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 ملخص

 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. 

Keywords: Social Representation; Cognitive Functioning; Social cognition, Socio-cognitive 
processes. 
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 مقدمة
 زيدأل االجتماعي النفس علم في رئيسيةال االهتمامات بين من المعرفي شتغالالا آلياتو االجتماعية التثلتما تعد

 واالستجابات لسلوكاتا روتفسي وتحليل لفهم  استهادر في الباحثين من العديد يتردد ال لدرجة قرن، نصف من
 الحياة  ضعياتو يف اعاتالجم أو األفراد دعن سواء األخرى، الظواهرو طةاألنش من روالكثي لمختلفةا االجتماعية

 العلوم  وفي االنسانية العلوم في مهما اتطور عرف التحديد، وجه على التمثالت مفهوم أن والحقيقة،. اليومية
 ياعلم مفهوما وغدت وكنظرية، كمفهوم  التمثالت ترعرعت عموما، ،لومالع هذه حضن فيو. الحقا المعرفية

 .الفكرية م اتجاهاته بمختلف احثينلبا طرف نم كبرى ومنهجية ةينظر بعناية يحظى إجرائياو
 علم العلوم؛ من الكثير بها االهتمام في تتقاطع التي المهمة المواضيع من العلمي إطارها في التمثالت صبحتأو
 .داخلها ة ميزمت بمكانة تحظى هيو ،إلخ...الجتماعيا النفس وعلم  تواللسانيا األنثروبولوجياو جتماعاال وعلم  النفس
 منذ طويال اختفت بعدما االجتماعي، النفس علم يف ةوالدراس للبحث وواسعا خصبا حقال حتضأ سع،وأ وبشكل

 جمعي هو ماب طتوارتب ؛عتمااالج علم  في Emil. Durkheim دوركايم  إميل مع عشر التاسع القرن اخرأو
 بعض نم الرغم وب .أخرى جهة من دلفرا عند خاص فردي ولوجيسيك هو وما هة،ج من المجتمع دعن ومشترك

 علم  حقل في Jean Piaget بياجي وجون األنثروبولوجيا في Lévy-Bruhl يهلبر لفي مع البسيطة تمظهراتها
 مياعل حدثا Serge Moscovici موسكوفيتشي يرجس عند يةماعاالجت التمثالت مفهوم  مع مجيئها يبقى النمو، نفس

 .يفروالمع العلمي طرحها يددوتج النظري تأسيسها في م ساه متميزا
 التخصصات هذه داخل مسته التي التمايزات أهم  وعلى المفهوم اهذ على الضوء سنسلط الصدد، هذا فيو

 وأ) المعرفي غالاالشت وآليات بقضايا قتهعال وعلى ،(ياالجتماع النفس علمو نفسال علمو ،االجتماع علم) العلمية
 تلفمخ في يؤثر إذ للفرد، الرئيسي ددمحلا عرفيالم المنظور من يفمعرال االشتغال يمثلو(. عرفيالسوسيوم
 ضبط في كبير كلبش ويتدخل االجتماعية والروابط التفاعالت إنشاء في يسهم و واالجتماعية؛ السيكولوجية أنشطته
 عن جيبنس ،االعتبار وبهذا .حياة ال نميادي ختلفم في والجماعات لألفراد اليومية ممارساتوال وكاتلسلا وتوجيه
 التي األهمية هي وما االجتماعي؟  النفس علم مجال في لمعرفيا لاالشتغا بآليات االهتمام  تطور يفك :ةلتاليا األسئلة
 توالسيرورا لياتاآل - والظواهر المفاهيم أهم هي اوم ؟ المعرفي الحقل هذا داخل المعرفي االشتغال هذا بها يتميز

 ةرفيالمع األنشطة عرفتها التي تطوراتال يه ما آخر، جانب ومن ة؛يناح من هذا ؟لهاواتن لتيا - المعرفية
 داخل ،التمثالت وخاصة موسكوفيتشي تعبيرب( االجتماعية والمعرفية التمثالت) األيديولوجيا أي واالجتماعية؛

 جتماعي اال النفس علم في لتهاوانت تيال النظرية والتصورات ميةالعل المقاربات داخلو ية،اإلنسان لوم الع مجال
 ؟خصوصا

 االجتماعية المعرفية وظهور االجتماعي النفس لمع يف المعرفي االشتغال بآليات هتمامالا تطور -1
 أهم إلى اإلشارة نبغيي تماعي،الجا النفس علم  في خاصة صفةوب المتميز الموضوع هذا لواتن في شروعنا قبل

 رة،واالمج العلوم بعض في ماومع فيةالمعر باألنشطة ماهتماال عرفها التي طوريةوالت التاريخية والوقائع حداثاأل
 .االجتماعي النفس علم مجال في أيضا ومعتمد واضح هو كما األساسية، انشغاالتها موضوع تشكل والتي
 لتحديد،ا جهو لىع العلمي سالنف علم في يةالذهن/المعرفية األنشطة ىعل شتغاللال لىواأل البدايات أن في شك ال
 مع الباحث هذا عمل حيث ا،فلسفي فرعا كانت بعدما Wundt (1879) فوندت مع هااستقالل لةحمر إلى ترجع
 ،الحسية تاعااالنطب) األساسية ناصرهاع وتفكيك الذهنية الحياة  ومكونات بنية دراسة على ،(نيالبنيوي) آخرين

 استمر ذإ .رلمختبا داخل والتجريب نبطااالست باستخدام  لفرد،ل عيةالوا تجربةال نتكو التي ...( االنفعاالت الصور،
 William James جيمس وليام ومع الذاكرة، مجال في Ebbinghaus سواابنجه مع يضاأ األساسي االنشغال هذا
 بل ،منفصلة داتوح أو مكونات إلى تجزيئه يمكن ال الوعي، أو ذهنيال النشاط أن ذريعةب لكن ا،عموم نيالوظيفي أو

 السلوكي  يغمرادالبا ظهور أن غير(. 2008 المير،) ريالتفك يعكس ومتتاليا ارستمم تدفقا اعتباره يمكن
Behaviorism (1913) واطسن مع Watson أو) الداخلية األنشطة مختلف أبحاثه من نهائية بصفة أقصى 

 ال وبات ،يملعلا والقياس المباشرة ةمالحظلل قابلة رغي نهاأل مية،العل غير المواضيع من برهاواعت فردلل (المعرفية
 النفس  علم  على السلوكية تهيمن وقد. الموضوعي للضبط لةقابوال المالحظة السلوكات على إال تهاماهتما يركز
 الميكانيكي والتفسير الفهم  في النفس علم  أسقط كيالسلو الباراديغم  أن إال. العشرين القرن من لواأل النصف خالل

 كالذاكرة منها، المعقدة  وخاصة ،يةجوسيكولال األنشطة من يددلعا وفهم  تفسير في يفلح ولم يالبشر سلوكلل
 النفس عالم و Neom Chomsky تشومسكي نعوم  اتاللساني عالم  بين سجالال ذلك، على األمثلة ومن ؛...للغةوا

 تفسير في السلوكية عجز مدى واضح، بشكل يُظهر ذيوال ،اللسانية الظواهر لجةمعا في Skinner (1957) سكينر
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 االنسان، سوى يمتلكها ال( Taylor، 2011و Fiske) معقدة  ورمزية رفيةمع ةوظيف باعتبارها اللغة، هرة ظا
 نظرية رفضت وقد(. تجابةالسوا المثير خطاطة أو) وانالحي سلوك فهم مرجعية إلى استنادا فهمها يمكن ال وبالتالي،
 الذهن أن اربتاع لىع للفرد،( إلدراكا) يالداخل النشاط بأهمية تأقرو الطرح، اهذ أيضا Gestalt الجشطلت
 مبادئها  في تعتمد التي اإلدراك عملية افيه وحظيت. الكلي مجالها في معها ويتفاعل عاتالموضو يدرك اإلنساني
 أن لىإ اإلشارة  وتجدر. بالغة بأهمية ،"جزائهأ مجموع يوايس ال كلال" أن على Kohler كهلر حسب األساسية
 .الحقا نيوآخرTriplett (1897 ) تريبليت مع الجتماعي،ا سفالن م عل في حتى امتداد له كان السلوكي االتجاه 

