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وسيحاول هذا. لتصورات االجتماعية تعد االختبارات االرتباطية أدوات هامة لدراسة ا: امللخص
املقال إيضاح ماهية هذه االختبارات ، وما هي شروطها ، وتعليماهتا ومزاياها وأهم أنواعها؛

االسكامات املعرفية القاعدية" واختبار"شبكة التداعيات " و اختبار" اخلريطة االرتباطية"آاختبار 
 .رات ودورها يف دراسة التصورات االجتماعية ، حيث حاول الباحث إعطاء نبذة عن هذه االختبا" 

 الكلمات االساسية

 .نواة مرآزية-التصور االجتماعي-االرتباط-اختبار-

RESUME :Nous essayons, dans cet article, de faire un bref exposé sur les tests 
associatifs qui étudient les représentations sociales. 

Nous avons relaté  les conditions, les consignes, les avantages et les types de ces 
tests ; comme le test de réseau d’association et le test de schèmes cognitifs de base. 

On a également donné une brève aperçue sur le rôle joué par ces tests dans 
l’exploration des représentations sociales      

MOTS CLES 

- test –association  -représentation sociale –noyau central. 

  
والتحليل بواسطة األدوية  (Psychodrame)" الدرما النفسية"ترجع 

  .النفسية أو التحليل الدوائي إلى لحظات تنفيسية ذات وطأة كبيرة نسبيا

مشاكل عديدة  (Hypnose)لقد صادف المعالجون المستعملون للتنويم 
مع المرضى؛ ففي بعض الحيان يستفيق المريض بعد جلسة التنويم في 

  .ة ومعاناة شديدة قد تجعل منه عنيفا مع معالجهحالة نفسي

لقد تخلى فرويد فيما بعد عن طريقة التنويم القائمة على التنفيس   
واإليحاء، واتجه إلى طريقة التداعي الحر حيث وثق هذه المرة في الوسيط 

  .الستجالب ذكريات مرضاه (Médium du langage)اللغوي 

لحرية للمريض في التعبير في تقنية التداعي الحر تعطى كل ا  
عن كل أفكاره في اللحظة التي تخطر له على باله، بدون تضييق، وال 

  .على الشكل أو المضمون (Censure)انتقاء، وال رقابة 

، أو أي مـوقف في (Lapsus) **إن سرد الحلـم، أو الهفـوة  
الحيـاة اليومية قد يكون شكل مثير لسلسلة ترابطية وتصورات منبعثة من 

" الهوامات"، و(Fantaisies)" الخياالت"الالشعور، وهي تشبه 
(Fantasmes)االنطباعات"، و "(Imagos)التكثيفات"، و "

(Condensations)التصويرات"، و "(Figurations)التحويالت"، و "
(Déplacements)التصميمات الثانوية"، و "(Elaborations 

secondaires).*  

 (Signes)من خالل تلك العالمات وسيتفاعل المريض والمعالج 
  .(Travestis)المتلبسة  (Figures)واألشكال 

  

  ة   ـــــــــــــــمقدم
أن التراث النفسي ثري بالمقاربات النفسية التي اعتمدت على هذا   

الذي استعمل  (S. Freud)سيجموند فرويد : النوع من االختبارات منها
التحليل "في عالجه الموسوم بـ  (Association libre)تقنية التداعي الحر 

 (K-G. Jung)، وكذلك كارل جوستاف يونج (Psychanalyse)النفسي 
  .(Association des mots)" تداعي الكلمات"الذي صمم اختبار 

 1892فرويد في عالجه لمرضاه، بين الفترة الممتدة بين . استعمل س
التي كانت تستعمل  (Méthode cathartique)، الطريقة التنفيسية 1895و

شاركو (بباريس " سالبتريار"من طرف األطباء الفرنسيين في مدرسة 
Charcot( نانسي "، ومدرسة) برنهايمBernheim ولييبولت ،Liébault( ،
" تكفير"جاءت من اليونانية وتعني  (Catharsis)" تنفيس"وكلمة 

(Purgation) تطهير"و "(Purification)التنفيسية  ، أما إصطالحيا فالطريقة
هي وسيلة مباشرة نسبيا إلعادة إلى شعور المريض العصابي التصورات 

فرويد فرضية مفادها أن . لقد وضع س. التي لها عالقة بمعاناته
 Souvenirs)المرتبطة بالذكريات الصدمية  (Affects)الوجدانات 

traumatiques)  تبقى محبوسة في الالشعور، وتتبدن(Somatiser)  في
  .راض هستيرية وتصوراتشكل أع

واالستعماالت اللفظية والجسدية  (Suggestions) *تساعد اإليحاءات
المستخدمة في العالجات التنفيسية على ) وضع اليدين على جبهة المريض(

لهذه البقايا الذاكرية  (Décharge émotionnelle)التفريغ االنفعالي 
(Traces mnésiques) رحلة ثانية تمكن والصور المرتبطة بها، وفي م

والتعبير بواسطة اللغة عما  (Remémoration)المريض من االستذكار 
  .ولد لديه الصدمات وسبب له المعاناة النفسية

Arabpsynet e.Journal:  N°20 – Autumn  2008  
 

 2008ريــــــــــــــف    خ    -  20الـعــــدد   :  جملــــــة  شبكـــــة العلـــــــــوم النفسيـــــــة العربيـــــــة

  122    



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@ @
 

تركيب الدالالت التي  :(Approche sémantique)مقاربة داللية ) أ(
، (Synonymes)تحملها المصطلحات المتداعى بها، وتشفير المترادفات 

والدالالت  (Métaphores)، واالستعارات (Antonymes)والمتضادات 
(Connotations).  

تكويـن  :(Approche thématique) مقاربة مضمونية )ب(
مجموعـات تصنيفية تسمـح بتصنيف المصطلحات المتداعى بها وفق 

وحساب تواترها  ،(Sous-thème)المضامين والمضاميـن الفرعية 
بل ، وعالقة التقا(Dispersion)، وتشتتها (Cooccurrence)وتساوقها 

(Opposition)  أو الربط(Conjonction).  

صفات، /النسبة أفعال :(Approche lexicale) مقاربة مفرداتية) ج(
، (Fluidite verbale)والمصطلحات األكثر شيوعا، والسيولة اللفظية 

ونسبة عدد المصطلحات المختلفة مع العدد اإلجمالي للمصطلحات 
  )5(.المتداعى بها

  :ةــــــــارات الترابطيـــــــــواع االختبـــــأن -6
أربعة أنواع قاعدية  (F. Jodelet, 1965)جودلي . يذكر ف  

  :(Deux critères binaires)ناتجة عن تقاطع محكين ثنائيين 

   :(Critère de nombre) محك العدد -أ

هنا قد يطلب من الشخص، في التعليمة، إعطاء إجابة واحدة أو عدة 
  :(Association)ا عن نوعين من التداعي أجوبة، لهذا نتكلم هن

نحصل في هذه الحالة  :(Association simple)التداعي البسيط  •
على عدد من إجابات يساوي عدد األشخاص، ألننا نطلب من كل شخص 

 .أن يعطينا إجابة واحدة

التداعي "أو أحيانا  ،(Association multiple)التداعي المتعدد  •
في هذه الحالة يحدد عدد اإلجابات  ،(Association continue)" المستمر

المطلوبة من الشخص، حيث نتمكن من إحداث انسجام في إجابات 
المجموعة كلها من األشخاص، وقد يحدد هذا العدد قبليا أو بعديا، ففي 

إجابات، أما في  5أو  3التحديد القبلي يطلب من الشخص غالبا إعطاء 
أي (المشترك في إجابات األشخاص " ن" التحديد البعدي فنختار نحن العدد

