شروط المشاركة
 .1انـسجـام موضوع المـداخلـة مع محاور الملتقى.
 .2أال يكون البحث قد سبق نشره أو عرضه بملتقى أخر.
 .3أن تخضع المداخلة للمنهجية العلمية و تتسم باألصالة
والجدية في الطرح مع التوثيق العلمي
 .4لـغـة البـحث  :العـربيـة أو الفـرنسيـة .
.5تعطى االولوية للمداخالت الميدانية
 . 6ال يزيد عدد صفحات المداخلة عن  16صفحة
.7استعمال خط  arabic tradionnelحجم 13وخط
 Times new romanللمداخالت باللغة األجنبية
.8تقبل المداخالت الفردية و الثنائية
.9يجب إرفاق المداخلة بملخص باللغتين العربية و األجنبية.
.01الجهة المنظمة للملتقى ال تتحمل تكاليف اإلقامة و النقل
مع ضمان وجبة اإلفطار .
 .00ترسل المداخالت مطبوعة عن طريق البريد االلكتروني
لكتابة المداخالت .
Lien.socio30 @gmail.com

رسوم المشاركة :

-بالنسبة للمداخالت الثنائية تقدر الرسوم ب

 5000دينار لكل مشارك

-بالنسبة للطلبة المشاركين  2000دج

تواريخ هامة :
آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة :
يوم  00مارس 2020
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

قسم علم االجتماع و الديمغرافيا
الهاتف 029202204 :

الفاكس 029202202 :

هيئــــــــة الملتقى
الرئيس الشـــــرفي للملتقى
 أ.د /حليالت الطاهرالمشرف الشرفي للملتقى
أ.د  /محجر ياسين
رئيســـة الملتقى
.د بغــــدادي خيـــــــــــرة
رئيس اللجنة العلمية للملتقى
د  /بوذبـــــزة ناصر

اللجنـــــــــة العلمية
أعضاء اللجنة العلمية
جامعة ورقلـة
د.أ .بن عيسى محمد المهدي
جامعة ورقلـة
د.أ.خليفة عبد القادر
جامعة بسكرة
د.أ .حليلو نبيل
جامعة ورقلـة
د .صالي محمد
جامعة ورقلـة
د .طعبة عمــر
جامعة ورقلـة
دهيمي زينب
جامعة ورقلـة
د.حمداوي عمر
جامعة ورقلـة
د.زيغمي احمد
جامعة ورقلـة
د.مبارك شيماء
جامعة ورقلـة
د.شرقي رحيمة
جامعة ورقلـة
د.رياب رابح
جامعة ورقلـة
د.عريف عبد الرزاق
جامعة ورقلـة
د.قريشي نجاة
جامعة ورقلـة
د.بوزغاية باية
جامعة ورقلـة
د.جابر مليكة
جامعة ورقلـة
د.بن زاف جميلة
جامعة ورقلـة
د.تومي فضيلة
جامعة ورقلـة
د.كاوجة محمد الصغير
جامعة ورقلـة
د.عزيز سامية
جامعة غرداية
د.بولعراس نور الدين
جامعة سطيف
د.خواني عماد الدين
جامعة ورقلـة
د.بودربالة عبد القادر
رئيس اللجنة
د .قـــودة عزيز التنظيمية رئيس القســـــــم
نائب رئيس اللجنة التنظيمية
د.حمداوي عمر
أعضاء اللجنة التنظيمية
أساتذة القسم

وزارة التعليـم العالي و البحث العلمي
جامعة قاصـدي مربـاح – ورقلـة
كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
قســــم علم االجتماع و الديمغرافيا

و
مخبر تحول التشكالت االجتماعية و أثره على الهوية
والفعل في المجتمعات في طريق النمو

ينظم

يـــــومي

يوم  41أفريل0202

إشكالية الملتـــقى
إن الرابط االجتماعي من منظور علماء االجتماع
الكالسيكيين هو منتوج سيروة تاريخية  ،اجتماعية ساهمت
في بلورته التراكمات المعرفية والثقافية للبنية االجتماعية
الذي يصبح ارث اجتماعي يحتوي على منظومة قيم ومعايير
جاهزة يرثها الفرد عن مجموعته التي ينتمي إليها و بذلك
يفرض هذا الرابط سلطة رمزية على األفراد بحيث يجعلهم
مجبرين على الحفاظ عليه و االندماج فيه وهذا االرتباط بين
الفرد و البنية هو الذي يشكل ما يعرف بالرابط االجتماعي
لدى الكالسيكيين وهذا التصور الذي يطرحه هذا المنظور
هو الذي يمنح الرابط االجتماعي صفة الثبات من حيث كونه
منظومة ستاتيكية جاهزة مسبقا ،هي التي توجه أفعال األفراد
وتحكم عالقاتهم االجتماعية وهذه العالقة أحيانا ينظر إليها
على أنها رابط اجتماعي يحكمه رابط دموي  ،قرابي وأحيانا
ينظر إليها على أنها عالقة اجتماعية  ،إال أن هذا الطرح
يتنافى مع الواقع االجتماعي الحالي ،ذلك أن الرابط
االجتماعي افتراضي ال يمكن أن يتجسد في الواقع كونه
موجود في تمثالت األفراد و تصوراتهم و بذلك يعتبر نسق
ديناميكي متحرك يتغير بتغير الزمان والمكان خاصة مع
تعدد مجاالت التفاعل واالنتماء للفرد والتي أدت إلى تفتت
البنية االجتماعية التقليدية للمجتمع الجزائري كالقبيلة والعائلة
التي لم تعد موجودة كبنية بفعل التغير الذي أدى إلى ظهور
مجاالت اجتماعية متعددة ،فانتقال األفراد من مجال اجتماعي
إلى مجال اجتماعي آخر هو الذي يفرض حركية معينة لهذا
الرابط االجتماعي وهذه الحركية هي التي تمنح القدرة على
تفسير الواقع .في سيرورته الديناميكية من حيث منظومة
التصورات التي تحكم عالقات الفرد وتفاعالته في سياق
المجال االجتماعي الذي ينتمي إليه والنموذج الثقافي الذي
يحكمه،فهجرة األفراد من موطنهم األصلي إلى موطن آخر
هي حراك في حد ذاتها وهي انتقال من مجال اجتماعي
أصلي إلى مجال اجتماعي جديد وهذا االنتقال ال يمكنه أن
يكون آليا بقدر ما هو عملية ديناميكية متغيرة و متحركة
فاألفراد الذين يهاجرون مكانيا من موطنهم األصلي إلى
موطن جديد بسبب ظروف اجتماعية هم في انتقال من
مجالهم

