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 . وفهم آ ليات الهُِويّة   مقاربة دلراسة السلوك واملواقف والاجتاهات  : متثاّلت الاجامتعية ال 

 7كوثر السويس 

 ملخص 

لك نظرايت يل عن يف الوقت احلا نظرية المتثالت الاجامتعية، الفرنس ية الأصل، متزيت 

 يف اصةخبو  ،السلوك الإنساين مس توايتعمل النفس الاجامتعي لنجاعهتا يف فهم لك 

. ذلكل، ابلوعي امجلعي وآأيضا ابلنظر اإىل ارتباطها الوثيق ،ةوالوجداني ةاملعرفي مظاهره

ميكن آأن تكون آأداة انجعة دلراسة العديد من القضااي املعقدة اليت تعاين مهنا  فهيي

فامي يتعلق ابملواقف والاجتاهات ، وخباصة العامل العريب الإساليم جممتعاتنا يف

ىل التعريب والتعريف حىت اإ هذه النظرية حتتاج  غري آأن .توالرصاعات بني امجلاعا

النظرية  هذه تقدمي اإىل يف هذا املقال سعىن  لهذا، تكون يف متناول الباحث العريب.

نظرية  كام سنس تعرض سريورة نشأأة"المتثالت الاجامتعية"، وفهويم "المتثالت" بدءا ب 

جمالت ، و ع اليت تتناولهااملواضيالاجامتعية، وسنتحدث عن مؤسس هيا و المتثالت 

 .عالقهتا بسريورات ودينامية الهوية، و اس تعاملها

المتثالت الاجامتعية؛ املعتقدات؛ املواقف؛ الرصاعات بني امجلاعات؛  :يةفتاح اللكامت امل 

 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


