌر االتجاهات وتع ٌلها:

·

تغٌٌر اإلطار المرجعً ل ى الفر  ،أي ما ل ٌه من معلومات وقٌم ومعتل ات سابلة عن موضوع االتجاه.

· تغٌٌر الجماعة المرجعٌة ،التً ٌتمثلها الفر ااما ًا فً سلوكه وٌتقرف بناء على ما تشرّبه منها من قٌم ومعتل ات.
وٌح ث ذلك بنلل الفر إلى جماعة ج ٌ ة تتبنى اتجاها ًا ج ٌ اًا.

· تغٌٌر موضوع االتجاه؛ فكلما زا ت ثلافة الفر تغٌرت موضوعات اتجاهاته .فزٌا ة كفاءة العامل القناعً تغٌر
موضوع االتجاه من كفاءة العمل الٌ وي ،إلى كفاءة العمل اآللً.

·
به.

االتقال المباشر بموضوع االتجاه ،ألن هذا ٌسمح للفر بأن ٌتعرف على الموضوع من جوانب ج ٌ ة وتزٌ ه ألفة

·

تغٌٌر المواقف ،كتغٌر اتجاهات طالب الطب عن ما ٌقبح طبٌبا ًا.

·

التغٌٌر اللسري نتٌجة لظروف اضطرارٌة ،كتغٌر االتجاهات عن ح وث المجاعات.

·

استخ ام وساال اإلعالم فً تزوٌ األفرا بمعلومات ج ٌ ة عن موضوع االتجاه.

