المتثالت الاجامتعية

المتث ّالت الاجامتعية  :مقاربة دلراسة السلوك واملواقف والاجتاهات وفهم آليات الهُ ِويّة.
كوثر السويس7
ملخص
تمتزي نظرية المتثالت الاجامتعية ،الفرنس ية ا ألصل ،يف الوقت احلايل عن لك نظرايت
عمل النفس الاجامتعي لنجاعهتا يف فهم لك مس توايت السلوك الإنساين ،وخباصة يف
مظاهره املعرفية والوجدانية ،و أآيضا ابلنظر اإىل ارتباطها الوثيق ابلوعي امجلعي .ذلكل،
فهيي ميكن أآن تكون أآداة انجعة دلراسة العديد من القضااي املعقدة اليت تعاين مهنا
جممتعاتنا يف العامل العريب الإساليم ،وخباصة فامي يتعلق ابملواقف والاجتاهات
والرصاعات بني امجلاعات .غري أآن هذه النظرية حتتاج إاىل التعريب والتعريف حىت
تكون يف متناول الباحث العريب .لهذا ،نسعى يف هذا املقال اإىل تقدمي هذه النظرية
بدءا بفهويم "المتثالت" و"المتثالت الاجامتعية" ،كام سنس تعرض سريورة نشأأة نظرية
المتثالت الاجامتعية ،وسنتحدث عن مؤسس هيا واملواضيع اليت تتناولها ،وجمالت
اس تعاملها ،وعالقهتا بسريورات ودينامية الهوية.
اللكامت املفتاحية :المتثالت الاجامتعية؛ املعتقدات؛ املواقف؛ الرصاعات بني امجلاعات؛
ادلينامية الهوايتية.
Social representations: An approach to study behavior, attitudes,
tendencies, and to understand the mechanisms of identity.
Kaouther Souissi

Abstract
The French theory of social representations stands out from all
other theories of social psychology, first of all for its efficiency
and brevity in the analysis and explanation of all levels of
human behaviors, in particular its cognitive and emotional
aspects, and also for its close connection to the collective
 7مركز البحوث وادلراسات يف حوار احلضارات وا ألداين املقارنة ،جامعة تونس ،تونس.
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unconscious. So, it can be used efficiently to study complex
phenomena that afflict our Arab-Muslim societies, especially
with regard to attitudes, beliefs and inter-group conflicts. But it
seems important to translate this theory and make it known to
Arab researchers. In this article, we expose this theory,
beginning with a definition of the two basic concepts
"representations" and "social representations", then we explain
how this theory was born, who founded it, what are its objects
of study and its applications and how it relates to processes and
dynamics of identity.
Keywords: Social representations; Beliefs; Attitudes; Inter-group
conflicts; Identity dynamics.
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مقدمة
من منا ل يمتثل العامل اذلي حييط به يف شلك صور ذهنية؟
الصور والإدرااكت ،نتَمثّلُها يف
العقل البرشي َك ْو ٌن ع ِِ ْم َالق مس ُكون بش ىت أآنواع ُّ
أآذهاننا لكّام أآ َردْان التحاور مع الآخر وفهم أآنفس نا .مت ُ ِكّننا هذه ا إل ْدرااكت من التكيّف مع
بيئتنا الاجامتعية ّ
عقيل ويف فرتة زمنية وجزية،
وفك ُرموزها وت ْع ِقيداهتا بأأق ّل ُ ُْجد ّ
و ألجل ذكل كام تقول )" )1989 ،Jodeletحنن نصنع المتث ّالت".
تكون
للمتث ّالت ) (représentationsبُعدين؛ ا أل ّول ن َ ْف ِس والثاين اجامتعي ولكوهنا " ّ
جزءا كبريا من عَا ِملنا ادلّ اخيل" ( Palmanoriو  ،1986 ،Doiseص  ،8)14فاإننا
بشلك ِ
نلجأأ اإلهيا ْ
يك تُهبِجنا يف حلظات ّالراحة واحلُمل ،وتُ ْؤ ِن ُس نا ِع ْند ال ِو ْحدة
داِئِ ،ل ْ
وال َقلق .أآ ّما يف أآوقات النّشَ اط والتفاعل مع اللآخرين ،فاإهنّ ا تُ ِرشدان إاىل "ما جيب
فعهل" ألهنّ ا تلزمنا ابلتق ّيد ابملعايري الاجامتعية والس ياق الثقايف اذلي نوجد فيه.
