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احتل مفهوم التصورات االجتماعية مكانة كبيرة في البحوث و الدراسات في شتى مجاالت  العلوم اإلنسانية 
اتيح األنشطة الذهنية كعلم االجتماع و األنثروبولوجيا و التاريخ و علم النفس االجتماعي ، فهو أحد مف

كنها غير معزولة عن بقية تصورات أفراد هي "التصورات الفردية"، و للفكرية ، فلكل فرد تصورات خاصة و او 
المجتمع و التي تسمى "التصورات االجتماعية " التي تساعد الفرد على مواجهة العالم المحيط به من خالل 

، لهذا تأتي أهمية هذا المقال الذي سنعرض  معالجته و تعديل المواقف وحل المشكالت التي يواجهها الفرد
 كذلك سيرورتها . التاريخية ، الخصائص ، الوظائف و جتماعية و الخلفية من خالله مفهوم التصورات اال

social representations : theory Approach  

Abstrat: 

The concept of social representation him an important place in research and 

studies in various areas of the human sciences. It is one of the activities mental 

and intellectual keys, everyone has a private representations and called 

“individual representations”, and are not isolated from the rest of the 

representations of members of the community, which is called “social 

representations “and it is helping the individual to cope with the world around him 

through handing and modifying attitudes and solve problems faced by individual. 

Through this article, we’ll show the definition of social representations and 

historical background, and their characteristics, functions, and as well as process 
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 تمهيد:
لم النفس ــن عــفروع مــف الــلــي مختــذوره فــد جــتــمــث تـــيــما حــديـــــية قـــماعـــتـالتصورات االجوم ـــفهــعتبر مـي
بشكل وات طويلة أعيد التطرق إليه و لسنماع و األنثروبولوجية ، و رغم أنه ظل في طي النسيان ــتــلم االجــعو 

، الذي ألح على خصوصية الظواهر التصورية في Moscoviciموسكوفيسي جديد من طرف الباحث 
ى دراسته فوا علـــذين عكــن الباحثين الـــر مــمام الكثيــتـــوم اهــالمجتمعات المعاصرة ، وقد استقطب هذا المفه

 . أهدافه وكذلك مجاالته العديدةو رورته و بنائه ـــتحديد سي من جهة أخرىلتحديد معانيه من جهة و 
 . التطور التاريخي لمفهوم التصورات االجتماعية :0

لكنه كمفهوم إجرائي يعتبر حديثا نسبيا، حداثة ظهوره في قديما قدم الفلسفة اإلغريقية ، و يعد مفهوم التصور 
داغوجية ، ــيــلف التطبيقات خاصة فيما يتعلق بالميادين البـــي مختــه فــميتــ، أين ثبتت أهربويــتــالخطاب ال

 : دوركايم ، إيمانويل كانطدراسات لعلماء قدامى أمثال مية برزت وتجسدت في أبحاث و ـــوالسيما أن األه
 0المدركات المعرفية .وغيرهم في ميدان المفاهيم و 

هو ينحو في ميدان علم النفس االجتماعي و  كثيرةلقد أثار هذا المفهوم خالل األربعين سنة األخيرة نقاشات 
اليوم إلى أن يحتل موقعا مركزيا في العلوم اإلنسانية ، فمنذ انطالق حركة البحث حوله في فرنسا على يد 

أصبحت تعددت الملتقيات والمنشورات في أوروبا والواليات المتحدة وباقي دول العالم ، و  حيث موسكوفيسي
 ، التاريخ ... . علم االجتماع ، ماعية ، األنثروبولوجياتشمل كل العلوم االجت

عرف مفهوم التصور االجتماعي حينما أول من استعمل و   Emile durkheim ايميل دوركايمويعتبر 
"الميتافيزيقا ذلك في مقال مشهور له نشر في مجلة الفردية والتصورات الجماعية ، و قارن بين التصورات 

خاص من نشاطات التصور  التصور االجتماعي يدل على مجالأن  ىير  م حيث 0181 األخالقو 
النتاجات التي شكلتها هذه كون بواسطتها معارف الحس العام و ى العمليات الدينامية التي تتلكذا عالجماعي و 
 1.المعارف

، يد مباحث علم النفس االجتماعبعد فترة من عدم االستعمال عاد مفهوم التصور االجتماعي للوجود  كأحو 
لنفس لمدة طويلة في تلك علم ا على 3تعود األسباب الرئيسية وراء هذا النسيان إلى هيمنة المدرسة السلوكيةو 

الحركية ، الفترة والتي لم تكن تؤمن إال بالسلوكات الظاهرة والقابلة للمالحظة والقياس ، كالسلوكات اللفظية و 
و ـــوم التصور فهــأما مفه، هتمامإرفية فلم تعرها أي ـــل األنشطة المعـأما االستجابات الكامنة الضمنية وك

، االستجابةقع يؤثر في آن واحد على المثير و ذلك بسبب طبيعته الكامنة ، فهو عملية بناء للواقيدا و ـــأكثر تع
 3. فيعدل األول و يوجه الثاني

توجد قطيعة بين أنه ال ة ، و ورات تتحدد في آن واحد بالمثير واالستجاب"إلى أن التص موسكوفيسيكما أشار 
 4العالم الداخلي للفرد أو للجماعة".العالم الخارجي و 

كما يعود تأخر تطور مفهوم التصورات االجتماعية إلى سيطرة النموذج الماركسي الذي يؤمن بأن إنتاج 
المعرفي كل من علم النفس لكن مع التطور الذي عرفه و ، ورات يرتبط بالنشاط المادي للناساألفكار للتص