 .بامتياز cognitive معرفي طابع ذا علما جعله وهذا ،كثيرا فيه يعمر لم الحقيقة في كنول
 دمقالت نتيجة الماضي، القرن نياتخمسي اخرأو في العلوم  من العديد عرفتها التي حوالتوالت راتتطوال أن غير

 من عدة، علمية تخصصات تطال التي المعرفية ثورةال وبخاصة ،العلمي البحث وازدهار ياتيملمعلووا التكنولوجي
 ذرياج تحوال المعرفي لباراديغما مع عرف ذيال النفس وعلم...  ،وجيااألنثروبول األعصاب، علوم  اللسانيات،: هابين
. األساسي موضوعه هنيةالذ فائظوالو تسيروراال من اتخذو ،(عموما الحي الكائن أو) شريالب الكائن تصور في

 نشطةواأل لظواهرا ةومقارب ةدراس في وغيرهما، والسيكودينامي السلوكي السابقة؛ لباراديغماتا زواتج تم  ومن
 تأضحو لعلوم،ا هذه مسار في اجديد وضعا التالتحو هذه  أحدثتو(. 2016 ،والزاهير اوأحرش) السيكولوجية

 الذكاء  علوم ب األمر تعلق واءس والمشترك؛ الرئيسي موضوعها ثلتم Cognition المعرفية اهرووظ إشكاالت
 فلسفة ،لرياضياتا ،المنطق) الطبيعي الذكاء علومب أو( اآللية اإلنسانية السيبرنتيقا، المعلوميات،) االصطناعي

 الجتماعيا سفالن م عل فيها أسهم  كيدأالتوب(. Launay، 2004( )... سالنف علم ،األعصاب علوم  اللسانيات، الذهن،
(Belhaj، 2009)، وكان كبير بشكل( ومنهجيا نظريا) منها واستفاد األخيرة، العلوم  هذه  في أساسيا ميدانا اره باعتب 
 لسلوكل همهوف دراسته في المعرفية توالبنيا الذهنية للسيرورات كبرى يةأهم يعطي مبكر، زمن منذ" يامعرف"

 فيه شكل وقد. (Taylor، 2011 و Fiske ؛Lyens، 1997) اعموم اجتماعية-السيكو رواهوالظ االجتماعي
 النفس علم مؤسس) Kurt Lewin لوين كورت مع اإلدراكية وبالخصوص المعرفية األنشطة على االشتغال
 فراد،لأل الذاتية اإلدراكات لقمنط نم جتماعيةاال االستجاباتو الظواهر فهم  أراد الذي( التجريبي عياالجتما
-البين والعالقات الساذجة السيكولوجيا كتابه في) ةالسببي إلدراك دراسته فيFritz Heider  درهاي وفريتز
 في واضحا منعطفا ،.. . Bruner وبرونر Festinger وفيستنجر Asch شآ: مثل من وآخرون،( شخصية
( يرهماوغ ةتماعياالج والتفاعلية ةوكيالسل) السابقة تجاهاتاال عم يقطع علهج االجتماعي سالنف علم  دراسات

(Beauvois، 1997)، الماضي القرن ثالثينيات منذ المعرفي االجتماعي النفس معل وظهور (Hilton، 2011.) 

 عالقاتال دينامية في عديدة وأشكال مظاهرب تجلت المجال هذا في المعرفية واألنشطة رالظواه أن الواضح،و
 في األفراد عند خلتدتو نشطت معرفية سيرورات ؛ نهام دجن إذ اليومية، الحياة لداخ المختلفة اإلنسانية نشطةواأل

 نظريات تهاتناول والتي ،وغيرها Interindividual الفردية-وبين Intraindividual الفردية-ضمن العالقات
 صيةخللش الضمنية النظريات ،(Asch, 1946) عاتاالنطبا وتشكل اإلدراك: واالشتغال دراسةالب تلفةمخ

(Bruner & Tagiuri, 1954)، المعرفي افروالتن االجتماعية المقارنة (Festinger, 1957)، المعرفي التوازن 
 النمطية، الصور ،(Allport et al., 1935) االتجاهات ،(Heider, 1958 ،1944) السببي اإلسناد/والعزو
 هذه أكثر بعد اميف كلتش حيث. األخرى هرالظوا من وغيرها جتماعي،اال يءالتفي ،(زة الجاه) لمسبقةا األحكام
 االشتغال  لوايتد وأصبح االجتماعي النفس علم  في المعرفية بالقضايا الباحثين انشغاالت منض جتندر التي الظواهر

 ماعيةاالجت المعرفية مجال في خصصينالمت واهتمامات منبع تمثل التي فيةمعرالسوسيو الظواهر باسم هاعلي
Social Cognition. 

 البشرية للمعرفية االجتماعية األبعاد على يشتغلو م يهت الذي االجتماعية للمعرفية يلمعلا جالالم أن الحقيقة،و
 فيسك  حسب وبالخصوص، يات،النظر ذهه نم انطلق أنه من بالرغم ،(االجتماعية بطبيعتها معرفية أبعاد على أو)

(2008) Fiske فيسك و  Fiskeتايلور و Taylor (2011)، الغير/اآلخر إدراك- عياماالجت اإلدراك دراسات نم 
 Naïve الساذج النفس علم  دراسة منو ،Heider  (1958)وهايدر ن،يوآخر  Asch (1946)شآ مع -

Psychology، لنظريات امتميز اوضوعم والفعل ،(حدسي/ساذج عالم) لمعرفةل اكائن الفرد من فيها اتخذ الذي 
 يحظى اعيجتماال النفس علم  حقل في خاص ميدانك اهباسم يتوحد لم أنه غير .(Beauvois، 2007) لسببيا عزوال
 دبع فيما وعرف ،الماضي رنالق وثمانينيات سبعينيات حتى( االجتماعيين المعرفيين) الباحثين من الكثير هتمام با
 .ككل لعالموا رباأو و أمريكا في بيراك زدهاراا
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- عرفيةالم للسيكولوجيا الجديدة  التقييس تيانقوت يةوالمنهج النظرية رفكاواأل المعرفية الثورة  أثيرلت ذلك رجعيو
 اإلشكاالت  فهم  في هاالستخدام االجتماعي النفس علم  في الباحثين بعض دفعت التي -عموما المعرفية العلوم  أو
 في فقط ليس تسهم األحداث ذه ه جعل مما ،(Hilton، 2011 ؛Hamilton، 2013وCarlston ) ةاجتماعي-يكوالس

 ) الستينيات لسنوات االبستيمولوجية األزمة من خراجهإ يف -جزئيا- المساهمة في أيضا بل ر،يخاأل اهذ مجال اتساع
FiskeوTaylor، 2011). ،اهتماماته  مواضيع اقيب مثل وعموضك االجتماعية المعرفية رتظه لم وبالتالي 

 مجالها أضحى وبهذا، .(Carlston، 2013) جتماعيةاال الظواهر ومقاربة راسةبد محيس علميا مجاال بل ميزة،المت
 كاإلدراك االجتماعي؛ النفس لعلم األخرى والقضايا المفاهيم من الكثير ويغطي يشمل الباحثين من العديد حسب

 بين العالقات عاطف،الت لسببي،ا والعزو فسيرالت االجتماعية، األحكام ،الذات وم مفه االتجاهات،و االجتماعي،
 ,Carlston, 2010; Devine) لخإ. .. الجماعية/ االجتماعية لذاكرة ا ،يجتماعاال القرار اتخاذ ات،الجماع

Hamilton & Ostrom, 1994; Beauvois & Lyens, 1997) .فسالن علم منظور من البحث معه امتد كما 
 أكثر يشملل...( ةمطيالن الصور االتجاهات،) فيةمعر حتوياتوم كحاالت اهرالظو على االشتغال من ماعياالجت

 بفضل وذلك ،(1996 وآخرون، Lyens) وتكوينها بنائها في متضمنةوال عليها القائمة المعرفية يروراتلسا مختلف
 .عصبيةال والعلوم  المعرفي النفس علم ك رى؛أخ معرفية ميادين وبين بينه المتبادلين واالنفتاح نواالتع