أآ ّكد  ،(1995( Zajdeمن خالل ُم َالحظاته عىل ََضَااي ُم َع ْسكرات ال َإابدة ال َنازيّة،
عىل حاجتنا للمتثّالت لتحقيق حياة نفس ية سلمية .يقول "اإذا أآردان زع َْزعة خشص
وإاض َعاف قُدراتِه العقل ّية اإىل أآعىل درجة ،علينا فقط إازاةل معل ّية المتث ّل والتفكري دليه،
وذكل بعزهل عن العامل اخلاريج حىت يعجز عن فهم وتأأويل ما حيدث هل (،Mannoni
 ،1998ص  .)18كام ّبني  Botellaوآآخرون ( )1983أآ ّن اخلطر احلقيقي ل يَ ْْكن يف
انعدام موضوع التَمث ُّل (بسبب العزل عن العامل اخلاريج) ولكن يف انعدام معليّة المتث ّل
يف ح ِّد ذاهتا ،اإذ ابن ِعدا ِمها َحيدُ ث توتُّر كبري دلى الفرد ينهتيي بصدْ مة نفس ّية.
وابلتايل  ،فاإن تَمث ُّل العامل اذلي حييط بنا يف شلك صور ذهنية هو دليل عىل أآن ّنا نمتتّع
بصحة نفس ّية جيّدة ،أآ ّكدت هذه احلقيقة املدرسة التحليلية اإذ ّبني فرويد والكين
( Freudو  )1971 ،Kleinأآ ّن المتث ّل حيتوي عىل خاصيّة ِم ْغنَاطيس يّة تَ ْعمل عىل
ْ
جذب احملتوايت العقل ّية ( )...وشدّ ها إىل بَعضها البعض ل َتخلُق مهنا بعد ذكل ُصورا
عتِبها جزءا من ِ
ماضيه احلَ ِقيقي وحياته اخل ّاصة.
ذهن ّية حيتفظ هبا الفرد يف ذا ِكرته ألن ّه ي َ ِ
يف ضَ ْوء هذه املعطيات ت َب ْل َو َر ْت نظريّة المتثّالت الاجامتعية اليت جاء هبا
 8وليام دواز  William Doiseعامل وآأس تاذ ابحث يف عمل النفس الاجامتعي ،جبامعة جينيف ،عرف بدراساته
حول العالقات بني امجلاعات والمتث ّالت الاجامتعية.
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موسكوفيتيش 9يف أآوائل الس تينات ليؤ ّكد عىل آأمه ّية البعدين ،النفس والاجامتعي،
دلراسة لك مظاهر التفكري والسلوك ا إلنساين دراسة علميّة وموضوع ّية ألن "حياتنا
العقلية اجامتعية بطبعها " كام يقول موسكوفيتيش (.)1961 ،Moscovici
 -1نظرية المتث ّالت الاجامتعية
أآ ّول من اس تخدَ م ِع َبارة المتث ّالت الاجامتع ّية هو العامل الفرنس موسكوفيتيش
( )1961 ،Moscoviciيف أآطروحة ادلكتوراه اليت تناول فهيا ِدراسة متث ّالت التحليل
النفس ) (représentations de la psychanalyseدلى مجموعة كبرية من
الفرنس يني .ر ّدا عىل طرح دركهامي السوس يولويج ،يعتِب موسكوفيتيش أآ ّن المتث ّالت
ليست فقط مجع ّية ) (collectivesتتكون عِب ا ألجيال وغري قابةل للتغري بل و أآيضا
اجامتعية ) (socialesقابةل للمراجعة والتجديد والرسلكة وإاعادة البناء من طرف
احلس العام" ( savoir de
تكون اجملمتع الواحد ل ُتن ْ ِت َج بذكل" معارف ّ
اجملموعات اليت ّ
 )sens communأآو "التفكري الاجامتعي" حسب عبارة ،)1999( Guimelli
يتكون احلس العام ،كام ّبني موسكوفيتيش ،من" نسق من القمي واملفاهمي والسلوكيات
ّ
املرتبطة بسامت ومواضيع حيدد معاملها الوسط الاجامتعي متكن من اس تقرار حياة
ا ألفراد وامجلاعات ومن توجيه وصياغة السلواكت وردود الفعل املناس بة" ،ويه أآيضا
"وسائط بني الشخص والوضعية املتواجد فهيا" .فالمتث ّالت الا ْج ِتامع ّية تتغري وختتلف
يف معناها وحمتواها حبسب اللّغة والس ياق الثقايف والإيديولويج وحبسب اهامتمات
وعالقات التواصل والتخاطب بني أآفراد اجملموعة .مثال " اإذا أآبدى الفرد أآو اجملموعة