جتماع واألنثروبولوجيا ، والتاريخ وعلم النفس إلافي علم أخذ مكانة له اجتماع المعرفة بدأ هذا المفهوم يعلم و 
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هذا التطور النوعي لمفهوم التصور االجتماعي حدث في ميدان علم النفس االجتماعي على يد االجتماعي و 
 شرت نتائج دراسته في كتابه "ــنو  تحليل النفسيلـتلفة لـات المخـالذي درس تصورات الجماع "موسكوفيسي"

  08605عام la psychanalyse son image et son public"هورهالتحليل النفسي صورته وجم

ما هي التغيرات التي نتشار نظرية علمية لدى الجمهور و فهم كيفية ا  في دراسته الرائدة موسكوفيسيأراد 
حد للتحليل النفسي بل مع اإلشارة أنه ال يوجد تصور وا تطرأ عليها بعد مرور نصف قرن من الزمن

توجهها العام نحو التحليل النفسي كما تختلف أيضا تصورات ، وهي تختلف في محتواها ومستوى بنائها و 
اهتم به و  وبذلك اتسع مجال البحث حول التصورات االجتماعية أكثر فأكثر، 6.حسب االنتماء االجتماعي

، ليتطور في العديد من المجاالت  طرقهم المنهجيةلى اختالف خلفياتهم النظرية و ن عالعديد من الباحثي
 العلوم االجتماعية وغيرها... .م النفس االجتماعي إلى التربية والصحة و العلمية ابتداء من عل

 kaes هناك العديد من الباحثين الذين ركزوا على بناء نماذج وصفية للتصورات االجتماعية أمثال كايس
خالل دراستين األولى حول  من jodeletجودلي سته للتصورات االجتماعية للثقافة، و ن خالل درام

، كما نجد دراسة لتصورات االجتماعية للمرض العقليالثانية حول ا، و عية لجسم اإلنسانالتصورات االجتما
ول عالقة ح  abric، ودراسة أبريك حول التصورات االجتماعية للطفولة  chambartأخرى لشمبار 

ما شهدت فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات أبحاثا ك التعاون .رات االجتماعية بسلوكي التنافس و التصو 
حثيثة حول التصورات االجتماعية حيث أشارت اإلحصاءات لما كتب حول التصورات االجتماعية معمقة و 

 0888.7مرجعا سنة  011عن وجود 
، "هي وقائع ملموسة :التصورات االجتماعية  موسكوفيسي فعر  :. تعريف التصورات االجتماعية1

أي أننا نتعامل بها في حياتنا  8.لقاء في عالمنا اليوميتدور تتقاطع ، تتبلور دون توقف عبر كلمة و  وهي
يعرفها أيضا ، و  مختفية تظهر من خالل هذه الرموز أفكارنا لكنها تظلمبادئنا ، و مية ، في تصرفاتنا و اليو 
ماعي والتي ـــاد الوسط االجتـــأبعسات المتعلقة بمواضيع ، ومظاهر و الممار ها : "نظام من القيم والمفاهيم و ـــبأن

بناء شكل أيضا وسيلة لتوحيد المواقف و الجماعات بل تحياة األفراد و  توازن إطارتسمح ليس فقط باستقرار و 
يومي حيث أن التصورات هي التي توجه سلوكنا تفسير واقعنا الأي أنها طريقة للتفكير و   9،االستجابات ...

 وتبني استجاباتنا في المواقف المختلفة.
تنظيم نظام معرفي و  إنها ،بالمجتمع" شكل من أشكال المعرفة الخاصة :عنإن التصورات االجتماعية عبارة 
هم بواسطة ماعات بالتفاالجتسمح لألفراد و  إذ ،اجتماعيما هو هو فردي و نفسي كما تعتبر جسر بين ما 

 .01 الذي يدخل في بنية ديناميكية المعرفةاالتصال و 
ن كان لكل مجتمع و المجتمع ، االجتماعية همزة وصل بين الفرد و التصورات  موسكوفيسيهنا يعتبر و  ا 
معرفة المعنى  ،الخاصة"شكل من المعرفة إلى:التقاليد . إنها تشير ظامه الخاص به من جملة العادات و ن

 00 .كما أنها تشير إلى معرفة اجتماعية ، اجتماعياخالله يوضح عملية منتجا وظيفيا و ن المشترك الذي م

كتسي صفة اجتماعية ألنها مهيأة وموضوعة على سيرورات التغير والتفاعل االجتماعي كذلك فإنها : "ت
لكل طرف تسمح جماعة ، إذا فهي توجه التصرفات والقرارات الفردية ، و تكوين علم مشترك خاص بلبناء و 
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جتماعية دور في أن للتصورات اال موسكوفيسي يرى 01 في المجتمع بالتحكم في المحيط الذي يعيش فيه".
  .بطريقة محددة حول موضوع ما ، وكذلك هي توجه سلوك الفرد لالستجابةتهيئة الفرد تفسير الوقائع و 

تسمى عادة بالمعرفة لمية و العن المعرفة ـلف عــية تختــهي شكل من األشكال المعرف" جودليريف ــتع
أن  أي01." ، التي نجدها عنصر نشيط في صلب العالقات االجتماعيةعرفة الساذجة، أو الميةـامـالع

 .ألخرى اجتماعيةاهما معرفية و احدإكز على عمليتين التصورات االجتماعية ليست معرفة علمية وهي ترت

