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  :ورـــوم التصـــمفه -أوال
قد یوجد بعض االلتباس في المفاهیم بین مفهوم التصور ومفهومات تتداخل معه 

لهذا یجئ التفریق تستعمل من طرف الفرد ، و التي من خاللها یعالج ویفسر المؤثرات البیئیة ، 
  : بینهما لتمییزها عن بعضها فیما یلي 

   :رأيــــور والـــالتص 1-1
أن الرأي یعتنقه : "استجابة لفظیة واضحة قابلة للقیاس و المالحظة و یعرف هو لرأيا  

الفرد لمدة محددة ، وغالبا ما یعبر الرأي عن الشعور القومي السائد لدى أفراد المجتمع ، و 
غالبا ما یعبر رأي الفرد على ما یجب أن یكون علیه الوضع و لیس ما هو كائن فعال، و اآلراء 

إال أن ذلك یختلف ، فاالتجاه یتعرض للتغییر بدرجة أقل عمقا . مثل االتجاهات قابلة للتغییر 
  1".من الرأي 

فمن خالل هذا التعریف یظهر أن التصور أشمل من الرأي كون أن الرأي خاص بالفرد    
كما أنه قابل للتغیر، في حین نجد أن التصور  .محددةألنه یعتنقه لمدة  خاصیة،وهو ال یعطیه 

من الثبات ویحمل خصائص الجماعة ، ومنه فان التصور یتأثر باآلراء الشخصیة  ءيبشیتمیز 
، یفهم من خاللها التصور " جمع من اآلراء " على حد تعریف موسكوفیسي للتصور على أنه 

    .  إلیهأداة تمكننا من الوصول عن وبهذا  فالرأي عبارة 
   :ادــــاالعتقو  ورـــالتص 1-2

تصورات أساسیة للعالم و اإلنسان و الجماعة و السلوك لتساعده على یحتاج اإلنسان إلى 
التكیف و التوافق مع البیئة ،وتقوم الثقافة بتقدیم هذه التصورات التي تأخذ شكال یعرف باسم 
المعتقدات، ومنه یفكر اإلنسان في العالم كیف خلق وما مصدر القوة و السلطة فیه فتكون هذه 

  .2جتمعه ما یعنیه على بناء عالقاته مع بیئته الخارجیةالمعتقدات السائدة في م

                                                
، رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة منتوري ،  التصورات االجتماعیة للعنف الرمزي من خالل الكتابات الجداریةعامر نورة ،  - - 1

 . 17-16، ص ص2005قسنطینة ، 
  
 .95، ص 2006، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، مصر ،  في المجتمع و الثقافة و الشخصیة دراساتعلي عبد الرزاق جلبي ،  -  2
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ومنه فالمعتقدات هي ما نعتنقه من أفكار وما نؤمن به من آراء في مختلف المجاالت، و تظهر 
في نظرتنا لألمور، ویقصد بها مجموعة المفاهیم الراسخة في عقل الفرد، فالناحیة المعرفیة 

 أوو قد تكون هذه المعتقدات مرغوبة  ءيالشالموضوع أو  زاءإلالتجاه تتكون من معتقدات الفرد 
  1.غیر مرغوبة 

تنظیم له طابع االستقرار و الثبات للمدركات و  بأنهوعرف كریتش وكریتشفلید المعتقد 
محدد ویتسع  ءيشنمط المعاني لمعرفة الفرد حول  أوالمعارف حول جانب معین من علم الفرد 

  .لمعرفة و اإلیمان المعتقد لیشمل كال من الرأي و ا
المعتقد هو تنظیم لتصورات الفرد ومعارفه حول موضوع معین، سواء كان هذا  نإذ

ومن ممیزات هذا التعریف أنه یضع مفهوم المعتقد وسط ... الموضوع أشخاصا أو مواقف 
 منظومة تتدرج في تعقیدها وتشابكها تبدأ من الرأي وتنتهي باالتجاه، فالمعتقدات بمثابة التجسم