ر ْآ ااي يتعلّ ُق ب َ ْوضوع ما (مادي أآواجامتعي :فكرة ،يشء أآوخشص) ،فاإن هذا الر أآي هو
بطريقة ما جزء من تَ ْكوينه ،ألن ّه حيدّد ماهية هذا املوضوع (،1994 ،Moscovici
ص .)12.وبا أآ ّن التحليل النفس هو حم ّل جدل فكري يف الصحافة الفرنس ية ،و ألن
للصحافة ّقراء متعدّدين وخمتلفني نشأأت متثالت اجامتعية ووُجات نظر خمتلفة دلى
الفرنس يني إازاء هذا املوضوع تتوافق مع ثقافة وإايديولوجية لك فئة اجامتعية ونوعية
 9سارج موسكوفيتيش  1925 -2014عامل فرنس من آأصل روماين مؤسس نظرية المتثالت الاجامتعية  1961آأىت
هبا لنقد وتطوير مصطلح المتثالت امجلاعية اذلي حتدث عنه دوركهامي .شغل لس نوات عديدة مدير اخملِبا ألورويب
لعمل النفس الاجامتعي.
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املعلومات اليت تس تقهيا من الصحافة .اعمتد موسكوفيتيش عىل حتليل خطاابت
الصحافة املكتوبة واملسموعة بشأأن هذا املوضوع وعىل سِب آآراء مجموعات كبرية من
الفرنس يني رجال ونساء ،س ياس يني ومتدينني اكتوليك وغريمه وذكل ابلتعرف أآ ّول عىل
نوعية املعلومات اليت تنرشها الصحافة خبصوص التحليل النفس ،مث اثنيا بتحديد
اجتاهات الفرنس يني املؤيدة والغري مؤيدة للتحليل النفس .أآظهرت نتاجئ ادلراسة رفضا
لكيا للتحليل النفس من طرف املتدينني الاكتوليك ،بيامن أآدان اليساريون بشدة نظرية
التحليل النفس مهتمني إاايها بضلوعها يف تقوية الرصاع بني الطبقات واحلرب الباردة.
ليفّس كيف خيتلف أآفراد اجملمتع الواحد يف
انطلق موسكوفيتيش من فرض ّيات ثالث ّ
متثالهتم ملوضوع ما ،تتعلّق الفرضية ا ألوىل ابنتشار املعلومة بني أآفراد اجملمتع حول
السابقة ،أآ ّما
موضوع المتثل حبيث يص ُعب ْفر ُزها ومتْيِزيها عن امل ْعتقدَ ات واملعا ِرف ّ
الفرضية الثانية فتتعلّق ابلهامتم اذلي يوليه أآفراد مجموعة مع ّينة جلانب من موضوع
المتث ّل ،يف حني تتعلّق الفرضية الثالثة بتطوير املعلومات املس تقاة حتت "ضغْط البحث
عن دلةل" ) ،(la pression de l'inférenceكام ّ
يعِب عن ذكل موسكوفيتيش ،لك
حسب ثقافته وا ْهمتَامهِ ،لتَاليف النقص يف املعلومات اليت س بّبهتا معل ّيات التواصل
تتكون معارف ساذجة ) (savoir naïfخمتلفة
الاجامتعي عند توفّر لك هذه الظروف ّ
دلى فئات اجملمتع الواحد ،هذه املعارف خمتلفة متاما عن معارف اخلِباء (savoir des
) expertsصناع املعرفة ا ألوىل اإذن يرجع هذا الاختالف إاىل املس توى الفكري
ل ألفراد وإاىل مدى مسايرهتم للنسق الاجامتعي والثقايف اذلي مه فيه وإاىل انامتهئم
ا أليديولويج .مك ِّنت نتاجئ دراسة موسكوفيتيش يف ا ألخري من تأأسيس مقاربة علمية
أآطلق علهيا امس "نظرية المتث ّالت الاجامتعية" يعمتدها اليوم جل الباحثني يف عمل
النفس الاجامتعي دلراسة سلواكت ا ألفراد ومواقفهم واجتاهاهتم إازاء مواضيع عدة مثل
"املال ( ")1994 ،Vergèsا ألصدقاء املثال ّيون" (" )1992 ،Molinerقمي العمل"
(" ،)1996 ،Flamentاجلنون" (" ،)1989 ،Jodeletاملس نّني" (،Vidal
" ،)2004الغجر"( Guimelliو" ،)2000 ،Deschampsالإسالم واملسلمون" 10
(" ،)2013 ،Souissiا ألقليات ادلينيّة" (" ،)2008 ،Guerraouiتقن ّيات التّصال
10

رساةل ادلكتوراه ( )2013آأعدت حتت ارشاف الِبوفيسور موليين ويه الآن حتت النرش.