ث عندما ينشغل اإلنسان بشيء، هذا الشيء يمكن أن فكرية تحد:" عملية عقلية و أنها وفي تعريف آخر ترى
نظرية... . أي أن التصورات االجتماعية هي عملية فكرية تهدف  ،فكرةحدث  ،جامديكون شخص، شيء 

 .اأو معنوي امادي ئاواقع وهذا الهدف يمكن أن يكون شيلبناء ال
عادة بناء ته فرد أو جماعة بإالتصورات االجتماعية هي حصيلة نشاط عقلي يقوم بواسط: " أبريكتعريف 

عطائه معنى خاص ". أي أن التصورات االجتماعية هي نتاج عملية ذهنية التي من الواقع الذي يواجههم و  ا 
عادة تشكيل أفكارد أو الجماعة تعيد بناء الواقع و خاللها الفر   01 فردعن العالم بشكل من الخصوصية لكل  ا 

عادةي و ــألولل اإلنتاج اـــهو "وسيلة أو أداة تسهو  ولوجية ـــديــللمعرفة أو للدالالت اإليتشكيل تام للواقع و  ا 
  01التي تملك قيمة هامة في هذا النتاج ".ماعة ) القيم، معايير( و ـــالجردية ) موقف ، آراء( و ـــالف

M.J .CHAMBARTما هو اجتماعي فهي في نفس هو نفسي و  : تقع التصورات االجتماعية بين ما
للتصورات باالتصال ميكانيزم اجتماعي بصفته إنتاج و  ،سي بصفته تعبير للتفكير اإلنسانيانيزم نفالوقت ميك

 00بصفة خاصة بين األجيال. بين األفراد و 
يرى أن مفهوم التصور ال ينتمي إلى ميدان تخصصي  : Francois Laplantine البلونتين  فرانسوا

لكن مهما كان الجانب و ، أعطته معاني مختلفةتناولته و  يةمعين ، فكثير من التخصصات في العلوم اإلنسان
 الذي يتم التركيز عليه ، فإنه ال يجب أن نتجاهل أن مفهوم التصورات يتضمن العناصر التالية :

 يقع التصور في نقطة االتصال بين ما هو فردي و ما هو اجتماعي. -
، ألن  le champ de la connaissanceهي : الحقل المعرفي ع التصور ضمن ثالثة ميادين بحث و يق -

 ألن التصور ليس،  le champ de la valeurالتصور هو قبل كل شيء معرفة ، ثم الحقل القيمي 
أي سب ، بل هي معرفة جيدة أو سيئة عند صاحبها بحيث ال يحكم عليها من حيث صحتها فح  معرفة فقط

يمكن اختصاره في مجرد مظاهر ، فالتصور ال le champ de l’action أنها تقييم ، ثم يأتي الحقل العملي
ات ليست فقط وسيلة بناء للواقع االجتماعي في آن واحد ، فالتصور رفية أو تقييميه ، إذ هو تعبير و مع

 07نها أدوات للعمل .إللمعرفة ، بل 
برة الفردية لتقاء الخإالتعريف التالي : "التصورات االجتماعية هي  البلونتينوبناء على ما سبق يقترح 

، إنها تفسير اجتماعي لألحداث بحيث يصبح بالنسبة لألفراد تماعية حول طريقة تناول الواقعبالنماذج االج
 01.المنتمين لذلك المجتمع الحقيقة ذاتها

ها جملة على ضوء ما سلف ذكره من تعاريف مختلفة للتصورات االجتماعية ، فإن هذه األخيرة يمكن اعتبار 
 وضوع أوــمع معين حول مــا أفراد مجتتي يصدرهــرات الــالخبات و ــية واآلراء واالتجاهــتماعــجمن المعارف اال
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تساهم في تفسير مختلف عناصر بيئتهم . إن و  األفراد بينتسهل االتصال و ادثة ، إنها وسائل توجيه ـــح
 05. عملية بناء الواقع تتم دائما بشكل جماعي

فر ثالث شروط لظهور يجب تو  لموسكوفيسيبالنسبة  : ماعيةاالجت . شروط بناء التصورات1
 :التصورات وهي

االجتماعي وأيضا بسبب الحواجز االجتماعية ألسباب مرتبطة بتعقد الموضوع  المعلومة:نشر  0. 3
 الثقافية األفراد ال يستطيعون الوصول إلى المعلومات الضرورية لمعرفة الموضوع.و 
بالوضعية الخاصة التي تكون عليها الجماعة االجتماعية اتجاه الموضوع  تتعلق بؤرة:التركيز في  4. 3

الشيء الذي سوف يعيق األفراد في الحصول على نظرة شمولية )كلية(  :الدراسةالمتصور موضوع 
 للموضوع.

الخطابات المتناسقة حول الموضوع و  السلوكياتضرورة شعور األفراد بتطور في : ضغط االستدالل  3. 3
  يعرفونه جيدا .الذي ال

الذي نهتم به نشر( و  من هذا المنطلق فإن الموضوع االجتماعي هو موضوع غير معروف بالنسبة لنا)
 بدرجات مختلفة )بؤرة( ومن خالله نأخذ موقف )ضغط االستدالل (.