  .2المعرفي لالتجاهات، كما أن المعتقد مجموعة التصورات و المدركات و المعارف
المعتقدات و األفكار معنى واحد ،ویرى أنه یمكن ) Parsons( وقد استخدم بارسونز 

  . تقسیمها طبقا لفئة الموضوعات التي تشملها سواء الخاصة بالبیئة أو الخاصة بالكائن الحي 
التصورات في البدایة تكون عبارة عن أفكار فردیة وجماعیة،  نأیتضح من خالل ما سبق 

ثم تتبلور لتصبح تصور ثم تصبح معتقدا و یصبح المعتقد بهذا الشكل تنظیم لتصورات الفرد 
  . االجتماعیة  أومحدد ، والتعامل معه لیتسع و یتسم بطابع العمومیة  ءيالشومعارفه حول 

   :اهــــاالتجور و ـــالتص 3 -1
المعنى األول أو أصل كلمة اتجاه هو الوضع الذي یتخذه الفرد للقیام بنشاط ما أو هو إن 

" على أن  ) G.W.ALLPORT(" ألبورت "االستعداد الفیزیقي ألداء فعل معین ، و یعرفه 
حالة عقلیة أو حالة من االستعداد العقلي و العصبي منظمة من خالل الخبرة تمارس تأثیرا 

                                                
ت ، .، مركز االسكندریة ، د  1، ج الصحة النفسیة وعلم النفس االجتماعي و التربیة الصحیةاحمد محمد حسن صالح و آخرون ،  - 1

 .260ص 
، 2000،المجلد الثاني ، دار قباء للنشر و الطباعة  و التوزیع ، القاھرة ،  نفس االجتماعيدراسات في علم العبد اللطیف محمد خلیفة ،  - 2

 . 274ص 
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على استجابات األفراد بالنسبة لجمیع الموضوعات و المواقف التي یتصل بها  اودینامكیتوجیها 
  .1هؤالء األفراد

أو هو حالة من االستعداد أو التأهب العقلي و النفسي تنتظم من خالله خبرة الشخص في 
كافة المجاالت ، و اتجاهه نحو البیئة یحدد سلوكه تجاهها،  وتكون ذات أثر توجیهي أو 

استجابة الفرد لجمیع الموضوعات و المواقف التي تستثیر هذه االستجابة، و  دینامیكي على
االتجاهات من السهل تغییرها ، وقد تكون إیجابیة أو سلبیة ، وقد تكون محافظة أو تقدمیة وقد 

   .2تكون عامة أو متخصصة في مجال معین
ا یوجد لدیه من تتكون بناءا على م –هو عبارة عن الحالة الوجدانیة للفرد  تجاهالفا

و التي تدفعه في معظم  –معتقدات أو تصورات فیما یتعلق بموضوع ما أو أشخاص معیین 
القیام بعدد من االستجابات أو السلوكات حیالها في موقف معین ویتحدد من خالل  إلىاألحیان 

  .قبوله لهذا الموضوع أو هؤالء  األشخاص  أوهذه االستجابات مدى رفضه 
االتجاه یتكون و یتبلور من خالل التصورات الفردیة و الجماعیة التي یكونها الفرد یتبین لنا أن 

عندما قال بان التصور یتكون من  "موسكوفیتشي"یعرفه عن موضوعات أو مواقف معینة ، و 
مثیر و استجابة في وقت واحد لموقف أو موضوع معین ، ومنه یتبین أن المفهومان متدخالن 

  . بعضهما البعض ومتكامالن في تكوین 
  :ةــــالقیمور و ــــالتص 4 -1 

یشكل مفهوم القیم نقطة تقاطع حقیقیة للعدید من العلوم كالفلسفة ، علم النفس ، علم 
الخ فلقد أفلح المفهوم في استقطاب اهتمام ...االجتماع، علم السیاسة، االقتصاد، االنثربولوجیا 