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احلديثة"  )2006 ،Souissi( 11وغريها من املواضيع ا ألخرى يف نسق ثقايف غريب
وعريب.
اإثر موسكوفيتيش ،درس الباحثون المتث ّالت الاجامتعيةّ ،
لك حبسب زاوية النظر اليت
اختذها .ر ّكز ( )1990 ،Doiseاهمتَامه عىل الإطار العام اذلي تنشأأ فيه المتث ّالت ،أآ ْي
ا ْجملمتع ُ
كلك أآ ْين تَت َفاعل اجملموعات والفئات الاجامتعية مع بعضها البعض حول موضوع
المتث ّلّ ،بني أآيضا أآن المتثّالت اخملتلفة اليت تنترش يف اجملمتع الواحد يه وليدة التعارض
أآو التوافق يف املصاحل إازاء موضوع المتث ّل وحىت التقارب السوس يولويج بني
اجملموعات .مثال ،يف مجموعات فرعية نوعية من الك اجلنسني أآو مجموعات اجامتعية
واقتصادية أآو همنية تتفاعل ا ألفراد ابس مترار حول موضوع المتث ّل .وانطالقا من هذه
التفاعالت وحسب منطق املصلحة والقمي واملعايري الاجامتعية للك مجموعة يتحدد معن
الصورة اذلهنية أآي المتث ّل الإجامتعي .أآ ّما مدرسة  Aix-en-Provenceالفرنس ية اليت
من أآشهر أآعال ِمها 13 )1989 ،1987( Flament ،)1987 ،1976( Abric 12
 (1998) Rouquette ،(1992) Vergès ،(1988) Molinerفاإهنّ ا عكفت عىل
دراسة ال ُبن َية ادلّ اخل ّية للمتث ّالت الاجامتعية ووُجها التوافقي املتناسق
) .(consensusبيامن درست  (1989) Jodeletمعلية المتث ّل يف عالقهتا ابلالكم
والتواصل بني ا ألفراد واجملموعات ،كام قام حديثا  Deschampsو Guimelli
( Guimelli ،)2002و  )2009( Riméبدراسة اجلانب العاطفي والبعد الوجداين
( Deschampsو .)2008 ، Moliner
و أآخريا نعرض اإىل بعض التعريفات اليت ات ّفق علهيا أآكرث الباحثون يف المتثّالت
يعرف ) (Abricالمتث ّل الاجامتعي بأأن ّه "مجموعة ّ
منظمة من املعلومات
الاجامتعية حيث ّ
 11آأطروحة املاجس تري مل تنرش.