ولكي نستطيع أن  معقدمفهوم التصورات االجتماعية غني و  . خصائص التصورات االجتماعية:1
 لذلك سنحاول ذكر البعض منها:يجب أن نحدد خصائصه و نفهمه جيدا 

 elle est toujours représentation d’un objetما:هي دوما تصور لموضوع  0. 2
بدون موضوع ال توجد لكنها دائما مهمة و  ،مختلقةمهما كانت طبيعتها  ،هدفتوجد تصورات بدون  ال

كون فئة من تالم أو يمكن أن ــاإلعل الجنون و ــثة مجردة مــتصورات اجتماعية. يمكن أن يكون ذو وظيف
الموضوع يكون دائما في اتصال مع الفاعل )أو الشخص ( فالتصور : أساتذة ، صحفيون مثال و ألشخاصا

كل ه يكون هناك تفاعل بين الموضوع والفاعل ، و هو السيرورة التي من خاللها يؤسس عالقاته ، كما أن
 واحد منهما يؤثر في اآلخر.

ين ـوجد فصل بــ:"ال ي موسكوفيسي يقول santé et maladie"الصحة و المرض"  هرزليشي كتاب ــوف
ما أن ـــ، كانـــفـلــيسا بالضرورة مختــالموضوع لرد )أو الجماعة ( و ــــفـــارجي للــالم الخــــالعلي و ــم الداخــالــالع
ن إلى أبعد من ذلك فهو مصدره ، لكذا ليس رد فعل و ه، و  جابةاالستير و ــطاء المثـــو إعــــيء هـشــم الــديـقـــت
 11 " .الهدف الموضوعراسة ظاهرة التفاعل بين الفاعل و في دراسة التصورات إنما نهتم بدو 
 elle a un caractère imageant(figuratif)لها صفة تمثيلية صورية : 4. 2
 كما يقوللمعنى الداللي ألي بنية تصورية و ل هي أهم صفة للتصورات االجتماعية ، حيث تكون متالزمةو 

 :"تبدو ازدواجية ولها وجهين منفصلين مثل وجه وظهر الورقة وجهة تمثيلية وأخرى رمزية موسكوفيسي
لكن و ، ن التصورات تظهر بوجهين متالزمينيرى بأ موسكوفيسي، أي أن بحيث أن لكل معنى صورة

 10.ن التصور االجتماعيمعنى كالهما يشكالال، فالصورة و فصلين ويشبه ذلك بوجهي ورقةمن
 elle a un caractère symbolique et signifiantداللي:لها معنى رمزي و  3. 2
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سبب تقصير النماذج الكالسيكية، إن مفهوم التصورات االجتماعية متضمن في علم النفس االجتماعي وهذا ب
تفاعالتنا التي لها دالالت مع العالم حسب قاتنا و ي يأخذ بعين االعتبار عالبمساهمة النموذج السلوكي الذو 

في نقده لمفهوم الصورة ، اآلراء ، االتجاهات وضح جيدا كيف  وسكوفيسيمو .Franks  0571فرانك 
يمكن لسلوكات األفراد أن تتغير . وألن التصور إنما هو إعادة استذكار أو تقديم شيء غائب إلى الوعي 

ثير من المواضيع خصوصا المجردة ظ الموضوع برموز تعبر عن كفإنما ذلك يكون من خالل احتفا
 11.  0861الداللة التي تفي بشرحها بياجيه ا يحاول إعطائها المعنى و بواسطة االستذكار إنمو 
 Elle a un caractère constructifلها صفة بنائية :  2. 2

عا على المستوى الذاتي ، فإنه يقوم هذه الصفة في التصورات االجتماعية تحدث عندما يستدخل الفرد موضو 
له  يضيف ، فينزع منه بعض الخصائص و فكريةبربطه مع مواضيع متواجدة من قبل في هذه الدائرة ال

سلبي ، فهو ال يعتبره مجرد تكرار أو إعادة إنتاج التصور عن باقي العمليات النفسيةهذا يميز ، و أخرى
 11.بناء ذهنيللموضوع ، بل عملية تركيب و 

 Elle a un caractère autonome et créatif لها صفة االستقاللية و اإلبداعية : 0 .2
الجماعي. إن سيستلزم في االتصال جزءا مستقال لإلبداع الفردي أو  الكنه ترتيب ،بسيطاالتصور ليس إنتاجا 
 هي:وانب وهذه الج ،االجتماعيالسياسية تسمحان بتحديد جوانب أساسية للتصور المنجزات المسرحية و 

كلمات تعيد تقديم بعض األشياء فالتصور المسرحي يقدم بالصوت والصورة للعامة أفعال و  مستقل، مبدع،
في التصور السياسي المنتخب الممثل يأخذ المكان الذي و الحب ... .  القدر، الموت، مثل:غير المرئية 

 11.مبدعةو يملك قوة ، من هنا يستغل مقارنة بما يتصور فهويقرر له باسمهيتحدث ، و يمثله
" عندما نتوضع في مستوى اجتماعي حصر لتحليل فعل الذات الذي يصور  لها صفة اجتماعية : 6. 2

ألن الفرد في مجتمعه يتفاعل مع ائما بعض األشياء االجتماعية . و الموضوع ، يظهر أن التصور يستوجب د
الطابع النفسي الذي يمثل آرائه ووجهة نظر  فإن هذه التصورات تكتسي طابعا اجتماعيا باإلضافة إلى غيره،

نتاج دد فإن التصور هو عملية بنائية و وفي هذا الص تفكيره.ويعبر عن انفعاالته و  خاصة، حيث  ،اجتماعيا 
 ."االتصال االجتماعييتم بناؤه خالل التفاعل و 

