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 ملخص
ي علم النفس لزمن، موضو د نصف قرن من ا ىل أزيع  عية،مثالت االجتماتعد الت 

ا فز ز اعي وحظيت بمكانة  الجتم ا  عا متمي 
ي طرف  واهتمام كبي  من  ز ن  و   الباحثي  منهجيا  ونظرية  أنظريا،  مفهوما  االجتماعية  التمثالت  أصبحت  ثم،  ومن  يقيا.  مير

العل   علمية ي مجال 
ت، وتفسي   فراد والمجموعااعية لألتمجاال التفاعالت    واالجتماعية، تسمح بفهم  نيةوم اإلنسارائدة فز

هذه المساهمة العلمية إل مناولة ظواهر التمثالت    لعديد من ظواهر المجتمع. هدفتانب ا ج  سلوكاتهم المختلفة، إل 
االجتماعي  النفسي  المنظور  منطلق  من  نظريا  دومقاربتها  بشكل  تطرقت  حيث  ومحدد ،  التمثالت  قيق  نظرية  إل   ،

لها،لقاعدية  ا  اد بعوال   ماعية،االجت الدا  الُمكّونة  وبنياتها  الساسية  للخ ووظائفها  التمثالتية.  بنيات  دراسة  شكلت  ،  قد 
ل أنها  ة عىل  الخي  تؤكد هذه  البنيوية. حيث  المقاربة  اهتمام  المركزية وتنظيمها، محور   ة يست مجموعورصد عنارصها 

ا  ةبسيط ُيكونها الفلمعلومات  من  ي 
، بل منظومة معرفية  ضوع اجتماعي معتجاه مو   -تعالجما أو ا -راد  والمعارف الت  ز ي 

ي ذهن الفراد  لعنارص ا   ذهُمشكلة له
ي ومنظم، تنتظم حول نواة مركزية تحكم نظام التمثالت بشكل   المعرفية فز بشكل تراتتر

المركزية   النواة  تمثل هذه  إذ  الداخلية؛ حيعام.  تت بنيتها  إنها  ي تحديد معث 
ي ودالالدخل بشكل أساسي فز

ناتها  كو ت مانز
المعرفية،وعنا تنظيمها    رصها  هيكلة  ال-ثم  فيها  الم رص اعنبما  تح  -حيطية  ي  واستقرارها، وكذا 

الت  العالقات  مختلف  ديد 
. لواقع اال راد لتأويل وقراءة ا بينها. كما تصبح هذه التمثالت وبنياتها بمثابة نظام مرجعي لدى الف  تربط  جتماعي
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Abstract 
Social representation has been a distinguished topic in social psychology and has enjoyed 

a great deal of interest and attention from theoretical, methodical, and empirical 
researchers for more than half a century. Hence, social representations have become a 
pioneering scientific concept and theory in the field of humanities and social sciences, which 
allow understanding the social interactions of individuals, groups, and the interpretation of 
their various behaviors, in addition to many phenomena of society. This scientific 
contribution aims at dealing with the phenomena of representations and approaching them 
theoretically from a psychosocial perspective, as it deals precisely and specifically with the 
theory of social representations, its basic component dimensions, and its basic functions and 
internal structures. The study of the structures of representations, and the monitoring and 
organization of their central elements, constituted the focus of the structural approach. As it 
emphasizes not only a simple set of information and knowledge that individuals - or groups-
attitudes’ towards a specific social topic, but also a cognitive system that forms these 
cognitive elements in individuals’ minds in a hierarchical and organized way, that is 
organized around a central core that governs the system of representations in general. As 
this central nucleus represents its internal structure; it mainly intervenes in determining the 
meanings and connotations of its components and cognitive elements, then structuring their 
organization - including the surrounding elements- and their stability, as well as defining the 
various relationships that bind them together. These representations and their structures 
also become a reference system for individuals to interpret and read social reality. 
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