 12جان لكود آأبريك ) ( Jean Claude Abricعامل و آأس تاذ ابحث ،فرنس ا ألصل متخصص يف عمل النفس
الاجامتعي ،معل جبامعة آأكس آأن بروفنس جبنوب فرنسا ،عُرف بدارساته التحليلية و جتاربه حول بنية المتثالت
الاجامتعية ،وتوصل هو وصديقه فالمن ) (Claude Flamentاإىل تأأسيس نظرية النواة Central Core
 .theory 1976-1994تويف آأبريك س نة .2012
 13ابساكل موليين  Pascal Molinerعامل فرنس آأس تاذ ابحث يف عمل النفس الاجامتعي تلميذ ابرك يعمل حاليا
جبامعة بول فالريي -مونتبليي بفرنسا آأعامهل سامهت يف فهم بنية المتثالت الاجامتعية ،عُرف ابس تبيان لحئة
التساؤلت.Attribute Challenge Technique 1998 ACT
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واملواقف واملعتقدات والاجتاهات حول موضوع ماُ .آنْتِ َجت وبُ ْل ِورت اجامتعيا ،حتمل
ّ
لك قمي النظام الاجامتعي وا أليديولويج واترخي اجملموعة اليت تتبناها واليت متثل جزءا
آأساس يا من رؤيهتا للعامل "( ، 2003ص  .)59يوحض  )1987) Flamentأآ ّن المتث ّل
) (représentationهو "مجموعة منظمة من ا إل ْدرااكت" ،منظمة بطريقة تفاضلية تبد أآ
ابملهم إاىل ا ألقل أآمهية ،تضيف  ،1989) Jodeletص )36.أآن هذه ال َإدرااكت يه
عبارة عن "عنارص غن ّية ابملعلومات ،واملعارف ،وا أليديولوجيات ،واملعتقدات واملعايري
والقمي واملواقف والآراء والصور" خمتلفة ومتباينة حبيث يصعب فصل اجلانب الوجداين
عن اجلانب املعريف ( Grizeوآ آخرون.)1987،
 -2البنية ادلاخلية للمتثيالت الاجامتعية
املتكونة من
ّ
توصل  Abricبعد عدّة جتارب اإىل أآ ّن عنارص المتثّالت الاجامتعية ّ
موزعة بطريقة منضّ مة وتفاضل ّية يف أآذهاننا ،متاما كام
املعارف واملعتقدات والاجتاهات ّ
حركة الكواكب حول الشمس ،العنارص ا ألقل آأمه ّية حموريّة منجذبة إاىل عنارص مركزية
نواتيه ذات أآمهية عالية ألهنا مؤيدة ومشرتكة بني لك أآفراد اجملموعة .فالعنارص املركزية
يه اليت حتفظ معن واس تقرار المتث ّل الاجامتعي ،يف حني تعمل العنارص احملورية
الطرفيّة عىل ّ
فك رموز العنارص النواتية وترمجهتا عىل أآ ْرض الواقع ،بعد تكييفها مع
ّ
متغريات الس ياق الاجامتعي اذلي يعيش فيه ا ألفراد اذلين صن ُعوا المتثل ،هذه العنارص
احملوريّة تعمل أآيضا عىل ادلّ فاع عىل العنارص املركزية النّوات ّية للمحافظة عىل دوا ِمها.
با أآن نشأأة المتثّالت الاجامتعية ل تكون إالّ عن طريق التفاعُالت الاجامتع ّية ومعل ّيات
ُ
التخاطب والتواصل وبا أآ ّن الهُويّة ل تتجىل اإل يف اخلطاب ومعليات التواصل تُصبح
المتث ّالت املورد ا ألسايس اذلي تعمتد عليه اجملموعة لشحن املعامل ْاملركزية لهُ ِويّهتا َ ْ
وحتديد
معاملها ا ِمل ْحورية املتغرية.
 -3العالقة بني المتث ّالت الإجامتعية والهُ ِويّة
ّمت التأأ ِكيد منذ موسكوفيتيش ( )1961 ،Moscoviciعىل العالقة املتالزمة بني
المتث ّالت الإجامتعية ) (représentationوآليات الهُ ِويّة (mécanismes
نظرايت دلراسة هذه العالقة و أآظهرت
) .identitairesومن بعده ،هنَ َجت ثالث ّ
السريورات اليت ت ُ ّ
شلك الهُ ِويّة وذكل حسب ثالثة ُطرق:
ُلكّها أآ ّن المتث ّالت تتدخل يف ْ ُ
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ا ألوىل إلضفاء عالمة ُم َم ّزية للهُ ِويّة ،الثانية لتعديل آليات الهُ ِويّة حىت يتس ن تِبير وتوقّع
السلواكت املناس بة أآثناء التفاعل مع اجملموعات ا ألخرى ،الثالثة
نوعية العالقات و ّ
أ
لإس تعاملها كأداة لتأكيد ُه ِويّة اجملموعة العضوية الاجامتعية .(l'identité
 endogroupeويتح ّدث الباحثون اليوم عن متثالت الهُ ِويّة (représentations
يعرفها  Deschampsو  )2008( Molinerمكجموعة من
) identitairesإاذ ّ
"املعارف واملعلومات اليت ميتلكها ا ألفراد عن أآنفسهم وعن أآعضاء اجملموعة اليت ل
ينمتون اإلهيا واذلين مه يف تفاعُلٍ معهم" ( ")...تتحمك هذه المتث ّالت يف معليات املقارنة
والتشابه والفروق (opérations de comparaisons, de similitudes et de
) ،différenciationsاليت يه معليات ذهنية آأساس ية حتقق الشعور ابلنامتء جملمتع
ذو ُه ِويّة ممثّنة وإاجيابية.