 -اإلدراكي– المعرفي النشاط راسةد ىلع نصبي البداية منذ انك يةالذهن والسيرورات اياالقض هذه ب هتماماال إن
 البراديغم مع خاصة) اليومية االجتماعية والوقائع ألحداثل األفراد قبل من البسيط والتفسير بالفهم  المتعلق يوميال

 وظواهر ياتآل مختلف مقاربة تمت حيث ،بعد فيما كوكذل(. السببي العزو ونظريات االنطباعات لتشكل يريبالتج
 Font ؛Fiske، 2008) ولآلخرين لذواتهم  معنى األفراد بها طييع التي الكيفية منطلق من ماعيةجتالا فيةالمعر هذه 
 وحول عياالجتما العالم في األفراد هؤالء ابه ويفكر يحس التي بالطريقة االهتمام نأ بمعنى ،(Bruer، 2013 و

 هاما مبدأ أصبحت( Taylor، 2011 وFiske ) نفسه لعالم ا ذاه حول يفعلونه وما هم تفكير في يفكرون أنهم
 .العلمي الحقل هذا ستقصاءا تلمجاال

 ماتعلوالم ومعالجة بإدراك تبطةالمر المعرفية واآلليات السيرورات على االجتماعية المعرفية تتأسس
 نع Deschamps (1990) وديشو Beauvois وبوف حسب نم ت والتي جماعاتال أو األفراد عند تماعيةاالج

 (.Moliner، 1997) االجتماعي الواقع حول ما فةمعر األفراد هؤالء يبني خاللها نم يتال اتالسيرور

 في الفرد يتبعها التي فيةالكي اسةدر تفيد المنطلقات، هذه وفق االجتماعية المعرفية دراسة نأ القول يمكن بهذا،
 والتي  اجتماعية، وعاتوضمكو ريناآلخ مع فيه شتركيو هيعيش متميز كواقع اعيجتماال العالم  ومعالجة إدراك
 لوقائع ا ولمختلف لها ويسندها يعطيها التي المعاني أو والتفسيرات واألحكام يالتأوالت خالل من عنها برويع يعكسها

 بين ربطت تيال والعالقات لمتبادلا احاالنفت فعلب أنه إلى ارة،اإلش وتجدر. اليومية ياتهح في دفهتصا التي االجتماعية
 العلوم  وخاصة األخيرة، السنين في أخرى علمية قولوح السوسيومعرفي بالبحث المتعلق فيرعالم لالحق هذا

 فهم ال على الحقل هذا في حثينلباا ساعد ومهم  كبير تطور قحقت ،Neuro-imagerie العصبي-والتصوير العصبية
 اشتغال  من القانطا مركبةال االجتماعية هرالظووا االجتماعية تجاباتاالس ،السلوك بوجوان جهوأل يقعمال

 ما  أو األفراد عند وتنشيطها إنتاجها عن المسؤولة العصبية واألنظمة البنيات في جتماعيةاال المعرفية سيرورات
 العلوم أو ةماعياالجت رفيةالمع العصبية م لعلوا موضوع يشكل بات وقد. Brain social االجتماعي بالدماغ ىيسم

 مختلفة وأبعاد مستويات هاتحكم العهد حديثة تخصصات وهي ،social Neurosciences تماعيةجاال العصبية
 ،Lieberman و Ochsner نظرا) االجتماعية السيرورات فهم تحليل في( والمعرفي والعصبي الجتماعيا)

 (.Mermillod، 2013و Gabarrot ؛2001

 شكلت حيث جتماعي،الا النفس علم في متميزة ةنمكا تحتل أضحت إجماال يةمعرفال األنشطة أن المالحظ،و
 وحظيت ؛عقود منذ الرئيسي ومجاله محوره  االجتماعية والتمثالت واالجتماعية اإلدراكية يةالمعرف نشطةاأل

 .وسكوفيتشيم مع الماضي رنالق ستينيات نذم متزايد اهتمام ب جتماعيةاال رفيةلمعا جانب إلى االجتماعية تالتمثال
 االجتماعي  التفكير نماطأل قعمي فهم  إلى أفضى حيث مميزة، ريةنظ ةمقاربو خصبا علميا قالح قاالح توشكل

 جتماعيةاال الظواهر من العديد وفهم  دراسة في الباحثين وساعد .المشترك والحس المشتركة المعرفة وأساليب
 ... اإلنسانية وكاتلالسو النمطية والصور عاتلجماا بين اعاتالصر فحص في هابعض تمثل والتي ،المعقدة 

 .(2016 سي،ويسلا)
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 نسانيةاإل العلوم في التمثل -2
 الحديث بالضرورة  رطيشت االجتماعي، النفس علم مجال وفي اإلنسانية العلوم  في كمفهوم التمثل عن الحديث إن
 في صوصخبالو اإلنسانية، العلوم  صصاتتخ داخل ميالعل تطوره سارم في حقتهل التي التحوالت وأهم خهاريت عن

 اتخصصالت هذه  في الباحثين بين كبيرا سجاال عرف هوم لمفا هذا أن واألكيد، .النفس علم و عماتجاال م عل مجاالت
 معرفية افية،ثق اجتماعية، جماعية، ية،فرد ددة؛متع بأبعاد يرتبط جعله وهذا المعرفية، العلوم  في ذلك وبعد ،العلمية

 .مفاهيميةو
 في لهواتن دوق الحديث، االجتماع علم  مؤسس ركايم دو يلفرنسا العالم  أعمال عم هرظ التمثل مفهوم  أن قعالوا
 مع  رظه عندما الماضي القرن ستينيات حتى مخفيا كنظرية ظل هلكن ؛عشر التاسع القرن اخرأو كتاباته بعض
 جمعية،  يةواز من كان ،االجتماع علم  لمجا في به تمام االهو. "تماعيةاالج التمثالت" بعبارة  شيموسكوفيت الأعم
 عن منعزالو بعيدا تكوينه في كونوي ،مميزة  سوسيولوجية ينوانق تحكمه امجتمعي ونتاجا معرفيا ااطشن باره باعت
 ت،فااالخر ،ينلدا - عامة ةفكري راتتصوو رؤى شكل على" مميز ائنكك" المجتمع ينتجه إذ األفراد، وعي

 الحياة  هاليع تقوم التي كةترشمال اتوالممارس الظواهرو ت،بالموضوعا ترتبط -ركةتالمش الجتماعيةا المعتقدات
 .ةاعيالجم

". التمثالت إلى ندانتست أنهما اعتبار على للفرد، العقلية والحياة الجماعية الحياة " بين (1898) دوركايم ماثل
 مرتبطة يةفمعر سيكولوجية حاالت فيدي دي؛فر شكل ت،التمثال هذه من مختلفين شكلين بين ميز ق،المنطل اهذ منو

- مشتركة ذهنية أشكال على يحيلنا جمعي؛ وشكل ساس،حإلوا والتخيل اإلدراكك لخاص،ا عيهوو دالفر بذهنية
 اسما ق األمر واقع في تشكل ال والتي تهوليشم في المجتمع بوعي رتبطت - يديولوجيااأل األسطورة، الدين، العلم،

 الفردية  التمثالت أن بحيث ا،مهبين افيم يتعارضان إذ .(Moscovici، 2003، 2013) رديةالف تمثالتلل مشتركا
 األجيال، برع تنتقل ومستمرة  دائمة تبقى الجمعية التمثالت أن حين، في. بالفرد خاصة وتبقى السريع التغير هايطبع

 .للمجتمع العام  واالعتقادي المعرفي لنظام ا في بيانس ثابتة وتكون
 وخاصة ،االجتماعية بالتمثالت مماتهالا ىإل الباحثين دفعت لتيا هي أساسا النقطة ذهه أن الحقيقةو
 ما ونادرا ،االجتماعية والطوائف والجماعات األفراد بين وتتغير تتجدد التمثالت هذه أن باعتبار ،كوفيتشيموس
 (.Delouvée، 2010) المجتمع ضاءأع كل ينب ةمتوافق تكون

 الذي الحديث النفس علم في يةورحم كانةم حتلا التمثالت مفهوم أن نجد لسيكولوجية،ا ساتبالدرا علقيت وفيما
 تجريدي وه بما ارتبط إذ المعلوميات،ك األخرى؛ المعرفية العلوم مع يتقاسمه وبات المعرفي، البراديغم طره يؤ