 )6().إجابة فما فوق" ن"يكون كل واحد من األفراد أجاب على األقل 

   :(Critère de contrainte) محك اإللزام -ب

يشرطه  (Contrainte)هنا قد يوجد أو ال يوجد في التعليمة إلزام 
  .الفاحص على نوع اإلجابات

يطلب أن تكون التداعيات (ي وقد يكون اإللزام هنا ذو طابع نحو  
  .(Noms)أو أسماء ، (Verbes)أو أفعال  ،(Adjectifs)" صفات"

أو " أجب بكلمات لها معنى مضاد: "وقد يكون اإللزام ذو طابع داللي
  ".أجب بكلمة تدل على شعور أو انفعال"

أو حذفي  (Substitution)وقد يكون اإللزام ذو طابع استبدالي 
(Imputation)  جب كما تتوقع أن يجيب هذا أو ذاك الصنف من أ"مثل

عندما ال يكون هناك إلزام ظاهر في التعليمة نتحدث عن ". األشخاص
، وفي حاالت وجود اإللزام في التعليمة (Association libre)تداعي حر 
  .(Association restreinte)" تداعي ضيق"نتحدث عن 

  :قاعديةإذن توجد عندنا أربع أنواع تقنيات ارتباطية 

  

لقد اهتم العلماء بمختلف مشاربهم باالختبارات االرتباطية أو اختبارات  
والسلوكيون  (Associationnistes)االرتباطات اللفظية مثل اإلرتباطيون 

(Béhavioristes).  

  :ةــــــــارات الترابطيــــــــادئ االختبــــــمب -1
التصورات االجتماعية  تعد االختبارات االرتباطية أدوات هامة لدراسة

، وتقوم هذه االختبارات على مبدأ )1()زمنيا وأداتيا(بكيفية اقتصادية 
تقوم هذه االختبارات على .(Association de mots)" التداعي بالكلمات"

 Inducteur et)مبدأ عام يتمثل في إيجاد رابط بين المحرِض والمحرض 
Induit).  

،(Stimulus)ى أيضا مثير ، المسم(Inducteur) يكون المحرض  
" صورة"وقد يكون ، (Syntagme)أو سنتاغم  (Terme)في الغالب مصطلح 

(Image).)2(  

  :ةـــــــــارات االرتباطيـــــــــس االختبــــــــأس  -2
) عالقات(على فرضية عن وجود روابط  )3(تقوم هذه االختبارات

ترادفية ، و(Lexicaux)، ومفرداتية (Sémantiques)داللية 
(Synonymiques) ومرجعية ،(Référentiels) وتماثلية ،

(Analogiques) وتصنيفية ،(Taxinomiques)  ورمزية(Symbolique) 
 .بين الكلمات والتصورات

يبدأ هذا النوع من االختبارات بسؤال يقترح فيه على الشخص قول 
، بدون تفكير لمدة طويلة، كل الكلمات، التسميات )أو كتابة(

(Désignations)  أو العبارات أو األوصاف التي تتبادر إلى ذهنة أمام
  .مصطلح مثير أو محرض

 Termes)وتعتبر الترابطات الناتجة أو المصطلحات المحرضة 
induits) . تلقائية وعفوية وتصدر بصورة استجابية(Elaborés 

réactivement) وتكتسي هذه  الترابطات بعدا إسقاطيا ألن الكلمة ،
ليست جملة أو سؤال محدد، ويمكن لكل واحد  (Mot stimulateur)لمثيرة ا

  .أن يفسرها حسب إطار تفكيره الخاص به

كلمات،  6و 3يتراوح عدد الكلمات المتداعى بها في العموم بين 
، )الترابطات(ويذهب بعض المختصين إلى طلب عدد معين من التداعيات 

 يحدد عدد الكلمات التي يجب والبعض اآلخر يطلب عدد أكبر، والبعض ال
  .التداعي بها

  :ةــــــــارات الترابطيــــــــــة االختبــــتعليم  -3
تتمثل التعليمة النموذجية في طلب من األشخاص أن يعطوا، لفظيا أو 
كتابيا، الكلمة أو الكلمات التي تتبادر مباشرة إلى ذهنهم لما تقدم لهم، لفظيا 

وتسمى الكلمات التي يقدمونها ) المحرضة(رة أو كتابيا، الكلمة المثي
  )4(.(Réponses)" االستجابات"أو  (Mots induits)" الكلمات المحرضة"

  : ةـــــارات االرتباطيــــــــــا االختبــــمزاي   -4
استعمال هذه التقنية سهل ويسمح بالحصول على قائمة من الكلمات 

 Système catégoriel d'une)التي تعد النسق التصنيفي لتصور معين 
représentation).  

  :ةـــــــارات االرتباطيــــــــداف االختبـــــــات وأهــــــــغاي  -5

إن تحليل النتائج يهدف إلى معرفة أكثر لطبيعة وبنية الترابطات 
  :بواسطة
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  :خطوات تحليل التصورات االجتماعية  -7

عناصر التصور االجتماعي ليست كلها متكافئة بنيويا، والتصور 
، بل يحتوي على بنية )تكتل غير منظم لمكوناته(ليس تراكم  االجتماعي

(Structure).  

إلى وجود نسقان في التصور  (Abric, 1993, 1994)أشار أبريك 
 )12(.النسق المركزي والنسق الطرفي: االجتماعي هما

  :(Système central)النسق المرآزي  -أوال

  :هـــــــــخصائص -أ

، ألن (Noyau central)نواة مركزية  تتضمن التصورات االجتماعية
، وفي (Pensée sociale)التصور االجتماعي هو تظاهر للفكر االجتماعي 

كل تفكير اجتماعي يوجد عدد من المعتقدات المولدة جماعيا 
(Collectivement engendrées)  والمحددة تاريخيا(Historiquement 

déterminées) ألنها تشكل أسس ) دحضها(، التي ال يمكن التساؤل بشأنها
  .ألساليب حياة، وألنها تتضمن هوية وديمومة جماعة اجتماعية معينة

تضمن النواة المركزية انسجام واستقرار التصور االجتماعي، وتتكون 
كل الحاالت المعروفة جيدا أثبتت (النواة من عدد صغير من العناصر 

  )13().عناصر، وفي الغالب يوجد عنصران 6وجود أقل من 

إن أحسن طريقة لتحديد طبيعة ووظيفة هذه العناصر هو القول   
إن وجود هذه . بأنها تساعد على إجراء تصنيف للنماذج المحصل عليها

العناصر ضروري لوضع النموذج ضمن الفئة التصورية التي ينتمي إليها، 
ضمن  (Spécimen)وغياب هذه العناصر يكون كافيا لعدم إدراج النموذج 

بمعنى أن النموذج ال يصبح ممثل نموذجي للتصور إال إذا . هذه الفئة
  .ميزته عناصر النسق المركزي للتصور

  :زيـــــــق المرآـــــــف النســـــــــــوظائ -ب
أن النسق المركزي يلعب ثالثة وظائف  (Abric, 2001)يرى أبريك 

  :أساسية بمعنى أنه يحدد ثالثة أشياء

  .(Fonction génératrice)ليدية الوظيفة التو: داللة التصور •

 Fonction)الوظيفة التنظيمية : التنظيم الداخلي للتصور •
organisatrice). 

 Fonction)الوظيفة االستقرارية : استقرار التصور •
stabilisatrice). 