من مجالهم االجتماعي األصلي إلى مجال اجتماعي جديد عادة
ما تكون عالقاتهم مرتبطة بهذا المجال الظرفي و في نفس
الوقت هم في قطيعة مع المجال االجتماعي األصلي و في
عالقة ظرفية مع المجال االجتماعي الجديد و انطالقا مما سبق
أردنا من خالل هذا الملتقى أن نفهم ما إذا كان انتقال األفراد من
مجال اجتماعي أصلي إلى مجال اجتماعي جديد هو انتقال
مادي آلي أم انه حراك اجتماعي رمزي  ،مرتبط بإنتاج عالقات
اجتماعية وروابط اجتماعية تتطابق مع المجال االجتماعي
الحديث والنموذج الثقافي الذي يحكمه وتغترب عن المجال
االجتماعي األصلي وبذلك تأخذ تمثالت الرابط االجتماعي أو
العالقة االجتماعية  ،القبيلة العشيرة العائلة  ،األسرة إلى آخره
أشكال ومعاني أخرى جديدة غير التي كانت عليه في السابق،قد
تكون مناقضة مع التمثالت السابقة للرابط االجتماعي ومغايرة
له وقد تكون مطابقة لها وعليه ما طبيعة العوامل التي تتحكم
في ذلك وما هي التأثيرات التي تتركها على البنية االجتماعية
باختالف أشكالها وأنواعها التقليدية والحديثة وما تأثيرها على
األفراد وعالقاتهم وتفاعالتهم وأفعالهم و هوياتهم ؟

المحــــور الثالث :

أهداف الملتقى

الرابط االجتماعي في ظل تعدد مجاالت التفاعل اشكالية العالقة
الـغـايـات التاليــة :
الـملـتقـى إلـى
يـهدف
تـحقـيق و االتصال
تكنولوجيات اإلعالم
الفرد و
بين
المحــــور الرابـــــع:

 .1التعرررف علررى اتليررات و الررديناميات الفاعلررة الترري تحرردد
المجراالت
علرى
التغيرر وتريثير ذلرك
في ظل
هويات األفراد
اشكالية
السوسيوديمغرافية
التحوالت
االجتماعي و
الرابط
)
الخ
.......
العائلة
،
األسرة
(
التقليدية
العالقة بين الفرد و البنى االجتماعية التقليدية والبنى االجتماعية
 .2تحديررد طبيعررة النمرراذا الثقافيررة الترري تصررحب التشرركالت
الحديثة
االجتماعية الجديدة .
المحور الخامس  :الرابط االجتماعي و المشكالت االجتماعية و
 .3الكشرررف عرررن موشررررات و دالالت التغيرررر فررري المجتمرررع
النفسية ( االنتحار،االقصاء،التفكك ،العنف ) اشكالية العالقة بين
الجزائري وربطها بالواقع اليومي
الذات و الغير

 4الكشف عن أنماط التحول القيمي و المعياري لدى األفراد
انطالقا من هذا الواقع المتعددد .
المحـــور األول :
الررررررابط االجتمررررراعي فررررري مقاربرررررات العلررررروم االجتماعيرررررة
الرررررررررررابط االجتماعي،البنيررررررررررة االجتماعيررررررررررة  ،العالقررررررررررة
االجتماعية  ،التفاعل االجتماعي  ،مفاهيم أخرى
المحــــور الثانـــي :
اشرررركالية المرررروروو السوسرررريو ثقررررافي و الحرررررا المجررررالي
اشرررررركالية العالقررررررة بررررررين المجررررررال االجتمرررررراعي األصررررررلي
والمجال االجتماعي الحديث .
المحــــور الثالث :
الرابط االجتماعي في ظل ظهور التفاعالت االفتراضية
اشكالية العالقة بين الفرد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال
المحــــور الرابـــــع :
الرابط االجتماعي و التحوالت السوسيوديمغرافية
اشكالية العالقة بين تغير البنية الديمغرافية و البنية
االجتماعية
المحور الخامس  :الرابط االجتماعي و المشكالت االجتماعية
و النفسية ( االنتحار،اإلقصاء،التفكك ،العنف ) اشكالية
العالقة بين الذات و اتخر