 مة مه أسئلة ارتأث مثالتتال ههذ أن غير .الذهنية/عرفيةالم بالتمثالت وسمي ومات،المعل جةعالم نظام في رمزي
 داخل علمي توجه كل حسب عدة  معاني تلتها التيو ،المختلفة وأشكالها طبيعتها حول الجمال ذاه في الباحثين ينب

 اءبنو بستيمولوجياإل طرحه يف الذهني اطالنش هذاب بالغا اهتماما البداية، في (1926) بياجي لىأو إذ. النفس علم
 فهو أدق، وبشكل العالم، حول خيرألا هذا ايبنيه التي ذهنيةلا ة الصور إلى عنده  لتمثلا شيريو .الطفل عند المعرفة

 هاحضور في أو غيابها في سواء الموضوعات باستحضار اإلنساني للذهن يسمح الذي المعرفي النشاط كسيع
 (.Fischer، 2010 ؛2009 بلحاج،)

 بل المحض، إنتاجها ةدإعا عن تعبيرا" حتى أو ،نالذه في وضوعاتللم مباشرا اساانعك ليس التمثل أن لواقعا
 النوروفيزيولوجية  األسس إلى تستند التي المعرفية قدراته استعمالب احوله الفرد يعدها التي للصورة ااجتنإ
(Mannoni، 1998)، ذاكرته في فردال ويرمزها يخزنها التي ةالذهني لشكاواأل المعارف مجموع لىإ شيري حيث 

 ي ف François Dortierدورتيي اونسوفر زأنجو (.Dortier, 2002, p. 25) االقتضاء عند نياهذ هايحرك والتي
 نفسال وعلم المعرفي النفس علم تصورات منطلق من للضفدع األفراد تمثل كيفية عن دراسة السياق، ذاه

 معرفية صورة  عن انل شفيك اعتباره ب األخير، هذا تمثل يدرس نجده  المعرفي سالنف الم لع فبالنسبة االجتماعي؛
 يقفز أرجل، أربعة لديه صغير يوانح: التالي الشكل على تتمحور بسيطة يةنهذ اطةخط في األفراد ندع ظم تنت

 الفرد ورمنظ يعكس ئنالكا هذا تمثل نجد تماعياالج النفس لعالم بالنسبة لكن ،... البرك من بالقرب ويعيش
 وهنا خرآل عممجت نوم ألخرى جتماعيةا عةمجمو من يختلف قد جده ن لذا الثقافي، مدلوله في عنيهي وما االجتماعي

 (.Dortier، 2002) يماعاالجت التمثل عن نتحدث
 توماالمعل انتقال بحاالت تبطير ذهني ومحتوى كسيرورة  ،المعرفي النفس علم  مجال في فالتمثل لذلك، تبعا
 البناء عملية على اساأس يحيلنا والذي ،(Launay، 2004) كرة الذا في معارف شكل على وتخزينها عالجتهام خالل
 مفاهيم أو ذهنية صور أو مجردة  رموز شكل على إما يتمظهر وهو ،عالواق موضوعات أو المعلومات هذه ل ينالذه
 (.65. ص ،2015 ،أحرشاو) معينة
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 أخد دهجن ق،المنط هذا ومن .(Moscovici، 1976) أيضا اجتماعيا لب فحسب ارفيمع ليس التمثل نأ لحقيقةا
 عن االجتماعية الديناميات في ويتطور يبنى أنه بحيث معا، عياماتجوا يامعرف طابعا تماعيجاال النفس علم في

 الخاصة ةالرمزي هالتودال معانيه وبلورة  حديدت في تتدخل التي األفراد بين المشتركة والتبادالت التفاعالت طريق
 أبحاث  في تالالتمث عرفت اإلطار، ذاه فيو. والمجتمعات جماعاتلا ينب مختلفة رتصي التي ائدة،الس الثقافة حسب
 التمثالت ظواهر أي ؛"يديولوجيااأل ظواهر" بدراسة تهتم علمية التمجا تبارهاباع ،االجتماعي النفس علم

 .ومتميز رائد ينظر تأسيسب اتسم  نوعيا راتطو ،(7 .ص ،Moscovici، 2011) ماعيةاالجت والمعرفية
 وفق واقعلل الذهني - اإلنتاج إعادة  أو- ناءلبا إعادةو البناء بسيرورة عي،واجتما ذهني كنشاط ت،تمثالال ارتبطت

 وبناء سيرورة ارهااعتب تم لذا، .(الجماعات أو) األفراد لدى واجتماعية سيكولوجية دينامية تحكمه نشاط
 تحويلو يزترم إلى باستمرار رميي اد،األفر لدى متميزا معرفيا اشتغاال السيرورة  هذه  عكست إذ. فيمعرسوسيو

 ومفاهيم  منظومات إلى( مواقف أشخاص، أحداث، كن،أما أشياء،) اجتماعية أو مادية نتاك سواء الموضوعات
 استيعابها يجري ات،والجماع راداألف ذهن في تنتظم  -(2010) بلحاج قول حسب رمزية مقوالت إلى بل - معرفية
. اليومي الواقع في اهيف لتحكم ا أجل من أكثر هاطوضب فهمها يتم كما .دهايقتع ةصعوب من يصوالتقل التبسيط بهدف

 المواقف الوضعيات، وتفكيك تشفير إلدراك، معرفيا األفراد يستعملها سوسيومعرفية أداة عن ارةعب تصبح ذلك،ل
 والمتقاسمة ركةمشتال رالتفكي ائقوطر أشكال عن تالتمثال هذه  تعبر كما. يشالمع عهم واق نكوت التي والموضوعات

 الممارسات في عندهم أهميتها تتبدى التي ةاعيواالجتم الطبيعية البيئة وعاتوضم تجاه  (الجماعات أو) ادرألفا عند
-Lorenzi) وضوعاتالم هذه جاهت المتمايزة وسلوكاتهم  متفاعالته كبير بشكل تحدد والتي اليومية، واألنشطة

Cioldi و Buschini، 2013)، لهؤالء  يمكن امك ولهاوح بينهم  مافي ئةشلناا االجتماعية لعالقاتا فختلم وتجاه 
 .وتكوينها إنتاجها إعادة في وايتدخل أن األفراد

 نماذج اولهح تطورت إذ االجتماعي، سالنف علم  في امهمين ومجاال توجها االجتماعية التمثالت هذه  شكلت
 ة سادر لىع اشتغاله في ركز (يةالبنيو المقاربة) ضهابعو. يلموسكوفيتش الرائدة لنظريةا بعد متعددة علمية نظرية
 مبريقياأو نظريا أفقا بها فتح معرفيا سقان باعتبارها تحكمها التي والثابتة المهمة صرعناوال للتمثالت الداخلية البنية
 لتهاودال اتللموضوع يينالمعرف التنظيمو التحول على التعرف وكذا. يدانيام اومقاربته التمثالت هذه  لوالتن

 االجتماعية والممارسات األفعال ييرتغ في دورها إلى باإلضافة ية،اعمتاالج الجماعات ذهنية يف زةوالمتمي الخاصة
 Doise مع ديناميةسيوالسو المقاربة) اآلخر عضوالب .الجماعة أو للفرد اليومي والتفكير الطبيعي المحيط في

 طابوروال تالعالقا بطبيعة ددتتحو ترتبط مشتركة معالم كستع وتصورات ارفكمع معالجتها يف اتجه ،(نيوآخر
 التموقع  ألشكال ومولدة  منظمة مبادئ ظهرت والتي المختلفة، الموضوعات جاه ت عيةتمااالج البنيات في االجتماعية

 .ةجتماعياال واالنتماءات تالبنيا هذه في
 داخل تماعيجاال والفكر التمثالت جالم يف ةرائد نظرية نماذج شكلت لتيا المتميزة العلمية روحاتالط هذهو
 والتفسير،  الفهم  في ةالسيكولوجي باراديغماتال ومرجعياتها هايديولوجياتأ في تعكس ال تماعيجالا لنفسا علم 