  :زيـــــــــق المرآـــــــات النســــــــمكون -ج
، ففي (Différenciation interne)يعرف النسق المركزي تمايزا داخليا 

بعض األحيان ال تكون العناصر المكونة له متكافئة، ويمكن تمييز نوعان 
  :من العناصر

هي عناصر : (Eléments prioritaires)عناصر ذات أولوية  •
  .قائمة بذاتها وال يتطلب وجودها شروط

هي عناصر ال قيمة لها : (Eléments adjoints)عناصر تابعة  •
 .حقت بالعناصر ذات األولويةإال إذا أضيفت أو أل

  :(Système périphérique)النسق الطرفي  -ثانيا
 (Eléments périphériques)هناك نوعان من العناصر الطرفية 

 :وهما

استجابة  :(Association libre simple)تداعي حر بسيط * 1النوع 
  .واحدة، بدون إلزام

عدة : (Association libre continuée)تداعي حر مستمر * 2النوع 
  .إجابات وبدون إلزام

: (Association restreinte simple)تداعي ضيق بسيط * 3النوع 
  .إجابة واحدة مع إلزام

 Association restreinte)تداعي ضيق مستمر * 4النوع 
continuée) :7(.عدة إجابات مع إلزام(  

" تمرتداعي حر مس: "ومن بين هذه األنواع األربعة نجد النوع الثاني
(Association libre continuée)  هو األكثر شيوعا واستعماال عند دراسة

التصورات االجتماعية، فهذا النوع الثاني يلعب دور أساسي، في مختلف 
  )8(.الطرق، لمعلَمة النواة المركزية

إلى جانب هذه األنواع األربعة توجد إجراءات أخرى نادرا ما 
جتماعية، لكن بإمكانها أن تكون نافعة نصادفها في دراسة التصورات اال

  .ألهداف معينة في البحوث

  :أنواع من هذه اإلجراءات وهي 3ويمكن ذكر 

   :(Association forcée)التداعي اإلجباري  -أ
 12في هذه الطريقة تقدم للشخص مجموعة من المصطلحات، مثال 

  .جموعةمصطلح، ويطلب منه أن يختار إجابته أو إجاباته من ضمن هذه الم

وتفيد هذه التقنية في ضبط دقيق لمجموعة اإلجابات الممكنة، سواء 
  .على صعيد العدد أو المضمون

وفي هذه الطريقة يمكن االهتمام بتوزيع االختيارات وباألخص هرمية 
ومن هذا الجانب تعد هذه التقنية ، (Hiérarchie de fréquence)التواتر 

أو االنتظام  (Régularité stéréotypique)جيدة إلظهار االنتظام القولبي 
غير أن االستعمال المسبق  ،(Régularité prototypique)النموذجي 

 *لمجموعة اإلجابات قد يعرض النتائج للخطأ سواء باالستقراء
(Induction) ) حيث أن وجود بعض المصطلحات قد يؤدي إجراء استقراء

أو بالحذف ) ياتبمعنى أنه انطالقا من مصطلح موجود تبرز التداع
(Elision) )9().بسبب غياب بعض المصطلحات(  

ولتفادي هذا النقص أو الخطأ يستحسن قبل وضع قائمة من 
ومقاالت حتى يتمكن ) استبيان أولي(المصطلحات إجراء محاوالت أولى 

  .الباحث من جمع العدد الكافي والمتكامل من المصطلحات

في هذه التقنية تقدم  :(Association en phrase)التداعي بالجمل  -ب
للشخص جملة تحتوي على فراغ، ويطلب منه أن يمأل هذا الفراغ، سواء 

أو تقدم له قائمة معدة سلفا يختار منها ) يختار هو الكلمة الناقصة(بحرية
  .الكلمة التي يمأل بها فراغ الجملة

 Manipulation du)وفي الواقع هذه التقنية هي تقنية استعمال السياق 
contexte)، 10(.ويمكن أن نعتبرها شكل من التداعي الضيق(  

   :(Association en chaîne)التداعي المتسلسل  -ج

 (Concaténation)التداعي هنا هو عبارة عن تسلسل منطقي 
لتداعيات بسيطة، بحيث تصبح اإلجابة األولى مثيرا لإلجابة الثانية، وهذه 

به نفس الشيء مع االستجابات األخيرة تصبح مثير لإلجابة الثالثة يش
الخريطة "، كما أن تقنية (Trame)هذا التداعي المتسلسل النسيج . الالحقة

 )11(.مشتقة من هذا النوع (Carte associative)" االرتباطية
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  )16(:(Réseau d'association)شبكة التداعيات   8-2

 (A.M. Silvana de rosa)آنا ماريا سيلفانادي روزا : مصممها* 
" التصورات واالتصال"فة أوروبية حول وهي متحصلة على دكتوراه فلس

ولقد وضعت روزا هذه . إيطاليا (Sapienza)" سابيانزا"من جامعة روما 
  .1995التقنية سنة 

اكتشاف بنية، ومضامين، ومؤشرات القطبية،  :الهدف من التقنية* 
  .والحيادية، والقولبات في الحقل الداللي المرتبطة بالتصورات االجتماعية

إن استعمال هذه الطريقة ليس في المطلق بل البد أن  :نيةحدود التق* 
  .يشفع بطرق أخرى

إن حدود هذه التقنية هي أنها تكشف فقط عن بعض المظاهر الداللية 
والتقييمية المتعلقة بتصور معين، أو مجموعة من تصورات الموضوع 

  .المرتبطة فيما بينها

التربية "حول عبارة " تشبكة تداعيا"شيد  :التعليمية وخطوات التطبيق* 
قم بكتابة كل . المقدمة في مركز كل صفحة من الصفحات التالية" األسرية
  .التي تأتي إلى الذهن انطالقا من هذه العبارة) صفات أو أسماء(الكلمات 

قم بهذه العملية بسرعة وبحرية بالتحرر من أي إلزام، وذلك بوضع 
- كل المساحة المحيطة بالكلمة الكلمات أو التفرعات بين الكلمات باستعمال

  ).الكلمة األساسية(المثير 

.    في كل مرة تضع كلمة رقمها حسب ترتيبها الذي جاءت عليه في ذهنك

  :تحليل معطيات الشبكة االرتباطية* 

  :مضامين وبنية الحقل الداللي -

باإلجابة على التعليمة العامة األولى، يحث الشخص على إجراء تداعي 
المثير الموضوعة في -ات التي تأتي إلى عقله بالنسبة للكلمةلكل الكلم

  ).موضوع التصور(مركز الورقة 

تسمح هذه التعليمة باستخراج مضامين حقل التصور من خالل الكلمات 
إن حث الشخص . المتداعية بالمثير والموضوعة بكل حرية على سطح الورقة

ز ليس فقط الكلمات التي على سيرورة تداعي سريعة وتلقائية يساعد على إبرا
تخضع منطقيا لقواعد سيرورة التداعي وإنما أيضا إبراز المضامين الرمزية 

  .التي تنشطها الكلمة المثير من خالل تداعيات أكثر مباشرة

وتسمح المعطيات النصية المحصل عليها بشبكة التداعيات، وبواسطة 
فقط مضامين وإنما استعمال تقنيات التحليل متعددة األبعاد، بإظهار ليس 

أيضا بنية حقل التصورات، بمعنى تنظيم الدالالت وفق أبعاد بنيوية قد 
تمدنا بتفسيرات عن وضعية المجموعات أو المجموعات الفرعية من 

  . األشخاص الذين ساهموا في بناء هذا المحور العاملي أو ذاك

  :ترتيب ظهور الكلمات -

حول زمن االستجابة اللفظية  باالعتماد على نتائج علم النفس المعرفي
كمؤشر على إمكانية " ترتيب الظهور"وسرعة التداعي يمكن استعمال 

  )17(.(Accessibilité protototypique) .الوصول إلى اإلجابة النموذجية

ويالحظ أحيانا، في الكتابات، ميل إلى الخلط بين أولوية ظهور 
فقط على التعبير عن إن سرعة التداعي ال تدل . الكلمات ومحك األهمية