 .  اإلیدیولوجیةالعلمیة و  مانتماءاتهالعلماء و الباحثین على اختالف 

                                                
 .  90، ص  2006، دار الھدى ، الجزائر ،  مفاھیم أساسیة في علم النفس االجتماعينصر الدین جابر ولوكیا الھاشمي ،  -  1
  . 162،ص  2007، الدار الثقافیة للنشر ، القاھرة ، مصر ،  طلحات البیئیةالمفاھیم و المصاسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي ،  -  2
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الذي  ،)Valeo( فهي مأخوذة من الفعل ( أنها التینیة األصل  إلىو یشیر أصل الكلمــة 
وهو معنى  Je suis en bonne santéأنا في صحة جیدة،   .Je suit fortأنا قوي  :معناه

  .1)یتضمن فكرة الفعالیة و التأثیر و المالئمة 
حقائق أساسیة هامة في البناء االجتماعي  بأنهاالجتماع قاموس مصطلحات علم ا هوعرف

لذلك فهي تعالج من وجهة النظر السوسیولوجیة على أنها عناصر بنائیة تشتق أساسا من 
  .التفاعل االجتماعي 

وتدل القیم عند علماء النفس التحلیلین على طاقة كامنة في الفرد تتبدى في صورة قیم 
القیم هي مجموعة من األحكام " عرفت بوصفها أحكاما كاألتي  كما .ودینیةروحیة و أخالقیة 

التي یصدرها األفراد متضمنة اختیارات وتفصیالت لها ما یبررها سواء كانت هذه األحكام على 
  .2"أو سلوك أو أعمال  أخالقأشیاء أو 

القیم ما هي إال تجمع لمجموعة من االتجاهات  أنوعموما یكاد یجمع علماء النفس على 
  .سم باالتساق مع بعضها البعض ت

وتختلف نظرة علماء االجتماع لمفهوم القیم عن نظرة علماء النفس لها ، ففي حین ینظر 
علماء النفس للقیم في إطار خصائص الفرد و استعداده و استجاباته المتصلة بعالقاته مع 

وظیفتها و یهتمون اآلخرین، فان علماء االجتماع یوجهون عنایتهم ببناء النظم االجتماعیة و 
بأنواع السلوك التي تصدر عن جماعات أو فئات من األشخاص في عالقتها فقط بنظم 

   3.اجتماعیة أخرى
علم االجتماع  إلىالفضل في إدخال هذا المفهوم  أنویرى الكثیر من علماء االجتماع 

،  1918"  ندي الفالح البول" في مؤلفهما " فلوریان زتانیكي " و " ولیام توماس " یعود إلى 
حیث أصبح بعدها علماء االجتماع یستخدمون مفهوم القیم استخدما متزایدا ولتصبح القیم بعد 

                                                
، ص 1980، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة و المطلقیةالربیع میمون ، -  1

28. 
، المكتب الجامعي الحدیث ، االسكندریة ،  ین النظریة و التطبیقعلم النفس اسس السلوك االنساني بشعبان علي حسین السیسي  ،  -  2

 .  193، ص  2002
 353، ص  2001، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع القاھرة ،  علم النفس االجتماعيمعتز عبد هللا ، عبد اللطیف محمد خلیفة ،  -  3

 ،354. 
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ذلك واحدة من أهم الموضوعات في العلم االجتماعي ، وقد عرف كل من  توماس وزتانیكي 
یحمل معنى ألعضاء جماعة ما بحیث یصبح هذا المعنى  ءيشهي أي : " القیم كاآلتي 

   1" .ودافعا قویا یوجه نشاط هؤالء األعضاء  موضوعا
القیم تمثل تصورا عام منظم یؤثر في سلوك  أن إلى" كلود كالكهون " في حین یذهب 

  .إزاء الطبیعة وتحدد مكانته وعالقاته باآلخرین و األشیاء المرغوب فیها  اإلنسان
ات األساسیة ألي القیم أفكار وتصورات لها أهمیتها وتكون بمثابة القلب من المعتقد