صعب جدا ، إن تحديد العناصر المكونة للتصورات االجتماعية   . محتوى التصورات االجتماعية:1
آلراء تحديد العناصر المكونة ل الصعوبةمن   j.p codol كودولوهذه الصعوبة مستوحاة كما بين ذلك 

كذلك بسبب ما تحدث عنه موسكوفيسي حينما عرف التصورات على أنها : " عالم ، و األشياءوالمعتقدات و 
 " هاــقصد بــي يــتــالدات و ــقــلح المعتـــه بمصطــملـكـيذا التعريف و ــه لىــع  kaes كايسف ـليضي .من اآلراء 

مهما تكن الطبيعة الدقيقة و  المعارف المتعلقة بأحد مظاهر عالم الفرد ".و  للمدركاتتنظيم المستمر ــال
حسب تم تحليلها وفقا ألبعاد مختلفة ،للعناصر المكونة للتصورات االجتماعية فإن هذه األخيرة ي

 11.لمعلومة ، حقل التصورهي : االتجاه ،  ا موسكوفيسي
 .كيفانا حول موضوع اجتماعي معين كما و المعلومات التي لديوع المعارف و تتعلق بمجمالمعلومة:  0. 0

كيف أن اختالف  حول التصورات االجتماعية للتحليل النفسي موسكوفيسي الدراسة التي قام بهاتوضح 
ل و كانت نقاط االنطالق مشتركة وتسمح للعوامالتقارير المعلوماتية وكيف نكون تصورات مختلفة حتى ول
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االتصال بأبعاده االجتماعية المختلفة االجتماعية بالبروز بشكل مختلف، وذكر موسكوفيسي أن المعلومات و 
 إنما تؤثر على الديناميكية االجتماعية ، وتؤثر على دينامية التصورات االجتماعية . 

، حتوىرمية للعناصر كما يعبر أيضا عن خاصية غنى الم: يوجد حقل التصور أين هحقل التصور 4. 0
يساهم في تنظيمها ات التي يدخلها للمستوى الصوري و هذا يعني أن حقل التصور يفرض توفر أقل معلوم

ل الجماعة نفسها حسب حتى داخومة ، يختلف من جماعة إلى أخرى و حقل التصور مثل مستوى المعل
  10التصور.تساهم في تشكيل حقل  مثال جيةاإليديولو  معاييرالف ، معايير خاصة

يبدو أن بعد االتجاه أسبق و يعبر عن التوجه اإليجابي أو السلبي حيال موضوع  التصور ،  : االتجاه 3. 0
حقل التصور، فاالتجاه يتواجد حتى في ظل رين السابقين أي بعدي المعلومة و في الوجود من العنص

ديد ــحـهة بتــن جــا مــح لنــيسم اد،ــاألبعي ــذا التحليل ثالثــإن ه. تنظيم، وحقل التصور قليل الئيلةمعلومات ض
ول التباين بين من جهة أخرى بإجراء دراسات مقارنة حو  المختلفة،العالقة بين أبعادها ورات و ـــصـوى التــتــمح

 17االجتماعية.التميز بينهم وفقا لتصوراتهم مختلف الجماعات و 
بين أربعة وظائف أساسية للتصورات    Abric أبريك ميز . وظائف التصورات االجتماعية:0

 االجتماعية وهي:
فإنها تساعد األفراد  موسكوفيسيتسمح  التصورات االجتماعية بشرح الواقع ، وحسب  :وظيفة المعرفة 0.6

دماجها في إطار مفهوم المعارف و  على اكتساب قيمهم التي يؤمنون معرفي و منسجم  منسق مع نشاطهم الا 
بها ، كما أنها تقوم بتسهيل عملية االتصال االجتماعي بحيث تحدد اإلطار المرجعي المشترك الذي يسمح 

 بعملية التبادل بين أفراد المجتمع . 
تسمح بالحفاظ على اعية بتحديد الهوية االجتماعية و تقوم التصورات االجتم :تحديد الهوية االجتماعية 4. 6

من أجل لى تمركزهم في الحقل االجتماعي ، كما أنها تساعد األفراد عصيات الجماعات المختلفةخصو 
 الحفاظ على صورة إيجابية لهذه الجماعة . 

 11فإن الفرد يربط كل تصور بهوية أشخاص لهم صلة به مهما كان ذلك الموضوع. جودلي حسب 
ممارسات األفراد داخل الحقل االجتماعي ، و  لوكتوجه التصورات االجتماعية س:  وظيفة التوجيه 3. 6

عطاء معنى و ه وظيفة توجيه سلوكفنظام تفسير الواقع الذي تشكله التصورات االجتماعية ل داللة ات األفراد وا 
ك الذي ينتهجه وتحديد السلو  االتصاالتلها إذ تملك القدرة على دمج األفراد داخل شبكة من العالقات و 

 :هينطالقا من ثالث عوامل أساسية و إتوجيهية بالنسبة للممارسات تنتج لعملية الهذه اضمن تلك الوضعية .
فهي التي تحدد نمط العالقات المناسبة للفرد  ،الموقفمباشرة في تعريف الغاية من التصورات تتدخل • 

 . فنحن نفضل مصاحبة الذين يشاطروننا نفس التصورات حول قضايا محيطنا مثال
والترجمات  المعلومات،وهي تحدد وتصفي  الواقع،فهي تحمل أثرا على  ،للتوقعاتما تنتج التصورات نظا• 

الخاصة بالواقع، والهدف هو جعل الواقع مناسبا لما تحمله التصورات. فالتصورات ال تتيح وال تعتمد على 
ـك رموز الواقع نظمة لفأي فالتصورات تعتبر . وبـالتـالالتفاعالت ألنها تتــقـدمهـا وتسبقها وكـذا تحـددهـاسياق 