قوة ارتباط التداعي وإنما أيضا إلى إمكانية وصوله إلى قدر كبير من 
وهكذا وفق هذا التصور، الكلمة المتداعية بصورة (اإلجماع النموذجي 

مشتركة ليس بالضرورة الكلمة األكثر أهمية عند الشخص، وإنما هي 
  ).األكثر تقاسما اجتماعيا

تبدو : (Eléments suractivés)عناصر طرفية منشطة بقوة  • 
ظرفيا ظاهرة بقوة، لدرجة أنها تظهر منذ التحليل األول كعناصر منظمة 

(Organisateurs) وتبدو مركزية. 
 ).- 1 - أنظر الشكل ( (Eléments normaux)عناصر طرفية عادية  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

ارتباطية  نقدم فيمايلي ثالث اختبارات: أهم االختبارات االرتباطية-8
  :شائعة االستعمال في مجال دراسة التصورات االجتماعية وهي كاآلتي 

  :(carte associative)الخريطة االرتباطية  -8-1
، وتعتمد على 1994سنة  (J-C. Abric)صممت من طرف أبريك 

  ".التداعيات الحرة"منهجية 

في " شبكة التداعيات"عن طريقة " الخريطة االرتباطية"وتختلف طريقة 
كون أن التفرعات بين الكلمات والترابطات بين السالسل االرتباطية تنتج 

، أما في "شبكة التداعيات"بصورة حرة من طرف األفراد في طريقة 
من  (Incitées)فالسالسل االرتباطية مستحثة " الخريطة االرتباطية"طريقة 

الذي يطلب سلسلة ثانية من  (Expérimentateur)طرف المجرب 
عيات انطالقا من األزواج المشكلة من المثير الحاث وكل كلمة من التدا

  .    )14(الكلمات المتداعى بها في األول

ففي المرحلة األولى تنتج : تتم تقنية الخريطة االرتباطية على مرحلتين
، وبعد جمع أزواج التداعيات )مثيرة(تداعيات حرة انطالقا من كلمة حاثة 

ة ثانية من التداعيات لكن هذه المرة انطالقا يطلب من الشخص إنتاج سلسل
يحتوي كل زوج على الكلمة المثير األول وكل كلمة من (من األزواج 

  ).كلمات التداعي األول في المرحلة األولى

يمكن إجراء نفس <<: يوضح أبريك طريقة تحليل االرتباطية فيقول
ى ثم مجموع التحليل الذي نقوم به في التداعي الحر، فالتداعيات األول

السلسلة األولى والسلسلة الثانية وأخيرا مجموع التداعيات كلها ومؤشرات 
  )15(.>>التواتر والرتبة ومعامل االرتباط

بمعنى آخر يمكن إجراء عمل خاص ومكمل على السالسل المنتجة 
معلمة وتحليل مجموع الروابط ذات : ويكون هدف هذا العمل ما يلي
المصطلحات "ونقصد بمعلمة . شخصالداللة عن طبيعة تصور ال

أي المصطلحات المنظمة للروابط ذات الداللة أو التي تتدخل في " األساسية
  .تحويل داللة مختلف السالسل

تحتوي هذه الطريقة على إيجابية تتمثل في معلمة مضمون وداللة 
 .التصور وكذلك أنها يمكن أن تطبق فرديا أو دماعيا
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عناصر التصور االجتماعي 
(éléments d'un RS) 

 (périphériques)   طرفية (centraux)  مرآزية

 أولوي
Prioritaire) 

 تابع
(Adjoint) يعاد 

 (Normal) 

 منشط بقوة
(Suractivé) 

 أنواع عناصر التصور االجتماعي) 1( الشكل 
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 ):1(+و) 1-(ويتراوح هذا المؤشر بين 

وهذا  )1يمكن تشفيرها بالرقم ( )0,05-(و) 1- (بين  (N)إذا كان  •
 ).حياد ضعيف(يدل على أن القليل من الكلمات ذات إيحاء محايد 

 )2يمكن تشفيرها بالرقم ( )0,04(+و) 0,04-(بين  (N)إذا كان  •
وهذا يدل على أن الكلمات المحايدة تتجه إلى التساوي مع مجموع الكلمات 

 ).حياد متوسط(اإليجابية والسلبية معا 

وهذا  )3 يمكن تشفيرها بالرقم( )1(+و )0,04(+ بين (N)إذا كان  •
 ).حياد مرتفع(يدل على أن معظم الكلمات ذات إيحاء محايد 

وتكمن أهمية هذه القياسات في كونها أنتجت انطالقا من تقييمات 
  .األشخاص ألنفسهم وليس بعد تحليل تصنيفي بعدي يقوم به الباحث

هاذين المؤشرين كمتغيرات لتمييز مجموعات  يمكن استعمال
األشخاص، كما يمكن إسقاطهما على محاور عاملية تحدد بواسطة 

  .تصورات األفراد على كلمات مثيرة أخرى

بإمكان هذا التحليل، الذي يتبنى مقاربة متعددة المنهجية ويتم على عدة 
ات الناتجة مراحل، ليس فقط أن يكون مفيدا في القراءة المتقاطعة للتصور

عن مختلف الكلمات المثيرة وإنما أيضا دراسة الكيفية التي تؤثر بها 
مؤشرات التقطب أو تكون على عالقة بالمعطيات المستخرجة، مثال، عن 

  .طريق استبيان

يمكن حساب مؤشرات التقطب والحياد أيضا بواسطة ترتيب الكلمات 
تشكيل االتجاه  ومن هنا يمكن إعادة. من أول إلى آخر كلمة متداعية

الزمني لنموذج اإليحاءات التي تولدها الكلمة أو المثير البصري مثلما هو 
  .الحال مع تتابع التداعيات

  :مؤشرات القولبة -

. يستعمل كقياس فارقي للقاموس المرتبط بموضوع التصور  
هناك معلومة هامة تخص النسبة الفارقية في القاموس الذي تذكره كل 

  .عالقة بموضوع التصور مجموعة ويكون له

داللية هامة، واختالف موضوع -إذا افترضنا وجود عالقة لفظية  
التصور على مستوى المعنى والصفات واالستحضار، إذن يمكن افتراض 
أن القياس الناتج من العالقة بين الكلمات المختلفة ومجموع الكلمات هو 

  ". القولبة"مؤشر عن 

  :من الحساب التالي )Yرف يرمز له بالح(ويشتق هذا القياس 

  

  

  

وإذا افترضنا أن نفس الشخص ال تتداعى عنده نفس الكلمة، إذن فالعدد 
اإلجمالي للكلمات المختلفة يساوي العدد اإلجمالي للكلمات المتداعية، ومن 

ال يصلح لكل األشخاص، وإنما بتقسيم عدد الكلمات  (Y)هنا فهذا القياس 
مجموعة على العدد اإلجمالي للكلمات ال المختلفة المتداعية من طرف
وهذا يمثل السجل اللفظي العام المستحضر . المتداعية من طرف المجموعة

  :ترتيب أهمية الكلمات حسب الفرد - 

نقوم " ترتيب األهمية"أقل التباسا مع محك " ترتيب الظهور"لكي نجعل 
لط وتفادي خ. بإضافة تعليمة تطلب من الشخص بإظهار أهمية كل كلمة

ترتيب الظهور وترتيب (األشخاص بشأن الترقيم المزدوج للكلمات 
من المطلوب . (في آخر التطبيق" ترتيب األهمية"نطلب منهم ) األهمية

استعمال مثال تفسيري لكل خطوة من خطوات اإلجراء، ألن تطبيق التقنية 
  ).بدون أمثلة يؤدي إلى خطأ في فهم المطلوب

ها هي مهمة تقييمية تطلب سيرورة معرفية إن ترتيب كل كلمة حسب أهميت
  .ذات طبيعة أكثر عقالنية، والسرعة التي نسجل بها ترتيب ظهور الكلمات