تتكون إاذا متثالت الهُ ِويّة من متثالت بني اجملموعات (اليت تصنعها لك مجموعة عن
ّ
تتفرع إاىل صنفني من
اجملموعة ا ألخرى) ) (représentations intergroupesويه ّ
المتثالت:
 متثالت اجملموعة ادلاخلية )(représentations endogroupes ومتثالت اجملموعة اخلارجية )،(représentations exogroupesّ
تتشلك ا ألوىل من املعارف واملعلومات واملواقف اليت متلكها اجملموعة عن نفسها .عندما
تكون ُه ِويّة اجملموعة همدّدة ،متيل هذه المتث ّالت اإىل التجانس والتشابه لزايدة وحدة
ومتاسك ( )2003 ،Molinerأآفراد اجملموعة مع بعضهم البعض بيامن تتشلك متثالت
اجملموعة اخلارجية" من ا ألحاكم الصادرة عن مجموعة ما جتاه مجموعة أآخرى ،حسب
طبيعة العالقة بني اجملموعتني ( ،1973،Deschampsص .)115.هنا تعتِب الصور
النّ َم ِطيّة ) (stéréotypeمن أآ ّمه العنارص املركزيّة اليت يُ ّقرها ابلإجامع أآفراد مجموعة
داخل ّية يف متث ّلهم جملموعة خارجيّة.
يشري رشيف وآآخرون ( )1961اإىل أآن دللت ) (connotationالمتث ّالت بني
اجملموعات ) (représentations intergroupesتعمتد عىل طبيعة العالقات اليت
تربط أآفراد اجملموعات ،اإذ ّ
تعِب ادللةل الإجيابية ) (connotation positiveعىل
عالقة تعاونية بيامن تد ّل ادللةل السلبية  (connotation négativeعىل عالقة تنافس
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ومباراة .و أآشار  (1953) Avigdorإاىل أآن العالقات بني اجملموعات تُؤثّر أآيضا عىل
الصفات اليت تُن ْ ِس هبا اجملموعات اإىل بعضها البعض .رد أآبريك ( )1994عىل ضوء هذه
ّ
النتاجئ قائال أآن دور المتث ّالت الاجامتعية هم ّم جدّا يف معل ّية املقارنة وتكوين ُه ِويّة
اجامتعية اإجيابية اإذ أآ ّن " متثل الفرد مجلاعته العضوية ادلاخلية جتري دامئا بعملية مغالة
لبعض من خصائص هذه العضوية ( )...اليت هدفها اب ألساس تلبية احلاجة إاىل تقدير
اذلات واحلفاظ عىل صورة اإجيابية للمجموعة العضوية ( أآبريك ،1994 ،ص.)16 .
تعمل معليات المتث ّل جنبا إاىل جنب مع معل ّيات ذهن ّية أآخرى كعملية التصنيف
الإجامتعي ( ،)catégorisation socialeإاذ بينت أآحباث (،)1971 ،Tajfel
السايكو -سوس يولوجية التجريبية يف جمال الهوية والعالقات بني اجملموعات ،أآن جمرد
وعي الفرد بكونه عضوا يف مجموعة ما يودل دليه نزوعا إاجيابيا حنوها ،فتتكون يف ذهنه
اجملموعة ادلاخلية ( )l'endogroupeأآوال (حنن) يف مقابل اجملموعة اخلارجية
( )l'exogroupeأآوال (مه) ويندرج هذا التصنيف يف تنظمي الإدرااكت واملعارف
والاجتاهات اليت منلكها حول مجموعتنا ادلاخلية واجملموعة اخلارجية ا ألخرى وتقومي رسيع
ومقارنة متعدّدة املس توايت بني أآفراد اجملموعة ادلاخلية و أآفراد اجملموعة .فاجملموعات اليت
ينمتي اإلهيا الفرد (سواء اكنت عائةل أآو عشرية أآو طبقة اجامتعية أآو حىت فرق رايضية)
تكون مصادر هممة للتفاخر والتبايه وتقدير اذلات .يعطيه الانامتء إاىل هذه اجملموعات
ّ
اإحساسا ابلهوية الاجامتعية وابلنامتء ا إلجيايب .وحىت نرفع من صورتنا اذلاتية
أآوالشخصية ( )Self-Imageفنحن نرفع مس توى اجملموعة اليت ننمتي اإلهيا.