 معارفه  بناء في سلبيا الفرد تبرعت يتال ،(Jodelet، 1989 في ،Moscovici، 1969) Behaviorism ةكالسلوكي
 على ركزت التي المتطرفة جيةلوويالسوس لمنطلقاتا أو ؛ةيبيئ خارجية عوامل فيه كمتتحو ،السيكولوجي وتكوينه

 وينتج يصنع من هو المجتمع بأن تقر والتي اإلنساني، والنشاط السلوك تحديد في واالقتصادية االجتماعية دداتلمحا
 ن أ برتعت فهي ذلك، من كثرواأل. (دوركايم  حسب) األفراد عن ة المتميز تفكيره لطرائق قاوف مثالتالتو األفكار
 في وتحمل االجتماعية، للجماعات ينتمون الذين األفراد ينب االجتماعي التفاعل دينامية في روتتطو تبنى التمثالت
 اآلخر /Ego( اتالذ أو) األنا: والعالقات األبعاد يةثالث اجتماعية نفسية ؤيةر تمثالتلل لهاواوتن وتفسيرها تحليلها

 نعلوفا( الجماعات أو) األفراد أن برتعت إذ (.Moscovici، 1984 ظران) Object الموضوع /Alter (الغير أو)
(Acteurs) اجتماعي-السيكو واقعهم  وإعداد بناء في (،؛2005 حدية Fischer، 1997 )إنتاج يف ومساهمون 

 والمعايير لقيموا ارفوالمع مثالتالت هذه تغيير في ويشاركوا ينخرطوا أن مله ويمكن ،ياالجتماع وجودهم
 من  وإعدادها التمثالت هذه إنتاج في اهمونيس قد ،ذلك من واألكثر. ذاته حد في عالواق بهذا المرتبطة ةيماعاالجت
 في الفعالة الذهنية م وقدراته رفيالمع الشتغالهم  وفقا قبل من موجودة  تكن لم جديدة  أخرى تمثالت وإبداع جديد
 .يماعواالجت نفسيال واقعهم  اميةدين

 أن يبدو ،االجتماعي فسالن علمو النفس علمو االجتماع ملع من للك المتعددة  لميةعال التوجهات هذه  سياق في
 جده ن ،لتمثلل يالجمع فالبعد .والمعرفي واالجتماعي الجمعي فيها يتفاعل التي متنوعة وأبعادا مستويات خذأ التمثل
 ة العام المعرفية لبنياتاو راألفكا بنسق يرتبط يثح ؛(رىاألخ ألبعادا كل وعن) ماعياالجت نظيره عن يختلف

 منطلق من لكنه ،واحد مجتمع إلى أفرادها ينتمي جماعات بانسجام يهاف كوتشتر تحملها اجتماعية عتقداتكم
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 نجد بينما .كليته في( اصخ ككائن) المجتمع هذا جهاينت التي كةالمشتر باألفكار يرتبط ه نجد( لدوركايم ) سوسيولوجي
 انطباعات ،هاتاتجا معارف، معلومات، أفكار، ء،ارآ :يةسوسيومعرف وعناصر داتبوح يتعلق االجتماعي، ثللتما

 نكوت التي الجماعات كل تتقاسمها ال والتي ما، موضوع حول معينة طائفة أو جماعة أفراد يتقاسمها ومعتقدات
 (.Moliner، 2008 و Deschamps) الواحد المجتمع
 رؤاها تالفاخ مدى عن هجتلامع شفتك والذي لتخصصاتا ذهه مختلف في المفهوم  اهذ لناوانت بعدما وماعم

 واهروالظ بالسلوكات والتنبؤ تفسيرو لفهم وضرورية أساسية تبدو التمثالت، دراسة نأ القول يمكن ة،لميالع
 حتى  أو يةجتماعاال الطوائف أو الجماعات أو اداألفر عند سواء العامة اةالحي في عيةاالجتما والممارسات
 .المجتمعات

 االجتماعية فيةعرملوا يةاالجتماع المعرفة .3
 عن للحديث يقودنا الباب هذا في االجتماعيتين Cognition والمعرفية Knowledge المعرفة عن الحديث إن
 اأساس اكسهتع التي وميالي للتفكير زة والممي األساسية سيومعرفيالسو غالشتاال وآليات االجتماعية تالتمثال

 التمثالت بين مايزالتو الترابط جهأو لواتن على وصصخال ذابه نركزوس .ماعيةتالجا المعرفية سيرورات
 يزةمم عرفيةم تميكانيزما على يرتكزان اباعتبارهم اشتغالهما أثناء المتمايزة أبعادهما ىوع االجتماعية والمعرفية

 ةيجتماعاال والمعرفية تالتمثال أن المؤكد ومن. عيالجتماا سالنف علم  في بارزين حقلين ويمثالن ،اشتغالها في
 ،Moliner انظر) نوعية معرفية وسيرورات آليات عن يعبرانو تماعي،اج أساس ذات يه فية،معر أنشطةك

 تماعية االج التفاعالت طريق عن ةمشترك اتبني في إال تستثار وال نتظمت ال( Beauvois، 1997 ؛1997
 ثينالباح بين واسعا نقاشا فتح - ةمعرفيال جهة من - ألمرا ذاه أن إال .تستدعيها ة محدد اضايوق موضوعات وبواسطة

 والسيرورات اتاآللي بين وتمايز اختالف هناك كان إذا ما حول االجتماعي؛ النفس وعلم المعرفي النفس علم في
 ،Beauvois) االجتماعية يروغ عيةتمااالج وضعياتال مع التعاطي في( الذهن) الدماغ عليها ويعتمد املهيستع التي

 .االجتماعية والمعرفية المعرفية بين ايزوتم اختالف هناك كان إذا ام ،ىأخر ةبعبار أو ،(2007
 مواضيع وتباين تمايز نع ،الحال بطبيعة يعبر، رفيةالمع والعمليات السيرورات هذه بين االختالف أن الواقع

 النفس لم عل لخصبا المجال تشكل تيلا ةاالجتماعي المعرفية همن ذناأخ فإذا .لعلوم ا هذه  في احثينالب اهتمام 
 الوضعيات باألساس تهم  نوعية سياقات في تنشط معرفية ميكانيزمات تمثل فهي عقود، ثةثال من زيدأل االجتماعي
 أو وقائع عية،اجتما عالقات ،جماعات أشخاص،) موضوعات لحو معرفةال فيها وتستعمل تبنى التي الجماعية
 ،نوعية معرفية اتوسيرور كآليات هاوتستدعي ةديصق بصفة وتستثيرها ناميةيالد تطبعها...( اجتماعية أحداث
 عادة  ترتبط وسيومعرفية،الس/المعرفية السيرورات هذه أن إذ. المعرفية سيروراتال تتضمن أنها من بالرغم

 تختلف نة،معي خصوصيات تفرض لتيا عية،تمااالج لوقائعوا باألشخاص قةالمتعل االجتماعية علوماتالم الجةبمع
 من  هي والتي - المجردة  - الحيوية غير والمفاهيم  بالموضوعات طةالمرتب الفيزيائية معلوماتال ةمعالج عن بدورها

 عديدة، وأبحاث دراسات أكدت حيث (.Taylor، 2011وFiske ) المعرفي نفسال علم مجال في الباحثين اختصاص
 Rilling ورلين Sanfey يسانف ،Aronson ونسرونأ ،Hystrom إستروم  ،Cohen نكوه من كل راسةد منها؛

 وقد. "أشياء واليس شخاصاأل أن" مسلمة Frith (2000) فريث ،Happé أب    ،Castelli كستلي سةدراو (2004)
 نبالرني التصوير تقنيات بواسطة مالحظتها خالل من ماعية،االجت يةعرفللم العصبية األسس دراسة بينت
 كاألشياء ؛عيةطبي موضوعات إدراك عن ؤولةمسلا ناطقالم عن تختلف نهاأ ،(FMRI) الوظيفي ناطيسيالمغ

 (.Taylor، 2011وFiske ) والجمادات
 وأنشطة آليات باألساس يستهدف عي،االجتما النفس علم داخل خصبا معرفيا مجاال االجتماعية المعرفية تمثلو
 مجال في نثيحاالب لانشغا موضوع أيضا شكلي الذي االجتماعي، لم العا تبموضوعا مرتبطةلا اليومي فكيرالت