يستعمل التشعب والترابط إلعادة تكوين  :التشعبات والترابطات -
  .نسيج نص بين الكلمات، وكمصدر لجعل الداللة أقل غموضا

ف التشعبات بين في شبكة التداعيات يطلب من الشخص إيضاح وكش
الكلمات، أو الترابطات الممكنة بين الكلمات أو مجموعات الكلمات 

  .المثير-المتداعية والموجودة ضمن الحيز الداللي للكلمة

وتسمح هذه التعليمة في وضع مساق للكلمات المتداعية في سالسل 
الكلمات حسب تشكل المجموعات في الحقل الداللي الصادرة مباشرة عن 

، وهذا يسمح بإعادة )وليس عن طريق اإلجراءات اإلحصائية( األشخاص
  .تشكيل نسيج نص انطالقا من الكلمات المتداعية باإلنفراد

ولقد اتضح أن نسيج النص هذا، ولو كان محدودا بتشعبات ذات 
كلمات قليلة أو بإرتباطات بين مجموعات من الكلمات، هو مصدر هام 

  .ي أقل غموضالجعل داللة الكلمات متعددة المعان

تقليص هذا الغموض ليس ضروريا لما تستعمل قوائم أولية من 
الكلمات على أنها معطيات نصي، ويصبح هذا التقليص للغموض مهما 

عن طريق  (Méta-Texte)وضروريا لما يتجه إلى خلق نص انعكاسي 
  . وضع أصناف

  :مؤشر التقطب والحياد -

تتنبأ شبكة . قل التصورييستعمالن لتقييم االتجاه الضمني في الح
التداعيات بجمع وحساب مؤشر للتقطب، والذي يعد كقياس لمكون التقييم 
. واالتجاه الضمني لحقل التصورات، ومؤشر حياد كقياس للتحكم والضبط

أو  )- (، (+)يطلب من األشخاص أن يعطوا لكل كلمة تقطب، بوضع اإلشارة 
بية أو المحايدة التي يعطيها الشخص ، وهذا حسب الداللة اإليجابية، أو السل)0(

ولتقدير التقطب، على أساس العدد اإلجمالي للكلمات المتداعية عند كل . للكلمة
هذا العدد متغير نظرا لحرية األفراد في التداعي بكل الكلمات التي (شخص 
  :، تم إيجاد مؤشرين إحصائيين خاصين هما)يريدونها

  

  

  

  )1(+و  )1-(بين  "P"ويتراوح المؤشر 

فهي  )1يمكن تشفيرها بالرقم ( )0,05(و) 1-( بين )P(إذا كان  •
  .تدل على أن معظم الكلمات ذات إيحاء سلبي

 )2يمكن تشفيرها بالرقم ( )0,04(+و  )0,4-(بين  )P(إذا كان  •
.فهي تدل على أن هناك اتجاه متساوي للكلمات اإليجابية والكلمات السلبية

فهذا  )3بالرقم يمكن تشفيرها ( )1+(و )0,4(+بين  )P(إذا كان  •
 .يعني أن معظم الكلمات ذات إيحاء إيجابي
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 ) =P(مؤشر التقطب * 
 عدد الكلمات السلبية  –عدد الكلمات اإليجابية 

 اإلجمالي للكلمات المتداعية العدد

  –عدد الكلمات المحايدة 
 )كلمات السلبيةعدد ال+ عدد الكلمات اإليجابية (

 ) =N(مؤشر الحياد * 
 العدد اإلجمالي للكلمات المتداعية

Y = 
 عدد الكلمات المختلفة المتداعية من طرف كل مجموعة 

 العدد اإلجمالي للكلمات المتداعية من طرف كل مجموعة
 ×100  
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http://www.europhd.psi.uniromal.it/main/main.htm.researcho
nline/EuroSKYcompass    

لمنفصلة من الكلمات المرتبطة ويسمح هذا البرنامج بجمع القوائم ا
خطوة خطوة في اللغة األصلية للتحليل، وأيضا باإلنجليزية (بالمثيرات 

ويقوم أيضا بجمع كل التشعبات، ) لخلق بنك معطيات موحد عبر الدول
  .واالرتباطات، وترتيب األهمية وإشارة التقطب

مختلف استراتيجيات : تطبيق شبكة التداعيات في مختلف البحوث
  ليل المعطياتتحا

استعملت شبكة التداعيات ألن بإمكانها كشف األبعاد الضمنية في 
التصورات االجتماعية، وهذه األبعاد أقل ارتباطا برغبة في اإلجابات 
وبنواة التصور، خاصة لما ترجع الكلمة المثيرة إلى موضوع اجتماعي 

لك يجب عند استعمال عدة تقنيات لتحليل البيانات أن يكون ذ. غامض
خطوة خطوة، ويسترشد في كل مرة بفرضيات وأهداف خاصة متفاعلة 

  .بين التقنيات المستعملة والنتائج المنتظرة

  :التفسير العرضي للنتائج المشتقة من مختلف استراتيجيات تحليل المعطيات *

إن إجراء تقييم عام إلطار النتائج المحصل عليها بمختلف 
نا نالحظ أن النتائج المتحصل عليها استراتيجيات تحليل المعطيات يجعل

تؤكد الفرضيات المتعلقة بالمكونات  SPSSبواسطة برنامج س ب س س 
 .التقييمية الكامنة ضمن التصورات االجتماعية، التي تخص موضوع معين

أظهرت تقنيات التحليل المستعملة، انطالقا من معطيات محصل عليها 
جود بين المعطيات وتقنيات من خالل شبكة االرتباطات، التفاعل المو

التحاليل التي تعطي األهمية من جهة للمظاهر الخاصة بالمضمون وبنية 
 Evoc)وتنظيمها في عناصر مركزية وطرفية  (SPad-T)الحقل التصوري 

ومن جهة ثانية لدينامية الخطاب الكامن في مختلف أدوار  ،(2000
  .(Disc An)ووظائف األصناف النصية 

ي تقدمه تعددية التقنيات التقييمية أكثر ثراءا من التفسير إن التفسير الذ
  .الذي ينتج عن استعمال تقنية واحدة

إن أهمية استكشاف مختلف استراتيجيات تحليل ومقارنة خصوصيات 
وحدود كل تقنية تجبر الباحث على تجريب أدوات تصميم أخرى موجودة 

  .في الوقت الراهن لتحليل المضمون

التداعيات من خالل التقاطع مع تقنية الخريطة صدق تقنية شبكة *
  :Abricاالرتباطية لـ 

ما يميز شبكة االرتباطات هو قدرتها على تمكين األفراد من إظهار 
النقاط المرجعية للحقل الداللي التصوري، وذلك بتصميم رسومات 

بين الكلمات، ومجموعات الكلمات المتداعية " االرتباطات"و" التشعبات"
  .من الكلمة المثيرة انطالقا

هناك تقنية أخرى تعتمد طريقة التداعيات الحرة وقد قدمت من طرف 
وتختلف تقنية ". الخريطة االرتباطية"وتسمى  (Abric, 1994)أبريك 

في كون الممتحن في " شبكة التداعيات"عن تقنية " الخريطة االرتباطية"
األفراد أحرار في  الخريطة هو الذي يثير األفراد، بينما في الشبكة يكون

تصميم التشعبات بين الكلمات واالرتباطات بين السالسل االرتباطية، كما 
يطلب من الفرد سلسلة ثانية من " الخريطة"أن الفاحص في طريقة 

 .التداعيات انطالقا من األزواج المتكونة من المثير وأول كلمة متداعية منه

دراسة  (P. Singaglia) بمساعدة باوال سينيقاقيليا" دي روزا"أجرت  
مقارنة لهاتين التقنيتين اإلسقاطيتين وذلك بتحليل التداعيات اللفظية الذي 