عىل ضوء ذكل ،اس تنتج ديشان ومولنيي ( )2008أآنه اإذا اكنت متثالت بني اجملموعات
يه نتاج معلية التصنيف الاجامتعي فا ّإن الصور النّ َم ِطيّة ) (stéréotypesوالامنذج
) (prototypesيه ِن ُ
تاُجا أآيضا رمغ أآن ا ألوىل أآكرث إاجامعا من الثانية (صفات ي ّتفق
ختص أآعضاء اجملموعة
علهيا معظم أآفراد اجملموعة) .مع العمل أآن الصفات النّ َم ِط ّية قد ّ
ادلاخلية (التمنيط اذلايت  )auto stéréotypieأآعضاء اجملموعة اخلارجية (الت ْنميط
الغريي ) ،hétéro-stéréotypieوتعمل هذه الصفات النّ َم ِط ّية عىل تبس يط اإدراك
الفئة الاجامتعية ابخزتالها يف سامت خشصية وسلوكيّة خاصة ببعض أآفرادها مث بعد ذكل
تعمميها عىل امجليع كأن نقول مثال أآن ا ألجنلزي خبالء والإيطال ّيون فنّانني هذه العمليات
اذلهنية الّسيعة متكننا من فهم سلوك ّيات مجموعة ما ( Synderو ،Uranowitz
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1978؛  Hamiltonو .)1980 ،Rose
أآ ّما اإذا اكنت الصور النّ َم ِط ّية صادرة من مجموعة قويّة غالبة جتاه مجموعة ضعيفة مغلوبة
وخزهنا من طرف أآعضاء اجملموعة الاجامتعية ضعيفة فاإهنّ ا حامت تُؤثّر
وحيصل ْاس ِتبطاهنُ ا ْ
عىل متثيالهتم ألنفسهم وجملموعهتم العضوية ادلاخلية (représentations
) endogroupesو ّ
يتجىل ذكل من خالل الصور النّ َم ِط ّية الفوقية (méta-
 Main ،Vorauer( )stéréotypesو  ،)1998 ،O’Connelأآي ا ألحاكم اليت
يصدرها ا ألفراد عىل اجملموعة اليت ينمتون إالهيا حتت تأأثري ما قيل عهنم من طرف
اجملموعات اخلارجية ا ألخرى تؤدي هبم إاىل ش مت أآنفسهم واحتقار مجموعهتم العضوية
توصل إاليه ( )1947 ،Clarkيف
والاقتداء بن أآصدر علهيم النعوت السلبية .ذكل ما ّ
جتربة ادلىم اليت أآجراها عىل أآطفال أآمريكيني بيض إاذ اكتشف أآن ا ألطفال السود،
حني ُط ِلب مهنم اختيار ادلُّ مية ا أل ْمجل ،البيضاء أآم السوداء ،فاختاروا البيضاء ونعتوا
ادلمية السوداء ابلقبح وادلمامة ألنه ل أآحد حيهبّ ا .يتبني إاذن مدى خطورة الصور
النّ َم ِط ّية الفوقية وا ألحاكم السلب ّية عىل هوية أآطفال اجملمتعات املغلوبة وتقديرمه ذلواهتم.
اخلامتة
تلعب المتث ّالت الاجامتعيّة دورا همام يف فهمنا للعامل اذلي حييط بنا ويف حتديد عالقاتنا
مع بعضنا البعض ،هدفها اب ألساس احلفاظ عىل الصورة الإجيابية لصورتنا ولنامتءاتنا،
مما يؤ ّكد صالحية هذه النظريّة دلراسة الهوية وقدرهتا الفائقة عىل حتديد أآبعادها وبنيهتا
وفهم لك مظاهرها ادليناميكية ألن الهوية يه آلية – معرفية – اجامتعية تكيُّ ِفيَّة تُق ِحم
كام أآوَضنا العديد من معل ّيات المتثل.
س نعمد يف املقال املوايل اإىل رشح كيفية دراسة البنية ادلاخل ّية للمتث ّالت الاجامتع ّية
دراسة جتريبية حتدد ّّمك وكيفا ما هو مشرتك ومركزي وما هو حموري ومتغري.
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