   .التصورمجتمع وهي تشكل مقیاسا على أساسه تقوم معاییر الجماعة و القیم تساعد في بناء 
  :ورةـــالصور و ــــــالتص 5 -1

ضمن هذا المفهوم معاني كثیرة فهي مجموعة االنطباعات التي یكونها الفرد عن شخص تی
" لمحتوى هذه االنطباعات أو عن مجموعة أو مجموعة أخرى و  آخرین،آخر أو أشخاص 

    .اآلخرینأثر عمیق في تفاعالت الفرد مع " الصورة
التصور فهو  أما .فیهأي تعكسه كما هو موجود  للواقع،فالصورة هي انعكاس حقیقي 

   .الخارجیةوهو عملیة بناء للواقع انطالقا من المعطیات  خارجي،انعكاس داخلي لواقع 
التصور الذي  یكمن في میكانیزم االنعكاس ، فإذا و بهذا یتضح الفرق بین الصورة و 

كانت الصورة طبق األصل لما هو موجود في الواقع ، فالتصور قولبة لما هو موجود فعال 
  2.نتیجة الخصائص البنائیة و االجتماعیة التي تعطي التصور داللة خاصة 

  :اإلدراكور و ـــالتص 6 -1
   الفرد یفسر األحاسیس أنائي حیث اإلدراك على أن فعل بن" موسكوفیسيیعرف   

  ".التي یتلقاها و یضعها في عالقة مع بعضها البعض ویعطي لها معنى 
  
  

                                                
 . 20، ص 1985، دار المعارف ، القاھرة ،  قیم و التنمیةاالتجاھات المعاصرة في دراسة الكمال التابعي ،  -  1
رسالة ماجستیر ، ،  التصورات االجتماعیة للعوامل المساھمة في ظھور العنف الزواجي في المجتمع الجزائري فریدة بولسان ، ،  -  2

  .19، ص  2007غیر منشورة ، جامعة محمد خضیر  ، بسكرة ، 
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و اإلدراك أیضا هو عملیة عقلیة تتضمن التأثیر على األعضاء الحسیة بمؤثرات معینة و یقوم 
عله مع الفرد بإعطاء تفسیر وتحدید هذه المؤثرات في شكل رموز ومعاني بما یسهل علیه تفا

و لكي یتم اإلدراك البد من وجود عالم خارجي مستقل عنا ال لما دخل لنا فیه، مملوء . بیئیته 
بأشیاء وموضوعات ذات داللة خاصة مثل كلب، كتاب، مدرسة، والبد من وجود  الحواس التي 

ن فبدو ... تجعلنا ندرك هذا العالم الخارجي بطریقة معینة مثل البصر، السمع، الذوق، الشم 
جانب  إلىالحواس ال یمكن أن ندرك العالم الخارجي المحیط الخارجي المستقل عنا، و البد 

ذلك من ترجمة تلك اإلحساسات التي تصلك من الحواس إلى معنى معین لكي یستجیب لها 
  1.بطریقة معینة ، وتسلك نحوها سلوكا معینا یتفق وهذه المعاني 

األشیاء المدركة كما یبدو لنا وكما تنقلها الحواس  فاإلدراك إذن هو استقـبـال الذهن لصور
عن طریق .ن النشاط اإلدراكي و الفكري یفي حین أن التصور یعتبر الوسیط الذي یجمع ب. 