  شخص، فرنسي الجنسية، إجابة على صورتين إشهارتين  120تداعى بها 

وقبل البدء في الحساب نقوم بتقليص األشكال اللفظية .لموضوع التصور 
لمات إلى شكلها المذكر المفرد، المتكافئة باستعمال، ويتم ذلك بإرجاع الك

  ).إلخ... وتحويل األفعال واألسماء إلى نعوتها المناسبة

وليس ) (1(+و )1-(تتراوح بين  (Y)ولجعل قيمة هذا المؤشر الجديد 
هي أعلى قيم  )1(+وللتأكد من أن القيمة  )درجة 100على سلم متدرج في 

بواسطة  (Y)لـ ، تحول القيمة المحصل عليها )وليس العكس(القولبة 
  :الصيغة اآلتية

)-1 ( ×]1- ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
100

Y2
[  

ويسمح لنا هذا الحساب بتمثيل النتائج بواسطة مخطط وذلك حسب 
  .مؤشرات التقطب والحياد والقولبة

  :اإلجراءات المتبعة لتشفير البيانات النصية* 
مة طريقة شبكة التداعيات، مقارنة بإيجابيات الطرق التي تتطلب مه
. حرة ومشوقة لألشخاص، هي عمل شاق في التشفير ومعالجة البيانات

وفيما يلي عرض إجمالي وسريع وبالترتيب لمختلف خطوات ومراحل 
  .التشفير وتحليل البيانات

المحصل عليها بواسطة شبكة ) النصية والعددية(لتشفير البيانات 
كل كلمة مثيرة لكل شبكة انطالقا من  *"قاعدة معلومات"التداعيات وضعت 

بشكل يمكن من تسجيل كل المعلومات المحصل عليها على بطاقيات 
  :مختلفة كما يلي

ترتب حسب ترتيب ظهورها ويسجل أمام : الكلمات المتداعيات -
  .*الذي يعطيه الشخص) موجب، سالب أو محايد(كل كلمة التقطب 

 .أالتشعبات بين الكلمات -

  .بالترابطات بين مجموعات الكلمات -

ة هذا اإلجراء، كل شخص يسجل في ثالث قواعد معلومات بواسط
(Bases des données) مختلفة لكل كلمة من الكلمات المثيرة.  

وإذا كانت قاعدة المعلومات، التي تحتوي على قائمة كاملة للكلمات 
المعدودة فردا فردا، حسب ترتيب ظهورها وفي نفس الوقت حسب 

ة المعطيات األساسية للتحليالت، العالمات الخاصة بالتقطب، تشكل مدون
فإن البطاقيات المتعلقة بالتشعبات واالرتباطات بين مجموعات الكلمات 

  .تستعمل لجعل داللة الكلمات متعددة المعاني أقل غموضا

إعطاء لكل كلمة (كما تساهم بطاقية التشعبات وبطاقية الترابطات 
المشتقان من " عدم التساوي–التساوي"في حساب ) التقطب المناسب لها

المجموع الجبري المحسوب على أساس العالمات التي تعطى للكلمات 
  .المدرجة ضمن السالسل الداللية

داخل التشعبات واالرتباطات، نقوم " عدم التساوي-التساوي"لمعرفة 
انطالقا من (بمقارنة كل كلمة مع كل الكلمات الالحقة في نفس التشعب 

لكلمات الالحقة وفق الترتيب التتابعي الداخلي الكلمة المتداعية األولى ثم ا
  ).للتشعب أو االرتباط

بتطوير برنامج تحليل معطيات على االنترنت " دي روزا"لقد قامت 
  .وهو مشتق من شبكة االرتباطات التي تضم عدد متنوع من التقنيات

على موقع  -4Dتستعمل تكنولوجية –ألحقت هذه األداة بقاعدة معطيات 
 European Ph. D. on Social Representation and: ـاالنترنت ل

Communication. 
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  )جماعة Cxاجتماع أشخاص (  : 1مثال 

  Aتمثل المفهم " الجماعة" -حيث 

  Bتمثل المفهم " اجتماع أشخاص" -

- Cx : الرابطDEF  : والذي يعود إلى المفهم التعريفي أو التماثلي لـ
A يمكن الجماعة : "إذن يمكن أن يترجم هذا الثالثي في اللغة العادية بـ

  ".تعريفها بأنها اجتماع ألشخاص

إذا اختلف على األقل أحد  Aومن هنا يوجد مظهران مختلفان للمفهم 
  .العنصرين اآلخرين في الثالثي

  )جماعة Cxوسيلة النقاش : (2مثال

: تغير Bلكن المفهم  1في هذه الحالة يشبه الرابط هنا رابط المثال 
  )18(".قاشالجماعة يمكن تعريفها بأنها وسيلة للن"

  :(Connecteurs)الروابــط * 
عائالت  5رابطا وهي منظمة ومجمعة ضمن  28 (SCB)اقترح نموذج 

 :SCB)" مخططات معرفية قاعدية"تسمى بالحروف األولى من عبارة 
Schème Cognitifs de Base).  وتسمى هذه الخمسSCB كاآلتي:  

  .Lexique SCB )روابط 3(الحصيلة اللغوية  -

 .Voisinage SCB )روابط 3(التجاور  -

 .Composition SCB) روابط 3(التركيب  -

 .Praxie SCB) رابط 12(الفعل  -

 .Attribution SCB )روابط 7(النعت  -

• SCB Lexique :  روابط مفرداتية هي 3يضم:  

 .(Equivalence) (SYN)التكافؤ  -

 .(Opposition) (ANT)التعارض  -

 .(Définition) (DEF)التعريف  -

• SCB Voisinage :  روابط تدل على عالقات االحتواء  3يجمع
  :أو االحتواء المشترك

 .(Classe incluse) (TES)طبقة محتواة  -

 .(Classe incluante) (TEG)طبقة حاوية  -

 .(Co-inclusion) (COL)االحتواء المشترك  -

• SCB Composition :  الكل "الروابط التي تدل على العالقة
  : 03وعددها " بالجزء الجزء"و" الجزء بالكل"، "بالجزء

 .(Tout à la partie) (DEC)الكل بالجزء  -

 .(Partie au tout) (COM)الجزء بالكل  -

 .(Partie à la partie) (ART)الجزء بالجزء  -

• SCB Praxie  : الروابط التي لها عالقة بالفعل(Action)، 
 "Acteur action objet outil"ويصاغ وفق الصيغة 

ومن هذه الجملة  "le classeur tue le gibier avec un fusil": مثال
  :رابط وهي 12يمكن إيجاد 

وعلى كلمتين مثيرتين  )1993-1992صيف - حملة خريف( Benettonلـ  
  ".أنا"و "Benetton"هما 

إن دراسة مقارنة للتداعيات اللفظية المحصل عليهما بالطريقتين 
خاصة تلك أظهرت تشابهات، وكذلك اختالفات " الشبكة"و" الخريطة"

المتعلقة بكيفيات جمع المعطيات واالستعمال المختلف لتقنيات تصميم وبناء 
لقد توصلنا، انطالقا من األربع كلمات المتداعية األولى، إلى . المعطيات

استخراج العناصر المركزية للتصور لكل المواضيع المثيرة باستثناء 
  ".أنا"المثيرة 

في (يص عدد الكلمات منذ البدء ويرجع الفرق بين التقنيتين إلى تقل
، "الكلمات المركزية"مما يجبر األشخاص على اإلجماع حول ) الخريطة

وهذه األخيرة هي التي تحصل على تكرارات مرتفعة بالرغم أنه من 
  .الناحية الكيفية هي نفس الكلمات التي نحصل عليها بالشبكة