  ــوجيه انــطــباعــاتــنا وتقييماتنا وسلوكاتنا.وظيفــتها ت
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ما هو مقبول أو و  الممارسات التي تقوم بها، إذ تحدد لنا ما هو مسموح بهات و تقرر التصورات السلوك •
ط الروابواعد و ـقـلس اـعكـتصورات تـير ذلك أن الـالي دور المعايـلعب بالتــتو  ف ما،ــغير مقبول في موق

 الممارسات الالزمة.ات و ــتصور السلوكاالجتماعية و 
د ، فهي تسمح له ات التي يقوم بها الفر الجتماعية تبرز المواقف والسلوكإن التصورات ا :وظيفة التبرير 2.6

فهي  يامه بسلوك أو فعل ما ،ـ، أي قبل أن يشرع في أي عمل أو التبرير البعدي أي بعد قبالتبرير القبلي
هذه الوظيفة مهمة ألنها تسمح للفرد بتقوية التمايز االجتماعي رح المواقف في وضعيات مختلفة ، و تسمح بش
 15وتبريره.

يرى أبريك أن كل تصور هو عبارة عن جملة من  . بنية و تكوين التصورات االجتماعية:7
واة ــابة نــمثـكون بفترا أساسيا ناصر يلعب دو ـلكن البعض من تلك الع، و اعناصر لها عالقات فيما بينهال

عطائه داللة ، بينما  يبقى البعض اآلخر سطحيا راره و ـقـلى استـمل عـعـتظمه و ــنـتتسيره و ــالتصور المركزية ف ا 
  11.التي تظهر في الممارسات اليوميةخصائص أو صفات ثانوية للتصور ، و يشير إلى 

 le noyau centraleالنواة المركزية:  0. 2
األساسي للتصور فهي التي تعرفه هي بمثابة العنصر جتماعية تنتظم حول نواة مركزيه و التصورات االكل 
لتصبح  ،األصلي مزاحة عن إطارهايتكون من عناصر منتقاة و وهي عبارة عن مخطط لموضوع  ،تحددهو 

ذي تنتظم حوله معايير الجماعة. إن هذه النواة هي األساس المتين الموضوعا ملموسا وسهال تطبعه قيم و 
 ن للنواة المركزية هما:ان أساسيتاوظيفت هناك 10.بالموضوعقة ـلـبقية العناصر المتع

معنى ول داللة و ــتحو  شاءــفة إنـلك وظيـذي يمــعنصر الــي الـركزية هـمـواة الـنـأي أن الالوظيفة المولدة:  –أ 
 Abricقيمة حيث أن أبريك ناصر معنى و هذه العتكون بذلك لصور ، و ــة للتــالعناصر األخرى المكون

 11".يعرفها بأنها " العنصر الذي بواسطته تنشأ أو تتحول به معاني العناصر األخرى المكونة للتصور
التصور ، فهي بذلك توحد التصور هي التي تحدد طبيعة االرتباط بين عناصر و  : الوظيفة التنظيمية -ب 
هذا ما أشار إليه أبريك بقوله : النواة المركزية هي العنصر و  11لتغيرتثبته لقدراتها الهائلة على مقاومة او 

ركزية يؤدي بالضرورة إلى تنظيم في النواة المير ، أو األكبر مقاومة للتغيير وكل تحويل و المقاوم للتغي
 32تعديل في طبيعة التصور .تحويل و 
توى واحد فإنه يمكن أن يكونا معرفان بمحنه إذا كان هناك تصوران محددان و أ Abric أبريكويضيف 

ص ببعض العناصر يكون كذلك بذلك فإن التمركز الخايجيا من حيث تنظيم هذا المحتوى و مختلفين تدر 
استدالليا ويا و ، فإن تكافؤه يجب أن يكون معنعنصر مركزي معنى العناصر األخرى ، إذا فعندما يحددمختلفا

كافيا في تمركز عنصر  نه فالبعد الكمي ال يكون مؤشراأكثر ارتفاعا مقارنة مع البنود المحيطية ، وم
  11على العكس من ذلك يبقى البعد الكيفي هو المحدد لتمركز هذه العناصر .للتصور ، و 

في جميع الحاالت و  يجب اإلشارة إلى أن النظام المركزي للتصورات يتكون من عدد قليل من العناصر،
 10.على األقل عنصرين( و 6فإنه يحتوي على األكثر ستة )المعروفة 

 
 le système périphériqueالنظام المحيطي :  4. 2
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تمتاز هذه كما أنها ال تقل أهمية عنها و  الضروري للنواة المركزية ،نظام المحيطي هو النظام المكمل و إن ال
ر العناصر بكونها ذات نمط تسلسلي حيث تكون هذه العناصر المحيطية أكثر أو أقل قربا من العناص

كذا في الجانب المادي لمعنى التصور ، و  المركزية القريبة من النواة ، لهذا فان لها الدور المهم في إعطاء
 هناك ثالث وظائف أساسية للنظام المحيطي:و   17توضيح هذا المعنى  .

 la fonction de concrétisationوظيفة التجسيد:  – أ
خصوصيات ــر حساسية لـثـه أكـف ألنــواقمات و ـل سلوكـي شكـزي فــمركـالظام ـــنسد الــطي يجـحيـمام الــظـنــإن ال

