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 النفس م عل منظور من  المعرفي االشتغال وآليات االجتماعية التمثالت مفهوم نظري، بشكل المقال،  هذا لواتني
 سيااأس مفتاحا دراستها شكلت لقد .الحالي عصرال في به تمينالمه عند ةرئيسيلا تماماتهاال من تعد التي جتماعي،اال

 لمختلف اليومية الممارسات على أثرها وكذا عموما، تماعيالجا والفكر المشتركة الذهنية ظاهروم تتجليا وفهم لمعرفة
 أهم ومعالجة قاربةم لىإ بالتحديد، يسعى إذ .لمختلفةا توالثقافا المجتمعات داخل االجتماعية والتفاعالت السلوك أشكال

 اجتماعيا لهاواستعما معالجتهاو وتنظيمها، رفعاملا ناءب في  نةالمتضم يةسسااأل المعرفية  ألنشطةوا السيرورات
 كبير، بشكل وتحدد، وجه ت التي والجماعات، لألفراد  اليومي الواقع  قضاياو موضوعات وإدراك  فهم في ومجتمعيا

 ووضعيات مواقف ف ختلم في والمادية تماعيةاالج والوقائع ثاألحدا تجاه ةيوميال وممارساتهم عالتهمتفا تهم،رفاتص
 يهدف، كما. االجتماعية والتمثالت االجتماعية المعرفية وسيرورات ياتآل في  أساسا تتمثل وهي. جتماعيةالا لبيئةا

 إليها وتستند يتبن يالت المتميزة سوسيومعرفيةال نشطةاأل هذه بين واالختالف لترابطا جهأو ووصف كشف إلى كذلك،
 المقاربات أهم إبرازو . االجتماعي النفس علم داخل  من هااقثبوان اتطوره مسار  ورصد ،ميةاليو االجتماعية فراد األ حياة

 منها، جتماعي، واال المعرفي الجمعي، بعده  في التمثالت، مفهوم وبالتحديد لتها،واتن التي النظرية والتصورات العلمية
 .لخصوصا  جهو على االجتماعي لنفسا علم  حقل في أو اإلنسانية ومالعل مجال في سواء

 .السوسيومعرفية السيرورات االجتماعية؛ المعرفية معرفي؛ال االشتغال االجتماعية؛ التمثالت :ةيحلمفتاا الكلمات
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Abstract 
This article examines the theoretical concept of social representations and mechanisms of 

cognitive functioning from social psychology perspective, which are considered as distinctive 
concerns of social psychologists in modern era. The study of social representations and 
mechanisms of cognitive functioning is the key to undestand the aspects of shared mindset 
and social thought, in addition to its impact on various social behaviors and social 
interactions within different societies and diverse cultures. It aims at identifying and 
approaching the main cognitive processes and activities that intervene in constructing and 
organizing knowledge, in addition to processing and using it socially to understand different 
topics, issues, and activities of individuals and groups in everyday life. This knowledge 
governs and determines widely their behaviors, interactions and daily social practices 
towards many social issues in distinct socio environmental situations. It consists widely in 
mechanisms and processes of social cognition and social representations. It also iaims to 
unveil similarities and differences among the socio-cognitive activities that determine 
individuals’ social life, in addition to pursuing its development and emergence in social 
psychology. Moreover, this study highlights the main scientific approaches and theoretical 
conceptions, especially the concept of social representations in its collective, cognitive and 
social dimensions in the area of human sciences or in the field of social psychology. 
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