ربط تمنح الشبكة حرية أكثر في التعبير وتحث األشخاص على 
مستقبلي للتصورات من خالل إثرائها بالعديد من العناصر الطرفية وفق 

  .قاموس متمايز أكثر

تظهر الخرائط الداللية، المحصل عليها بتحليل التناسب داخل كل مدونة 
الكلمات في الشبكة وفي األربع كلمات المتداعية األولى في الخريطة، تكون 

عددها أكبر في (ين نفس األصناف نفس األصناف وأظهرت روابط متشابهة ب
الخريطة (وهذا يؤكد تشابه اإلنتاج الذي تحث عليه كال الطريقتين ) الشبكة
  .وهذا نظرا لطبيعتهما اإلسقاطية المشتركة) والشبكة

في " تنافس منخفض"أن االختالف الذي يوجد بينهما يدل على مؤشر 
خريطة، ورغم األصناف المصممة انطالقا من جمع المعطيات بطريقة ال

العدد الكبير من األصناف المصممة بطريقة الشبكة إال أن البنية الداللية 
لقد لوحظ في هذا النوع من المقارنة لوحظ انعدام الفرق بين . تبقى نفسها

" ترتيب األهمية"و" ترتيب ظهور الكلمات"التقنيتين فيما يخص متغيرات 
األولى هي في كال الحالتين  وهذا يجعلنا نأمل أن تكون الكلمات المتداعية

األكثر أهمية، بمعنى إذا كانت الكلمات األولى المتداعية متأثرة بظواهر 
تؤثر  -على ما يبدو–فإن هذه العوامل . القولبة أو المرغوبية االجتماعية

بنفس الكيفية على سيرورة اإلجابة التي يكون هدفها النهائي هو المحك 
ه النتيجة في كل الحاالت برهنة مستقبلية ألن تتطلب هذ". لألهمية"التقييمي 

ترتيب "و" ترتيب الظهور"معظم البرامج البحثية صادفت اختالفات بين 
إن سيرورة اإلجابة األكثر إسقاطية في االستحضار الحر ". األهمية

والسريع للكلمات في حالة ترتيب الظهور، تقابلها سيرورة أكثر عقالنية 
  .مية الكلمات المستحضرةتتمثل في إعطاء ترتيب أه

  نموذج المخططات المعرفية القاعدية -8-3
Modèle des Schèmes Cognitifs de Base (SCB)  

 Guimelli et Rouquetteمن طرف  1992سنة  SCBاقترح النموذج 
  .لمحاولة إيجاد مبررات للعالقة بين عنصرين من عناصر تصور اجتماعي معين

  :SCBالتعريف بالنموذج * 
أو المفهم ) كلمة أو عبارة( Aح النموذج أنه بين عنصر المعرفة يقتر

A (Cognème A)  وعنصر المعرفةB  أو أو المفهمB  توجد العالقةR  التي
يمكن أن تأخذ عدة حاالت، وكل حالة يمكنها أن تصاغ وتصبح إجرائية 

  .Cبواسطة مفهوم الرابط 

م ويمكن أن تتدخل قابلة للتشكيل والتعمي (Connecteurs)هذه الروابط 
  .مهما كان المضمون الداللي للمفهم

أن يأخذ شكل الثالثي  Bوالمفهم  Aيمكن لكل ارتباط بين المفهم   
(ACiB)،  والذي يحدد مظهر خاص للمفهمA. 
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وعدد " نعت"وتضم المخطط  :(Fonction attributive)الوظيفة النعتية  - 
، وتدل هذه الروابط على عالقات التقييم، ويتمثل النشاط المعرفي 07روابطه 

  .نا في إعطاء أحكام بخصوص موضوع التصور أو بصفة عامة تقييمهه

  :مراحل 3تطبق هذه التقنية على  :طريقة تطبيق التقنية

  :التداعي المستمر: المرحلة األولى •

ونطلب منه أن يعطينا  "A"يقدم للشخص مصطلح مثير ونرمز له بـ 
هنه وتكون لها كتابيا وبأسرع ما يمكن ثالث كلمات أو عبارات تتبادر إلى ذ

."R3", "R2", "R1"استجابات ونرمز لها بـ  03سنحصل على . "A"عالقة بـ 
  ".التنشئة األسرية للقيم: "وفي دراستنا االستطالعية كانت العبارة المثيرة هي

 : تبرير االستجابات: المرحلة الثانية •
يطلب من األشخاص أن يبرروا استجاباتهم الثالثة، أي تفسير األسباب 

تي جعلتهم يكتبون هذه االستجابات، وتكون هذه المرحلة الثانية أيضا كتابيا ال
 .وبسرعة حيث يكتبون جملة أو جملتين لكل استجابة من استجاباتهم الثالثة

 : تحليل العالقات بين المثيرات واالستجابات: المرحلة الثالثة •
بـ وعليهم أن يقرروا،  )28(نقدم لألشخاص الروابط الثمان وعشرين 

موجود  28، ما إذا كان كل رابط من هذه الروابط الـ "ممكن"أو " ال"أو " نعم"
لقد طبقت هذه التقنية في دراستنا ). المثير واالستجابة( Bو Aفي العالقة بين 

  ).5الزمن ( 2007ماي  16يوم  )6عينة (فرد  38االستطالعية على 

  :أهمية هذا النموذج* 

لتحليل البنيوي للتصورات االجتماعية يساهم هذا النموذج في تحسين ا
  :وهذا على عدة أصعدة

يسمح بالحصول على قياسات أساسية إلجراء التحليل البنيوي،  -
 (Cognème)حيث يمكن مثال معرفة خاصية أن تكون لمفهم معين 

عالقات عديدة مع مفهم أو مفهمات أخرى، مما يساعد على إجراء 
  .(Cognèmes)مقارنات بين المفهمات 

سمح التعرف على رسوخ أو تواتر بعض المخططات المعرفية ي -
حسب الوضعية التي يوجد فيها األشخاص، وبالتالي معرفة نمط النشاط 

 .المعرفي الغالب التي يضعونه في هذه الوضعية

يمكن من إجراء مقارنات، آنية أو تطورية، بين تصورات  -
  )19(.مختلف الجماعات، وحسب الروابط المختلفة المستعملة

  :معالجة المعطيات •

   :الوزن الفردي -

o  84) = إجابات 3× رابط 28(" = نعم"عدد اإلجابات الممكنة 

o في الثالث استجابات ثم نقسمه على " نعم"نجمع لكل شخص بـ
وما نحصل عليه يسمى  )84(الممكنة " نعم"عدد االستجابات عدد إجاباته بـ

 .(Valence individuelle)الوزن الفردي 

  

 .(Faire) (OPE) (Acteur OPE action)ل فع - 
 .(Symétrie) (ACT) (Action ACT acteur)التناظر  -

(Avoir une action sur) (TRA)(Acteur TRA objet)بفعل على القيام -

 .(Symétrie) (FAC) (Objet FAC acteur)التناظر  -

 .(Utiliser) (UTI) (Acteur UTI outil)استعمال  -

 .(Symétrie) (TIL) (Outil TIL acteur)التناظر  -

 الفعل يخص ماذا  -
(Action OBJ objet) (OBJ) (Action qui porte sur quoi). 

 .(Symètrie) (MOD) (Objet MOD action)التناظر  -

 .للفعل نستعمل األداة  -
- (Action UST outil) (UST) ((Pour l'action on utilise outil) 

 .(Symétrie) (OUT) (Outil OUT action)التناظر  -

 األداة المستعملة على -

(Outil AOU objet) (AOU) (Outil qu'on utilise sur) 
 .(Symétrie) (AOB) (Objet AOB outil)التناظر  -

• SCB Attribution :  التقييم"و" الحكم"يضم الروابط المرتبط بـ ." 