النواة المركزية بين الواقع الملموس و  interfaceالموقف اآلني ، كما يشكل هذا النظام الواسطة روف و ــظــال
 لتهم .فهو في غالب األحيان الوجه الظاهر الذي يمكننا الوصول إليه من خالل مالحظة األفراد أو مقاب

 la fonction d’adaptation au changementوظيفة التكيف مع التغير :  –ب 
تغيرات تصورات االجتماعية مع المعوقات و نظرا لمرونتها فإن العناصر المحيطة تؤدي وظيفة تكييف ال

النظر المواقف الملموسة التي تواجهها الجماعة ، فإذا ظهرت هناك عناصر جديدة مثال أو المعلومات تعيد 
في النواة المركزية للتصور ، فإن النظام المحيطي يكون األول في إدماج هذه العناصر الجديدة ، لتسمح 

أن   Seca. وفق هذه الوظيفة يرى جون ماري سيكا  يف مع الحفاظ على معناها المركزيللتصورات بالتك
وذلك راجع إلى طبيعة الخطاب طة عناصر النظام المحيطي مرنة في مدلوالتها وخصائصها المعيارية ونش

 11ات األفراد.وكذلك سلوك
 la fonction d’individuation: وظيفة التفرد -ج

ا النظام تسمح بإجراء تغييرات هذه الوظيفة تسمح بشيء من التخصص الفردي للتصورات ، فمرونة هذ
و معايشته لألحداث ، فإذا كان تعديالت فردية ، قد تكون لها عالقة بتاريخ ذلك الفرد أو بخبرته الذاتية أأو 

هناك إجماع حول النواة المركزية فإن التصورات االجتماعية تقبل بوجود فروق بين األفراد حول النظام 
 المحيطي.

عناصر محيطية يعمالن ككيان جتماعية  تتشكل من نواة مركزية و التصورات اال نستخلص مما سبق  أن
مل . فالتصورات تبدو لنا ثابتة ومتحركة ، جامدة لكنه متكادد ، و ـــمح ملـــظام بعــل نــبحيث يقوم كواحد ، 

لة في نظام قيم الجماعة ، مرنة مستقرة ألنها محددة بنواة مركزية متغلغدة و ـــامـــي جــهــمرنة في آن واحد ، فو 
لنوعية والتطور كذلك الوضعية ا، فهي تدمج المعطيات المعاشة و  ألنها تتغذى من الخبرات الفردية متحركةو 

 الممارسات االجتماعية  والتي يندمج األفراد أو تندمج الجماعات فيها.الخاص بالعالقات و 
من أن عملية التصور تتضفي دراسته  موسكوفيسيأوضح  . آليات عمل التصورات االجتماعية :1

   L’objectivationضيع هما : التو ا من خالل سيرورتان رئيسيتان و هذ"نشاطا تحويليا " للمعرفة ، و 
تعمل التصورات االجتماعية على أساس أن السيرورة وكالهما يبين كيف تبنى و    L’ancrageالترسيخ و 

لى دمج األولى تهدف إلى االنتقال من العوامل النظرية المجردة إلى الصور الملموسة ، أما الثانية فتهدف إ
بين كيف أن المجتمع يحول الهدف والمعلومة ي موسكوفيسيعليه فإن و تقديم نظام تفكيري متواجد مسبقا.و 

  15.من جهة أخرى الطريقة التي تؤثر بها هذه التصورات على المجتمعإلى تصورات و 
 11" "بواسطة عملية التوضيع يصبح ماهو غير قابل للشرح بديه 0812سنة  Farr فار قال: التوضيع 0.1



 أ. بن شوفي بشرى                                                           مقاربة نظرية : التصورات االجتماعية

 (66-54) ص ص4102ديسمبر ،  42الوادي العدد-رمعة الشهيد حمة لخضجا- مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 
63 

 لموسكوفيسيردة إلى الصورة الملموسة ، فهو بالنسبة يهدف التوضيع إلى االنتقال من العوامل النظرية المج
  .بنائيةفتعتبر التوضيع عملية تصويرية و  جودلياإلزاحة التدريجية للمعاني الزائدة عن طريق تجسيدها " أما "

وحسب موسكوفيسي فإن عملية التوضيع تشتمل على حركتين األولى من النظرية إلى الصورة والثانية من 
الظواهر أو المعارف  دمجالتوضيع تسمح لألشخاص بالتحكم و  إن سيرورة ناء االجتماعي .الصورة إلى الب

 10هي تضم ثالث مراحل :المعقدة ، و 
وتضم  Sélection des informationsمرحلة انتقاء المعلومات تسمى هذه المرحلة  :المرحلة األولى

النظرية، حيث يتم فصل مختلف مكونات  اإلزاحة عن اإلطار األصلي لعناصرو  ميكانيزمين هما االنتقاء
معايير فالمعلومات المتداولة حول الموضوع يتم فرزها وفقا ل .نتقائهاا  موضوع الجديد عن إطارها األصلي و ال

قائها محكاة معيارية إذ ال يحتفظ إال بما يوافق النظام القيمي للجماعة. لهذا يتم فصل المفاهيم بعد انتثقافية و 
 ون فيها.يتحكهم الخاص و معال راد فيدخلونها في، ليتم استهالكها من طرف األفنتمي إليهعن اإلطار الذي ي

مرحلة تكوين النواة المركزية  يهو  Le schéma figuratifالمخطط الشكلي تسمى مرحلة  الثانية:المرحلة 
أخرى  من جهةكاثف عناصر المعلومات من جهة ، و األساسية للتصورات بحيث تشكل تنسيق يؤدي إلى ت