 فيها تشير إذ البعض، بعضها عن تختلف المجالين كال في المعرفية شطةاألن هذه أن غير. ةاعياالجتم التمثالت
 أو بيروتد تحريك خالل تنشط 2010) ج،بلحا) متعددة معرفية زماتوميكاني راتسيرو إلى االجتماعية فيةالمعر
-عزوال المعرفية، لخطاطاتا ،االجتماعي التفييء سيرورات ؛اهبين نم) االجتماعية ئةيالب حول معلومات معالجة
 وإعداد يمتنظ إلى هدفت نوعية معرفية سيرورة ياالجتماع التمثل يفيد حين، في... (. المعرفية االنحيازات السببية،
 في عتتقاطو تتداخل نجدها امك. (Fischer، 2010) ثاليوالم يواالجتماع ماديلا الواقع حول المعارف وتشكيل
 كونها في تشترك هيو ،(الجماعات أو) األفراد لدى االجتماعي الواقع وإعداد بناء في وظيفتها وتلتقي ،اشتغالها
 معينة، ثقافية بيئة يف األفراد ؤالءه عند 2010: 29) بلحاج،) "لمشتركةا ةالعامي المعرفة نظريات" بدورها تعكس
 مجموع هي االجتماعية رفيةلمعا أن باعتبار اآلخر، شتغالا ةيعمل يف ما، حد إلى رك،اويش يؤثر كليهما إن حيث
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 العزوف .ماعيةجتاال والعالقات التفاعالت ودينامية سياق في األفراد لدى تنشط التي السوسيومعرفية السيرورات
 ةيإدراك سيرورة يعكس وهو زة؛الممي السوسيومعرفي لالشتغاا آليات من ليةآ يمثل Causal Attribution السببي

 في األفراد لدى جديدة  وقائع أو ،اآلخر أو (الذاتية) الشخص بسلوكات تتعلق يالت األحداث قوعو سببية تحديدل
 ورلوتتب تتدخل هيف Rateau (2013) راطو و Lo Monaco كومونا لو حسب. اليومية هم وأنشطت ممارستهم 
 وتنجز بقولت أيضا االجتماعية لمعرفيةا تاعملي أن كما جتماعية،الا تالتمثال هذه ومضامين بنيات في كإنتاجات

 .(Moliner، 2009 و Rateau) اشتغالها منطق وتوجه تحددها التي االجتماعية والتمثالت المعتقدات وفق
 على عيةاجتماال للبيئة األفراد ةاستجابو يلأوت فهم، ةيكيف على الليةواالستد المعرفية لعملياتا تؤثر ،خرىأ بعبارةو

 (.Walker، 1995 و Augoustinos) االجتماعية واعدلقاو ثالتالتم ضوء

 االجتماعية للتمثالت النظرية اذجوالنم المفهوم. 4

 االجتماعية التمثالت مفهوم -1. 4

 تهاموقع يمكن التي عرفيةالم طةنشاأل بين من ربويعت لمتميزة،ا التمثالت مفاهيم أحد يةاالجتماع تالتمثال تعتبر
 أن إلى يشير التموقع هذاو. اجتماعي أي ؛(عيجما) جمعي سوسيولوجي هو ماو يدفر جيسيكولو هو ما بين

 تبنى اجتماعية توموضوعا ين،داخلي وانسجاما تنظيما كتمتل معرفية موضوعات عن عبارة االجتماعية التمثالت
 سيرورةك تلتمثالا هذه أن لمالحظ،او. (Buschini، 2013و Lorenzi-Cioldi) جتماعيالا التفاعل فعلب وتتغير
 يلأووت وتصفية انتقاء يتم وبواسطتها باستمرار، لديهم تنشط إنها حيث والجماعات، األفراد لدى أساسية تعد معرفية

 للفرد ةضروري بينية وسائط كلشت فهي وبهذا، .واالجتماعي الطبيعي محيطال من هم إلي القادمة المعلومات نظيم وت
 يصبح أن من تمكنه رمزية التبدال عنه ويعبر ويبنيه يدركه الهالخ من والتي( Moscovici، 1976) محيطه مع

 .فيه ومندمجا منه جزءا

 نجدها، ،(Jodelet، 2003) نفعالياال حتى األرجح وعلى ،جتماعيواال المعرفي تضم  التي التمثالت هذه  إن
 (والتفاعل لاصوتال) ةاإلنساني األنشطة اهرمظ في ومهيكلة معدة ةجتماعيا معارف تمثل ،ىالمحتو حيث من

 أنماط تعكس التي المعارف من خاص نمط عن باألساس تعبر وهي. االجتماعية المجموعات ادأفر بين ومتبادلة
 من عشتنت والتي عية،ااالجتم فاعالتالت قلب في الموجودة  وعاتالموض لفمختب المرتبطة الساذج لعاميا الفكر
 وطبيعة الواقعية ربهم تجا عن ملموس بشكل تكشف أنها ماك .اعاتوالجم األفراد ينب صلتواوال ةالمحادث خالل

 .واالجتماعية المادية لبيئتهم  المكونة والموضوعات األشياء مع االجتماعية، روابطهم 

 انظيراته عن طبعا تلفةالمخ ةلواوالمتد "ميةاالع المعرفة" أشكال من شكل هي التمثالتف عتبار،اال لهذا وفقا
 مرجعا تشكل والتي والعملية، اليومية الناس حياة في يمنالمه المشترك الحس وتعابير لاكأش في والمتضمنة علميةلا

 ،Jodelet) والذهنية واالجتماعية المادية تهم بيئ في توجد التي لظواهروا الموضوعات يلأووت فهم في لهم  أساسيا
 أثرتت هيو اجتماعية، بطريقة اؤهانوب هاإعداد يتم مثالت،تال أي والمشتركة، لعاميةا عرفةالم هذه أن إذ .(2003
 عام، بشكل وكذا ،(Roland-Lévy، 2011و Lassarre) االنتماء وجماعة االجتماعيين والموقع بالبنية وتتحدد
 (.اعةمالج أو) الفرد فيه يتواجد الذي يوثقافيالسوس اقلسيا أو بالمحيط

 لدى سهمأ ،واالجتماعي السيكولوجي بين عمجت ليةتفاع دينامية في ميت الذي المعرفي النشاط هذاف ،بالتاليو
 األخرى، المعرفية رالعناص من وغيرها واالتجاهات واآلراء والمعلومات المعارف من جملة تكوين في األفراد
 .المختلفة تاالجماع ألفراد عامة اجتماعية حياة نشاءإ في وسطتت التي

 (Sociogenetic) السوسيوتكويني نموذجال -2 .4

 التمثالت حول وفيتشيموسك بأطروحة أساسا ارتبط مي،لعلا المنظور هذا وفق لتمثالتبا مهتمااال إن
 ىلإ خاللها من عمد حيث سي،الفرن معمجتلا من عينة لدى قاربها يالت (1961) النفسي لتحليلا عن االجتماعية

 والعلماء  الخبراء وسط من -اجنموذ النفسي التحليلك - يةالعلم المعرفة به تقلوتن ولتتح الذي لمنطقا وفهم دراسة
 في ذلكب أسهم و. المشترك الحس ومفاهيم  إدراكاتو كمعارف، ومهيكلة منتشرة لتصبح العامي اإلنسان بيئة لىإ

 منبعا بعد فيما ثهأبحا تشكلو كنظرية، موالمفه لهذا لىواأل والمعرفية العلمية تالمنطلقا اءوإرس وكشف تأسيس،
 العلوم في البحث وجددت ووجهت ،اعيجتماال النفس علم  في التمثالت لوح اساتوالدر األبحاث كلل ماها

 .اإلنسانية
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 ماعاتوالج األفراد عند جتماعيةاال ثالتلتما بها وتتكون تتولد التي بالكيفية أساسا النظري النموذج هذا اهتم لقد
 التالتمث أن إلى السياق، هذا في (1961) موسكوفيتشي أشار إذ .فيها وتتطور تنشأ تيال عيةاالجتما يناميةدلل تبعا

 ظاهرة  أو أفرزتها مجددة غريبة وضعية عن إما عنها؛ تنجم  التي األحداث من لجملة وفقا وتتطور تنبثق االجتماعية
 .(Rateau، 2013 و Lo Monaco... ) ناسال تفكير وشغل أثار معروف غير ديدج عوموضو