  .التصور یمكننا إدراك المواضیع المحیطة بنا وجعلها في العالم المادي 
مفهوم یضیف إلى یمكن القول أن التصور وعاء یحوي كل المفاهیم السابقة، وكل  إذا

وهو یساهم في بناء و تكوین التصور حول  . التصور شیئا ما وله دوره في التأثیر علیها
التصور من آراء أفراد   افإذا أردنا أن نتعرف على تصور لموضوع ما نبني هذ. موضوع ما

و  )رافالعادات و التقالید، األع(  مومن خالل اعتقاداته) كل فرد لدیه رأیه الخاص ( المجتمع 
ومن خالل العملیات . من خالل ذلك یتكون االتجاه سواء كان ایجابیا أو سلبیا نحو الموضوع 

   2.العقلیة كاإلدراك یتكون لدینا التصور 
  : ل التصـــورـــتحلی -ثانیا

ء الذي يإن التصور من حیث هو صورة ذهنیة مركبة من عدة صفات مجردة من الش
صفاته وحیثما اجتمعت ، بحیث كلما ذكرت هذه الصفات یتصف بها ، یحصل كلما اجتمعت 

ء الذي یتصف بها وحصل في الذهن معناه ، ومن هنا كان لكل تصور عدد من يفهم الش

                                                
 .  86، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ص  النظریة و التجریبیة أسسھتربوي ، علم النفس السید خیر هللا ،  -  1
  .20فریدة بولسان ، مرجع سابق ، ص  -  2
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الصفات یفهم منها ، وعدد األفراد یتصفون به حیث یتكون في إطاره الفكري النفسي و 
  .االجتماعي 
  .یبین تكوین التصورات ) 1(الشكل رقم 

  
  ) 9-8ص ص  2005اللجنة الوطنیة للمناهج ، الوثیقة المرافقة لمناهج العلوم الطبیعیة و الحیاة ، ( 

  
  

  .تغیر التصورات یبین) 02(الشكل رقم 
  ) 9- 8ص ص  2005، اللجنة الوطنیة للمناهج ، الوثیقة المرافقة لمناهج العلوم الطبیعیة و الحیاة (   

  
  التطور الفكري النفسي الوراثي

  
 اإلطار االجتماعي و الثقافي

  
 وراتـــــــــــالتص

  
 ديــي القاعــالمستوى المعرف

  
 التصورات بنى منظمة ، بسیطة ومنسجمة 

  
 تجاھلھا یؤدي إلى بقائھا وتقویتھا

قابلة للتطور أثناء عملیة التعلم و یؤدي 
 بالفرد إلى بناء معرفة جدیدة من خالل

 تغییر التصورات األولیة
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  : ورــــاد التصــــأبع – ثالثا
أن الفرد ال یبني تصوره دون الرجوع الى ما اكتسبه من مجتمعه  )KAES" (كایز" یري   

النفسي ، االجتماعي ، : لكي یتكیف مع المحیط ، وقد حدد ثالث أبعاد للتصور في سیاقها 
  .والثقافي التي تظهر وتتطور فیه

التصور هو حركة أو عملیة بناء للواقع من طرف الفرد ، وهذا یدل على :  د األولــالبع 3-1 
الفرد یبني تصوراته عن الواقع من خالل المعلومات التي یتلقاها ، وهذا البناء ال یتم دون  أن

ما اكتسبه من مجتمعه وهذه المعلومات تسمح للفرد بالتكیف و التواصل مع  إلىالرجوع 
  .عالقاته داخل المجتمع  المجتمع وتحدد

  .اجتماعیاالتصور هو نتاج ثقافي وتعبیر تاریخي ظاهر معبر عنه :الثانيد ــالبع 3-2
یعني التفاعالت االجتماعیة بین الفرد والمحیط من ممارسته االجتماعیة ووضعیة الطبیعیة و 

ا الخاصة  كل طبقة اجتماعیة تخفي تصوراته" بقولها )  S.MOLLO" (مولو" هذا ما تؤكده 
كما نجد في المجال العام للتصورات، األفكار، الطقوس ، " المرتبطة بأنظمة القیم المرجعیة 

  .القیم المرجعیة األخالقیة بمختلف الفئات االجتماعیة
التصور كعالقة اجتماعیة للفرد مع عنصر من المحیط الثقافي ، بما أن  : البعد الثالث  3 -3