تهيئة مستخرجة دمجها بلفة والمستوحاة تأخذ تنظيمها و ـــوامل المختـإلى عزل المفاهيم األكثر تصارعا ،  فالع
 هذا ما يسمح بالتماس حقيقة مجردة .مرتبة ، و مصورة و 

، عندما يدخل مخطط شكلي لموضوع ما في المجتمع  النواة الشكليةو تسمى مرحلة :  المرحلة الثالثة
داخله فإنه يصبح من البديهيات ، فهو ليس مجرد نسخه عن الموضوع بل نظرية قائمة بذاتها . إن وينتشر ب

عوامل النواة الشكلية تصبح عوامل للواقع تعتبر بواسطة سيرورة التطبيع . وبهذا االنتقال نحصل على 
ل ـبـقـيستاعدية ، و ــقــة الظريــوامل المستخرجة للنـعــاختيار للظواهر المعقدة حيث الوظيفة تكون مدججة بال

 مكثف إلنتاج العقد .ا و ــشكل الشعوري ألن الكبت موجود مسبقــبفسه و ــول نـد حـقـتـفرد ما يعـال
تتبع  La vulgarisation scientifiqueأن عملية التبسيط العلمي  Roqueploقد أشار روكبيلو ل

تبسيط ه عن التفكير االجتماعي الذي يميل إلى الشيء نفسه يمكن أن نقولنفس مراحل التوضيع ، و  كعملية
 11.التفكير المتمركز اجتماعيا   Piagetهو قريب مما أسماه بياجيه الظواهر على هذه الشاكلة و 

هي إدراج عناصر جديدة في تفكير قائم ، إن سيرورة الترسيخ تشير إلى النماذج المدمجة  الترسيخ : 4. 1
التحوالت التي تحدث فيه ، أيضا إلى الطريقة التي يجد بها عي و التصورات ضمن المجال االجتمافي 

 11.الموضوع الجديد مكانا له في النظام الفكري السابق لألفراد 
هذا يعني أنه في حالة التحليل النفسي مثال ، توجد يخ تشكل التصورات نظام معاني ، و بواسطة الترس• 

مختلف الجماعات ن نظام قيمي راسخ في المجتمع و ع شبكة من المعاني التي هي صفتها ، لكنها نتجت
 .االجتماعية أو الممارسات الفكريةكتب كيف أن التحليل النفسي يفرض بعض المعايير  موسكوفيسيكذلك 

بواسطة الترسيخ تصبح التصورات نظام للتأويل : إن عملية إدماج موضوع جديد في نظام قائم تحدث • 
، ألن الجديد يزعج أحيانا النظام القائم ، لذلك شرعت بعض دائما بدون صراعات أو اصطدامات 

األطر المعيارية المعتادة ، بالتواصل مع  ر التحليل النفسي ألنه يهدد بقلبالجماعات بالتهديد عند ظهو 



 أ. بن شوفي بشرى                                                           مقاربة نظرية : التصورات االجتماعية

 (66-54) ص ص4102ديسمبر ،  42الوادي العدد-رمعة الشهيد حمة لخضجا- مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 
64 

فإنه يمكن اعتبار الترسيخ   جودليحسب خ يضفي قيمة ووظيفة للتصورات ، و سيرورة التوضيع فإن الترسي
 L’instrumentalisation du savoir  .11ه باستعمال المعرفة مساو لما أسمت

د ما بين و جو رير المـــقا ونعني بهذا التقــمسب دمةــقير مــفكــظمة تــدرج التصورات ضمن أنـرسيخ يــالت•  
ي هذا التقرير يجسد منبعا يعطسبقة وما بين موضوع التجديد ، واللذان يتقابالن أو يتواجهان و التصورات الم

ى فإن صفة للتصورات صفات تعريفية ، مثلما عرفت عند موسكوفيسي باألطوار المعرفية من جهة أخر 
 االستحداث يسمح بتشكيل مساعدة جادة لدمج الموضوع الجديد. اإلنشاء في التصورات و 

بعدها  ثم العناصر المعروفة مسبقا ،تقريب مابين العناصر المستحدثة و عليه فإن الترسيخ يعتبر ميكانيزم للو 
لتصورات االجتماعية يحدث األطر ، حيث تقول جودلي : " إن نظام اتوضح نماذج لترتيب السلوكات

يشرح بطريقة مألوفة . أن يصبح الموضوع ن للترسيخ أن يترتب في المألوف و المراجع التي من خاللها يمكو 
 11عليه. امعتادمألوفا و  اجديد

رغم حداثته االجتماعية ، و م جدا في ميدان البحوث النفسية و هإن مفهوم التصورات االجتماعية مخالصة:
ن كة، و ـلـويـث إال أنه ظل منسيا سنوات طـكمفهوم أو كأسلوب بح ر ـثيــنحت الكــد مــيه قــانت العودة إلــا 

لى السيما على صعيد البحث و التنقيب ، فمن خالله تم التطرق إماعية و ــالعلوم االجتلوم اإلنسانية و ــعـلل
لعل الفضل في كل هذا يرجع إلى ، و  جملة المواضيع التي كان من الصعب تناولها بالبحث و الدراسة

كذا إلى الباحثين الذين لم يتوانوا في ذا الموضوع إلى الساحة العلمية و الذي قدم ه موسكوفيسيالباحث 
            إخراجه كعلم مستقل بذاته عن بقية العلوم األخرى . 
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