 وتتأسس تنبني نجدها ،(Abric، 2003) للواقع ومعرفيسيوس بناءك االجتماعية التثلتما هذه  أن المالحظ،و
 في رى؛واألخ ،Objectification الموضعة سيرورة  في لىواأل تتحدد :اثنتين عمليتين عبر المقاربة هذه وفق
 .ووظيفيا ويابني التمثالت هذه ظيم وتن اءإنش في مهمين نيدور تلعبان اناللت Anchoring اإلرساء ةعملي

 تمثل كل عنهما ينشأ أساسيتين ركيزتين باعتبارهما عمليتينال هاتين إلى اإلشارة من بد ال ،قالسيا هذا في
 في  هماطرح الذي وفيتشيموسك بعد الجتماعيا سالنف علم  في واألبحاث اتالدراس حولهما اتفقت قدو اجتماعي،

 Jodelet ؛Herzlich (1972 ) دراسات انظر) نياحثالب طرف من بينهما لةمفاضال من الرغم على ةالبداي
 المجرد تحويل على يعمل سيكولوجي نشاط على تحيلنا هنا، الموضعة عملية إن .(وآخرون (1984 ،1989)
 بموضوع تعلقةمال المعارف من خاص تنظيم  عنها ينجم  وسةوملم ركةمد عناصر إلى ...(موضوع يء،ش فكرة،)
 وانتقاء  أخذ يتم ا،بدايته ففي مهمة، مراحل ثثال ىإل ناه العملية هذه ضعخت ذإ ،(Moscovici، 1976) لتمثلا

 أو دفرالأل والثقافية الجتماعيةا والمعايير القيم  مع تتالءم  مباشرة  معرفية بعناصر ربطه هدفب التمثل موضوع
 يروتص عن يعبر صوري نموذج نتكوي يأ ،Schematization Process يطتخطال عملية تليها. ماعاتالج

 التطبيع ثم  لديه، صنفت التي والصور اهيم لمفا من مختلفة لعناصر لمتضمنوا لالتمث لموضوع بنيوي
Naturalization، لالتمث لذلك لواالمتد اعياالجتم لواالتن بأشكال يتميز الذي (Lassarre وRoland-Lévy، 

 جديد صرنعك مثلالت فيه يُدمج ذيلا يالسيكولوج النشاط فيدي ساء،اإلر حين أن في (.Delouvée، 2010 ؛2010
 بين واجتماعيا معروفا يصير حتى االجتماعية بالذاكرة Jodelet، (2011) مسبقا ودةموجال المعارف نسق داخل

 صبحت بأن لها يسمح وجوديا وقعا تالتمثال لموضوعات يعطي يةالمعرف تلياالعم هذه  اكتمالف لتالي،باو. أصحابه
 .إليها تنتمي لتيا ةاالجتماعي الطائفة أو ماعةلجا داخل أصحابها بين اعيةماجت كمعارف داولةومت يزة مم

 م عل داخل ومتميزين كبيرين ينتوجه نجد االجتماعية، للتمثالت التكوينية العمليات هذه  خالل من أن الواقع
 نظريين جينلنموذ ساأسو للتمثل اتصورهم في واختلفا ،عضب لىع العمليات هذه بعض الفض االجتماعي النفس

 وكنتاج كسيرورة  دراسته على واقتصر نسبيا وثابتة مستقرة( يةعرفسوسيوم) معرفية بنية برهعتا حدهماأ جديدين؛
 Flament وفالموAbric (1976، 1989 ) كأبري مع البنيوي بالتوجه عليه اصطلح الموضعة، في يتمركز

 االجتماعية، وابطلراو نساقاأل في للتموقع تامليكع العام  االجتماعي ه إطار في أخذه  واآلخر، .نوآخرو (1987)
 Lorenz كيولدي ولورنز ،Doise (1986) دواز من كل مع السوسيودينامي بالتوجه تسمي إرساء ليةكعم ودرسه
Cioldi وكليمنس Clèmence (1994). 

 البنيوي النموذج -3. 4

 ،Central Coreركزيةالم النواة نظريةب رفع الذي االجتماعية تالتمثال لدراسة النظري جذالنمو هذا ثرتأ لقد
 علم في تمت سابقة بأبحاث ،(Deschamps، 2008و Moliner) السوسيوتكويني المنظور لىع لفع كرد وجاء
 (1927) دريها من كل مع ؛Social Perception جتماعياال دراكاإل مجال في وبالخصوص تماعياالج النفس
 لصورية ا ةالنوا بنموذج بعد، يماف اضوأي ،االنطباعات تشكل لحو (1946) شآ وسلمان بي،السب عزوال حول

Figurative Core االجتماعية التمثالت مجال في نظرية لوأل المؤسس (1961) موسكوفيتشي سيرج لصاحبه 
(Abric، 1994.) نموذج سنأخذ طار،اإل هذا في (S. Asch) أعماله في خيراأل هذا إن حيث التوضيح، لسبي على 

 ،األفراد انطباعات تشكل كيفية حول والمشهور رائدال بحثه في بها قام  التي رباجالت ةسلسل خالل من حظال ة،العلمي
 شخص لوصف مخصصة ةقائم في مهاقد التي السبع السمات دىإح من( بارد عوض دافئ) واحدة سمة تغيير أن

 كذل لحو همانطباعات لتشك في املش تغيير إلى أدى تين،مجموع من تتكون لمشاركين،ا من عينة دىل افتراضي
 دىل ومختلف منفرد بشكل القائمة داخل المركز خاصية وبارد، دافئ سمتي؛ من كل يهاف أخذت والتي الشخص،

 هذا من طالقانا. حدة  على مجموعة كل انطباعات ومباشر واضح شكلب اوجهت أنهما النتائج ظهرتأو .المجموعتين
 تشكيل في انوياث ادور لعب اآلخر، وبعضها (ايمركز) رئيسيا دورا تعبل اتالسم هذه  بعض أن شآ دوج غيير،الت
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 S. Asch، «Forming impressions of ,1946 راجع) المجموعتين، في المشاركين هؤالء انطباعات
personality»). 

 أبريك قبل من كبير اهتمامب جتماعيةاال ثالتالتم فيها وحظيت ،المقاربة ذهه ونشأت تطورت المالحظة هذهل تبعا
 ؛ Rateau (1998) وراطو Rouquette روكيط قبل من ذلك، بعدو(. 1987) وفالمو ؛(1976 ،1994 ،2001)

 النظام في نسبيا ومستقرة ثابتة يةعرفم كبنية وآخرون، Moliner (1988) مولينر ؛Guimelli (1990) جيملي
 يتضمن وسيومعرفيس م انظ عن التمثالت هذه  هايف رتعب حيث الواحدة، اعةالجم إلى ينتمون الذين ادرلألف لمعرفيا

 المعرفية العناصر من نسق أنها ذلك، ويفيد. ثانوية مكانة ذات وأخرى وأساسية، مهمة مكانة تذا عناصر
 آلخر،ا والبعض( المركزية لنواةا أو) مركزيةال العناصر تمثله رئيسيا رادو يلعب ضهابع بينها، فيما لمترابطةا

: Abric، 2003) أبريك حسب يحيلنا اهن االجتماعي فالتمثل ذا،بهو .حيطةالم بالعناصر علقتي االحق دورا يلعب
 أو) فردال لدى ام عبموضو المتعلقة لمعتقداتوا والمعلومات واالتجاهات اآلراء من منظم مجموع" على( 59

 .ةجانبي معرفية عناصر ابه تحيط "واحدة  مركزية اة ون" حول نتظم ي والذي ،("الجماعة

 يكمن التي المحدودة  العناصر بعض من تتكون هانجد( Abric، 2003) أبريك سبح ركزيةالم النواة هذه  نإ
 عناصر  معاني وتوليد نتاجإ على ا؛نهمم واحدة  تعمل :وظيفيتين غايتين ومنحه التمثل هذا حفظ في األساسي دورها