د من العالقات التي تربط الفرد بالمجتمع ، فان تصور هذا الفرد التصور یسجل داخل نسیج معق
ألي عنصر من محیطه الثقافي ال یكون دون توسط هذه العالقات االجتماعیة التي تمنحه 

  .1ممیزات خاصة وتوجب علیه انتقاء بعض العناصر للموضوع الذي یتصوره 
ثقافي و االجتماعي تصور الفرد ألي عنصر من عناصر محیطه ال أنمما سبق یتضح 

یعتمد  وبشكل مباشر على العالقة االجتماعیة ، فالتصور ذو بعد نفسي ألنه یحوي عملیة ربط 
مظاهر  تأثیرووصل بین المجرد و المحسوس أي عمیلة اإلدراك ، و ذو بعد اجتماعي نتیجة 

عاییر المجتمع في مظاهر الفرد أو نتاج ثقافي معبر من خالل الكائنات و األشیاء و الم
  . الموجودة في ثقافة المجتمع 

                                                
 .18ص  مرجع سابقعامر نورة ،  -  1
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   :وراتــالتصال ـــأشك –رابعا
  : یمكن التعرف على بعض أشكال التصورات و المتمثلة في 

   :الفردیةورات ـــالتص 4-1
 إلىأي موضوع یمكن استنباطه " التصورات الفردیة هي ) CLENET" (كلیني"حسب 

ا فهي قائمة على خبرات فردیة محایدة ، ، و ابعد من هذ" وضعیة معاشه مما یعطیها معنى 
    .1أي تخص ذلك الفرد ونمط معاشه 

هو  أومرجعي محدد اجتماعیا  إطارو التصورات الفردیة هي تصور الفرد لذاته في 
بالعوامل البیئیة المحیطة به، له وظیفة ال تقل أهمیة في  یتأثرتصور یتعلق بالفرد لكنه 

ماسة ال عطاء صوره لذاته تتماشى مع ظروف الحیاة التي  االتصال مع النفس ، فالفرد بحاجة
  .  یعیشها

و التصورات الفردیة ال یمكن فهمها دون فهم األوضاع و المواقف و المیوالت و الثقافة 
كما تحكم أنماط تفكیرهم و . العالم والى أذواقهم  إلىالتي یستنبطها األفراد و التي تحكم رؤیتهم 

و المعاییر التي یعتمدونها في تصنیف مجاالت الحیاة بحسب  أسلوب عیشتهم و أذواقهم
تختلف ) E.DURKEIM" ( دوركایم " لذلك فان تصورات األفراد حسب . األولویات 

العقلیة و الوجدانیة  ماستعداداتهباختالف القیم الثقافیة التي اكتسبوها من المجتمع ، و باختالف 
 .و الجسدیة 

 
 
 
 
 
 
  

                                                
       امعة محمد رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، ج،  التصورات االجتماعیة للشخص اإلرھابي  لدى الطلبة الجامعیینأمال بوعیشة ،  -  1

 . 27، ص  2009خضیر  ، بسكرة ،      
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   :ريــــالغیور ـــالتص 2 -4
  : و هذا التصور ذو مستویین 

الذات هي تحتم على  أنوهو إبراز الذات عن موضوع المتصور ، بمعنى : المستوى الذاتي 
الفرد التحدث عن نفسه قبل الخوض في الموضوع ،و بتناوله هذا الموضوع یحاول جاهدا فرض 

  . 1تصوره على اآلخرین 
د عن ذاتیة الشخص في تحلیل المواضیع، إذ ال أي أنه یبتع:  المستوى الموضوعي الخارجي

  .2یصبح الفرد محور الموضوع بل یشاركه في ذلك الجماعات  
یتبین لنا أن المستوى األول من التصور تتحكم فیه ذاتیة الفرد أي انه طرف داخلي یتمثل 