  : Bيناسبه الوصف  Aالموضوع 

 .(Caractéristique permanente) (CAR)خاصية دائمة  -
 .(Caractéristique fréquente) (FRE)خاصية شائعة  -

 . (Caractéristique occasionnelle) (SPE)خاصية ظرفية  -

 .(Caractéristique normative) (NOR)خاصية معيارية  -

 .(Caractéristique évaluative) (EVA)خاصية تقييمية  -

 .خاصية ترجع إلى سبب، عامل، مصدر -
(COS) (Renvoie à une cause, facteur, origine) 

 Renvoie à une) (EFF)خاصية ترجع إلى نتيجة  -
conséquence). 

  :(SCB)وظائف المخططات المعرفية القاعدية *
ما وراء "يمكن تجميع هذه األنماط الخمسة من المخططات في ثالث 

وهي تناسب الوظائف المعرفية الثالثة  ،(Méta-schémes)" مخططات
ا في إطار النشاطات التصورية التي يطورها األشخاص التي يمكن تنشيطه

  :وع معين وهيوالجماعات أمام موض

: تضم مخططات :(Fonction descriptive) الوظيفة الوصفية -
روابط تدل  09: وتتكون من" التركيب"و" التجاور"، و"الحصيلة اللغوية"

، وتعبر عن نشاط معرفي Bو Aبين " وصفي"على عالقات من نوع 
  .ثل في وصف موضوع التصوريتم

، "فعل"تضم المخطط  :(Fonction prescriptive)الوظيفة الفعلية  -
الذي يكون " الفعل"وتدل هذه الروابط على مفهوم  ،12وعدد روابطه 

موضوع التصور عرضة لها، وتعبر هذه الروابط عن نشاط معرفي 
 .ت التي تتم باتجاه موضوع التصورخاص مرتبط بالممارسا
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 = الوزن الفردي

  1االستجابة" نعم"عدد 
 2االستجابة" نعم"عدد + 2االستجابة" نعم"عدد +

84 
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م من خالله يقومميكانيز: (Condensation)تكثيف  -
تصور الشعوري معني برتآيز عناصر سلسلة مـن تصـورات

 .أخرى

مظهر من مظـاهر التصـور،: (Figuration)تصوير  -
يسمح بتطـوير معرفـة عـن حالـة املواضـيع املـراد

 .(Brin)معرفتها 

انفصال جزء من الوجدانات: (Déplacement)حتويل  -
تربطـهعن تصور الشعوري وارتباطـه بتصـور آخـر ال    
 .بالتصور األول سوى روابط ضعيفة أو منعدمة

تنظيم: (Elaboration secondaire)تصميم ثانوي  -
عناصر علم أو تفكري يف آل منتظم ومرتب قبل الظهور
ــم ــل للفهــ ــه قابــ ــىت جتعلــ ــعور حــ يف الشــ

(Intelligibilité). 
(1) - J-M. Seca, Les représentations sociales. 
Paris, Armand Colin-Vuef, 2001, p. 98. 
(2) - C. Flament, M-L. Rouquette, Anatomie des 
idées ordinaires. Paris: Armand Colin – Vuef, 
2003, p. 58. 
(3) - J-M. Seca, op.cit, p. 99. 
(4) - C. Flament, M-L. Rouquette, op.cit, p. 
59. 
(5) - Ibid, p. 100. 
(6) - Ibid, p. 59. 
(7) - Ibid, pp. 59, 60. 
(8) - Ibid, p. 59. 

برهنة تنقل فيها مـن: (Induction)االستقراء   (*)
 .اخلاص إىل العام، ومن اجلزئي إىل الكلي

(9) - Ibid, p. 60. 
(10) - Ibid, p. 60. 
(11) - Ibid, p. 61. 
(12) - Ibid, p.23. 

    voir aussi: J-C. Abric, Méthodes d'étude 
des représentations sociales, op. cit, p. 59.
(13) - Ibid, p. 23. 

 81-84. 
(17) - Ibid, pp. 87-92 
(14) - J-C. Abric (Ed), Méthodes d'étude des 
représentation sociales. Op.Cit, p. 115. 
(15) - Y. Maache, et al, op.cit, p. 28. 
(16) - J-C. Abric (sous la direction), 
Méthodes d'étude des représentations 
sociales. Op.Cit, pp.. 

يف  "Filemaker Pro"باالعتماد على برنـامج   -  (*)
 .املاآينطوش

(Miniscules)تكتب الكلمات باحلرف الصـغرية   -  (*)
ويرتك فراغ بني الكلمـة ورقـم الرتتيـب، وبـني رقـم

 .الرتتيب وعالمة التقطب
 : *تلحق الكلمات هنا بالرمز  )أ(
 S: تلحق الرتابطات بالرمز  )ب(

(18) - J-C. Abric (sous la direction), 
Méthodes des représentations sociales. 
Op.Cit, pp. 119-143. 
(19) - Ibid, p. 123. 
(20) - Ibid, p. 130. 

  :(v.t))" ع.و"(يرمز له بـ  :(Valence totale)الوزن العام  - 

 :يمكن حسابه بطريقتين هما

o  حساب متوسط األوزان الفردية لكل أفراد "الوزن العام هو
وفي هذه الحالة يمكن استكمال اختبار التباين لدراسة الفروق في . الجماعة

 ".التصورات

o  نعم"حساب متوسط التكرارات لمجموع إجابات "الوزن العام هو "
 x2وفي هذه الحالة يمكن استعمال اختبار ". لكل فرد من أفراد الجماعة

 .لدراسة الفروق بين التصورات

  : (Valence partielle) الوزن الجزئي -

هو مؤشر على تنشيط عام  (Valence totale)إن الوزن العام  -
وبالتالي ال يسمح بقياس تنشيط الروابط الخاصة  ،(Connecteurs)للروابط 

قد يكون هذا القياس . (SCB)بمختلف المخططات المعرفية القاعدية 
ية الخاص مفيدا خاصة إذا أردنا االهتمام بدرجة تنشيط الوظائف المعرف

  ).وصفية، فعلية، نعتية(المذكورة أعاله 

attrVpraxVcompVvoisVlexV tV ++++=

 

a المخططفي  نعم إجابات عدد lex    / 
9

a

réponses 3  sconnecteur (3

a
lex

V ==
×

=

(Vlex+Vvois+Vcomp) = 
27
b

 /  

lex+vois+comp عدد إجابات نعم على المخططات = b 

V prescriptiv = (Vprax) = 
36
c

 /  "Parx" م على عدد إجابات نع

 c = المخططات 

V attributive = (Vattr) = 
21
d

  / "attr" عدد إجابات نعم على المخططات

  = d 
ويمكن أيضا إجراء تحليل لالستجابات األشخاص على مستوى الـروابط  

(Connecteurs).)20(  

  :الهوامش والمراجع 
ــاء   (*) ــزي يف: (Suggestion)اإلحي ــانيزم مرآ ميك

 .(Hypnose)العالج بواسطة التنومي 
وهفـوة (Lapsus linguae)زلة اللسان : يقال  (**)

 .(Lapsus calami)القلم 
القـدرة علـى تصـور: (Fantaisies)اخلياالت  -  (*)

ــدي  ــة (Ultérieurement)بعــ ــيع خارجيــ ملواضــ
(Barquin). 

تصور أو سيناريو خيـايل،: (Fantasmes)اهلوامات  -
(Implique)ي أو الشـعوري، يسـتلزم   شعوري، قبشعور

يف مشـهد مقنـع (désir)شخص أو أآثر ويضـع رغبـة   
 .نسبيا

صورة ذهنيـة مثاليـة يكوـا: (Imago)انطباعة  -
 ).املنهل(الشخص عن أعضاء أسرته أو عن نفسه 
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