 ، Abric) لتمثلا اذه اصرعن حولها تجتمع يتال الروابط طبيعة تحدد ةتنظيمي ةغاي ذات األخرى؛ ابينم وناته،مك
 العنصر تمثل المركزية النواة  نأ القول يمكن المعنى، وبهذا .وحداته بين وانتظام  انسجام  تحقيق إلى ىتسعو( 2003

 تشير أنها كما .عناصره وتوحيد تنظيم كذاو معانيه، يدتول إلى منتظم بشكل سعىي ذيال لتمثلل يوالمحور األساسي
 بنية في كامال تغيرا يحدث عليه يطرأ تغيير كلو ،ضوايف ال والذي لتغييرل ةموامق واألكثر الثابت رصلعنا إلى

 عناصر عن أهمية لوتق ةييطمح سميت أخرى عناصر من تكونت األخيرة، هذه أن غير .(Abric، 1994) التمثل
 في تسهمو اهتغذي من هي بحيث ،يرهايتغ في أو استمرارها في امهم دورا وتلعب ضرورية هانولك مركزية،ال النواة
 إال ستقيم ي ال التمثل تغير أن علما ،تحددها من هي المركزية النواة هذه أن على ة وعال .فيها المتولدة  يئةالب مع تكيفها

 تحددت عرفية،م خطاطات إلى شيرت Claude Flament فالمو كلود حسب ةيمحيطال عناصرال فهذه  بتغيرها،
 أو) الفرد فيه يتواجد الذي الخارجي والواقع (ةالمركزي النواة ) لتمثلل يلالداخ النظام بين وافقتال تحقيق في مهمتها
 المحركك الداخلية؛ اتهامكون على رة السيا جوانب وتحافظ تمتص مثلما بينهما القائمة الصدمات وتمتص ،(الجماعة

(Flament، 1994). 

 صروعنا التمثل بنية عن ثبحلا خالل من إال تتم  ال جذنموال هذا نظر وجهة من لالتمث سةدرا نأ الحقيقة
 تحديد يف البحث أن إذ .الداخلي وانتظامه انسجامه منطق وتحكم معانيه تولد من هي باعتبارها مركزيتها

 اعتمدته ما مع رنةبالمقا ةدق أكثر نوعية اتووأد مناهج داعتما الباحثين من ويتطلب ييستدع ة،بنيال هذه واستكشاف
 تحليل  نهجمو واالستمارة المالحظة قبيل من كيةسيكال لتقنيات سيوتكوينيةسولا خدامفاست .األخرى باترمقاال

 واستهدافها...( الجنون العقلي، مرضال اإليدز، النفسي، حليلالت) التمثل موضوعات لدراسة ذلك وغير المضمون
 بل بالضرورة، ةرباقالم ههذ يهم  ال( موعاتجالم أو) األفراد عند يهاومعان هامحتويات إلى وصوللل مباشرة رةبصو
 يبقى ين،ح في ذاته، حد في التمثل تفيد والتي حولها تنتظم  التي المركزية والعناصر التمثل بنية هو ثرأك يهم  ما

 وبهذا، .ةالفردي بوالتجار بالخصائص المرتبط يطيالمح النسق في يتمركز انوياث( 1994) يكأبر حسب محتواه
 ولكن مختلفتين، جماعتين لدى ما موضوع حول التمثل محتويات نفس ىعل لنحص نأ التقنيات هذه ماتخدباس يمكننا

 متمايزين تمثلين ىعل نحصل لي،وبالتا بنياتها، تنظيم  يف جوهريا مختلفة نجدها المقاربة هذه  تقنيات باستخدام
 (.Abric، 2003 راجع) مختلفتين ركزيتينم نواتين وفق ينتظمان

 األدوات فيها تتعدد منهجية مقاربةب لحالتس أيضا الباحثين ىلع ضريف ى،المستو بهذا تمثللا نع لكشفا
 أساسية، اتخطو ثالث لىع المقاربة هذه  أنصار سبح يتوقف وتحديده  عليه التعرف أن بحيث العلمية، والوسائل

(Abric، 1994؛ Lo Monaco وRateau، 2013 :)لالتمث بموضوع لقةعلمتا المعطيات جمع في ا؛الهأو ثلتتم 
 ثالثتها أما(. والمحيطية المركزية العناصر) األساسي وتنظيمه بنيته بتحديد تبطتر ثانيتهاو ؛مضامينه على فرعللت

 من جملة اعتماد يف المنهجي هامسعا تحديد تم  المنطلقات، ه هذ ومن. يتهمركز عناصر واختبار اقبةمر في فتتحدد
 Verbalةظيلفلا التداعيات منهجية هاينب ومن ؛ببعض بعضها رفوقةموال المتعددة والتقنيات المناهج

Associations، المعالجة في( التردد) ميك وآخر( األهمية) كيفي مبدأ على القائم التراتبي االستحضار وتقنية 
 وتقنية ،(Abric, 2003) التمثل موضوع على التعرف قنيةوت ،(Abric & Verges, 1992) حصائيةاإل
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 وتقنيات ،(Moliner, 1988) التساؤل باراختو ،(Guimelli & Rateau, 1992) ةالقاعدي المعرفية طاتالخطا
 تقنياتها  من دائما قىتب التي المقابلة إلى ضافةباإل( 2013 ،آخرونو Pouliot و Abric ,2003 انظر) أخرى

 .وريةوالضر المفضلة

 خالصة
 ومواضيع كقضايا ومعرفيسيوسال الاالشتغ وآليات يةعتمااالج التمثالت نأ قولال يمكن تقدم، ما خالل من

 زالت ال والتي االجتماعي، النفس علم  مجال في والدارسين لباحثينا قبل من كبير اهتمام ب حظيت بامتياز، رفيةمع
 نالسني في كبيرا راطوت عرف الذي االجتماعية ةالمعرفي حقل أن إذ .الرئيسي مجاله تشكلو اآلن دح ىإل مهيمنة

 أسهمت التي المعرفية علوم وال عصاباأل علوم على احهوانفت لدماغا تصوير اتنيقتو واتاألد م تقد مع رة،يألخا
 في والدراسات األبحاث همتأس وقد .عمقوم دقيق بشكل المركبة يةاجتماع-السيكو لظواهرا وتفسير فهم  في عموما

 االجتماعية لفئاتوا تجماعاوال األفراد عند يعرفالسوسيوم واالشتغال ياليوم يرالتفك طبيعة فهم يف المجال ذاه
 مظاهرهما على عرفالت إلى باإلضافة .المتعددة  السوسيوثقافية السياقات داخل المتمايزة  تفاعالتهم نسق في ةتلفالمخ
 وتعديل مشاكلهم  حلو اعاتهمصر تدبير في ذلك راستثما يمكنو. والعملية الواقعية ياتهمح وفي ركمشتال الحس في
 من يستثيرها ما وفق اشتغالها في وتتباين تتعدد اورهبد المعرفية األنشطة ه هذ نأ غير ؛واستجاباتهم همتوكاسل

 وتكيف توافق إلى تهدف فيةوظي نشطةأ نع المطاف نهاية في تعبر التي االجتماعية، الوضعيات ومتغيرات مواقف
 .اهصاحب اندماجو

 توالمعلوما لموضوعاتل يادعلا ساناإلن معالجة أو ريتدبو إدراك بكيفية ماعيةاالجت يةالمعرف وترتبط
 تعتبر وبينما. اليومي واقعه منها يتكون والتي المختلفة، حياته وضعيات في وتواجهه تصادفه التي الجتماعيةا

 لطوائفوا ماعاتالج بين ومشتركة ةمتقاسم عارفم السوسيوتكويني، المنظور نم تماعيةالجا التمثالت
 وكهندسة قرة مست سوسيومعرفية كبنية لتمثلل والمشكلة المكونة راصنعال لىع البنيوي لمنظورا كزر ،االجتماعية

 وظيفتهما؛ في نمتكامال ماهلكن ن،امتعارض نانظام اويجمعه فيها يتفاعل والتي لعناصره جامعة ومنسجمة منظمة
 نشاطال لخال نم يتحدد محيطي، م اونظ التمثل، بجماعة تبطةالمر عيةالجما الذهنية لقطمن من يتحدد مركزي، نظام 

 .مستمر بشكل الفرد فيها ويعيش جديتوا يالت والوضعية اليومي
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