لق بكل في أن الفرد وتحلیله للمواضیع من وجهة نظر الفرد ذاته ، أما المستوى الخارجي فیتع
  . إطاره االجتماعي أي أنه بعید عن تصورات الفرد الذاتیة يمن الفرد و الجماعة و الموضوع ف

  :  ة ــــــــورات االجتماعیـــالتص 3- 4  
مجرد مالحظة داخلیة لذا ب إلیهوحدة التصور وال یمكن الوصول  هو"  دوركایم"في رأي 

هو  إنمالتصور ال ینشأ من فراغ و ا إنوجب البحث عن رموز خارجیة لتجعله محسوسا، 
    .  3نتیجة أسباب خارجیة 

و التصورات هي التي تتأسس في شكل قیم ومعاییر للسلوك و التذوق و القول، بل یمكن 
اعتبارها تیارات رمزیة تسیطر داخل مجتمع معین وتنتظم ضمنها المواقف و السلوكات و 

یقول  . آفاق رؤیتها ووعیها بشرط وجودهااألحكام، بحیث تمثل صورة لماضي الجماعة وتعكس 
التصورات هي ذلك التدفق الدائم من صور الحیاة تدفع بعضها البعض كتدافع مجرى " دوركایم"

  .تتغیر بتغیر الحیاة االجتماعیة إنمادائما السیالن و ال تبقى على حالها، 
  :ةــور في ضوء بعض المداخل العلمیـــالتص-خامسا

                                                
  .28، ص السابق   مرجعالآمال بوعیشة ،  -  1
 . 70ص  د ت،  ، مطبعة النجاح ، الدار البیضاء، 2، ط الطفل و المجتمعاحمد فوزي ،  -  2
دولة في علم النفس العیادي  ، جامعة منتوري  ، رسالة دكتوراة  التصورات االجتماعیة للصحة و المرض في الجزائرسلیمان بومدین ،  -  3

 .12، ص 2004-2003قسنطینة ، 
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هذا المصطلح  أنهاما في العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة بحیث  تلعب التصورات دورا
   :عندیعني اإلصغاء و األهمیة عند اغلب العلوم اإلنسانیة و بالخصوص 

  : الفلسفـــــة
األمر الذي یتبین بوضوح في . استعملته أوال من أجل البحث عن شروط ووسائل المعرفة  

  .مواضیع ماهي في حقیقة األمر سوى تصورات آراء كانط الذي قال أن معرفتنا تتشكل من 
  : علم االجتمــاع 

  .ولوجیة یمن دراسته االید انطالقاالذي تطرق و عالج هذا المفهوم   
  : علم النفس االجتماعـي 

  ل ــــعلم النفس االجتماعي هو المجال األول لتحلیل التصورات التي تكونت مث
التناغم  ةوظیفلهذا النظام  إن. حوادث الخارجیة أنظمة عقلیة و مرجعیة تسمح للفرد بفهم ال

بتحدید ...) ثقافیة ، دینیة ، مهنیة ( التي تسمح ألفراد مجموعة ) و حدة داخلیة ( الداخلي 
  . الذات داخل وحدة اجتماعیة الحتیاجات االنتماء 

  : علم النفس المعرفــي 
  . التصورات  التي تخلق) الفكریة( الذي یحاول فهم میكانیزمات العقلیة 

  :التاریـــــــخ
  ) . ثقافة ، تفكیر ، ثم اتجاهات و تصرفات جماعیة ال شعوریة ( الذي اهتم بالذهنیات  

   :الجغرافیـــــا
   .التصوراتالتي اهتمت باألصل االجتماعي لهذه 

   :االنتربولوجیــــا 
  .كاإلحصاءو علوم اللغة و االتصال و اإلعالم و نماذج أخرى حسابیة 

علیه یتضح لنا جلیا أهمیة التصورات انطالقا من أهمیة هذه العلوم التي هي عالقة وثیقة  و
   .بالتصورات، و هذا إن دل و إنما یدل قیمة التصورات في مجال البحث النفسي و االجتماعي

   :ورـع محتوى التصــرق جمـــط -سادسا
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  .المتداعیةالطرق  ة،االستفهامیهناك عدة طرق لجمع التصورات، و تمثل في الطرق 
  : Les méthodes interrogativesالطرق االستفهامیة  1 -6

هذه العبارات ممكن أن . ترتكز على جمع العبارات المتعلقة بموضوع التصور المدروس 
الكالسیكیتین و هما المقابلة و  الطریقتینتكون شفویة أو رمزیة وتندرج ضمن هذه الطرق 

  .االستمارة
  : المقابلة   6-2

و لكن یبقى النشاط معقدا و بخصائص التحكم فیها مما  الفرد،المقابلة هي نتاج حوار مع 
   .صعبایجعل التحلیل 

  :  االستمارة 6-3
تبقى هي التقنیة األكثر استعماال في التصورات، مما یسمح للباحث بمعرفة الجانب الكمي 

ة، إن هذه التقنیة تسمح بجمع محتوى أو البعد الكمي للتصور، رغم االنتقادات و الحدود المعرفی
و إلى جانب المقابلة و االستمارة هناك طرق كالبطاقات المستقرأة، الرسومات . هذه التصورات

و كل هذه الطرق یتم استعمالها عندما یواجه . و الدعائم البیانیة و المقاربات المونواغرافیة 
ه الطرق قد تسمح بجمع محتوى التصور األفراد صعوبات أثناء استعمال الطرق الكالسیكیة وهذ

 .  
  
  
  
  

  و یوجد منها نوعان  :الطرق المتعلقة بتداعي األفكار  6-4
  : التداعي الحر  - 

تعتمد هذه الطریقة كذلك على العرض الشفهي، حیث تقوم على طلب من الفرد من خالل 
 إلىالتي تتبادر كلمة أو سلسلة من الكلمات و أن یقدم كل الكلمات و العبارات أو الصفات 
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و البعد االسقاطي لهذه الطریقة سمح بكل سهولة و بسرعة أكثر من االقتراب من . ذهنه
  . عناصر الموضوع المدروس أحسن من المقابلة 

  : بطاقة التداعي  - 
حیث تمر  (H.JAOUI)هذه الطریقة مستوحاة من البطاقة العقلیة التي وضعها 

  : بمرحلتین 
  . بطلب من الفرد بالقیام بتداعیات حرة  تقوم: المرحلة األولى  -
تقوم على طلب من الفرد بتقدیم سلسلة من التداعیات وذلك انطالقا من : المرحلة الثانیة  -

لتداعي األفكار ، كل الكلمات التي قدمها الشخص خالل المرحلة األولى  ىالكلمة األول
سل التي یمكن الوصول غایة الحصول على السال إلى، وبإمكان هذه الطریقة أن تتطور 

 1. إلیها

وهذا ال یمنع عدم استخدام طرق  هذه أهم الطرق المستخدمة في بحوث التصورات،
   .عنهاأخرى للكشف 

  
  
  
  
  

  
  خالصـــة الفصـــل

    
                                                

 .  38فریدة بولسان ، مرجع سابق ، ص  - 1
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تتشكل من آراء و اتجاهات وخبرات حول  معرفة،التصور  أنیتبین لها من خالل ما سبق 

فالتصور نتاج مشترك تدخل في بناءه  فیه،الذي نعیش  قعاالو و إدراك تسمح لنا بفهم  موضوع،

   .البیئیةاالجتماعیة و  الثقافیة، النفسیة،األبعاد 

 مفهوم إلىو هذا ما سعینا الوصول إلیه من خالل ما جاء في هذا الفصل حیث تطرقنا 

تصور ال إلىینا انه یجب علینا التطرق أو ر  .التصور، تحلیل التصور و أبعاد التصور و أشكاله

 .التصورطرق جمع محتوى  إلىاشرنا  أخیرافي ضوء بعض المداخل العلمیة و 

 


