
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة عباس لغرور خنشلة
كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

مخبر العنف واالتصال والظاھرة الدینیة

ي یدعو األساتذة و الباحثین لتقدیم أوراق بحثیة للمشاركة ف

حولالملتقى الدولي األول

العنف داخل الوسط الحضري و عالقتھ 
بالتحوالت األسریة

2015أفریل16و 15:يیوم

:الملتقىإشكالیة 
إن ظاهرة العنف بشكل عام في األطر المختلفة تعد من أكثر الظواهر التي 

. ة واألسرة من جهة أخرىتسترعي اهتمام الجهات الحكومیة المختلفة من ناحی
واجه في اآلونة األخیرة تطورًا لیس فقط في كمیة أعمال حیث أصبح المجتمع ی

.تستخدم في ذلك العنف وٕانما في األسالیب التي 
كل ضغط یمارس ضد الحریة هوفالعنف بذلك كل سلوك یلحق األذى باآلخرین و 

و األخریرة في حریة كل مبادرة تتدخل بصورة خطو بالتالي فقد نعتبر العنف
..." تحرمه حریة التفكیر و الرأي و التقدیرأنتحاول 

البیئة إلىالمقاربات االجتماعیة على اختالفها لترجع ظاهرة العنف تأتيو 
هذه .كعنصر في الجماعة   اإلنسانلظروف التي یعیشها اواالجتماعیة 

تخص فئة معینة بل النظریات تفسر العنف كظاهرة متفشیة في المجتمع فهي ال
.تشمل كل الفئات العمریة التي یمر بها الفرد

هاتتصف الحیاة فیو االنسان بحكم تواجده في فضاء حضري هو المدینة و التي 
تنوع مشكالتها التي من أهمها هو بروز ظاهرة االنحراف و بتعقدها و تشابكها و

البغاء، القتل، الضرب، المتعددة كاالنتحار، السرقة، الجریمة والعنف بأشكاله
إلخ....المخدراتاالغتصاب،

ضعف الروابط و وهناك اتجاه یحمل المدینة المسؤولیة الكاملة في ذلك بسبب
الجماعیة إلى العالقات الریفیة و القرابیة الذي یتیح للفرد االنتقال من الحیاة

بعالقة المجتمع الریفي یتسم: "الحیاة الفردیة بحیث یقول دوركایم في ذلك 
التماسك حیث یتعامل أفراده بطریقة بسیطة تلقائیة و یستجیبون لبعضهم

ویصف ویرث " . میكانیكیا عكس المدینة ، فالعالقة فیها هي ذات طابع عضوي
الشكل ،البنیة أو الحجم : الحضري بتغیر األسرة مقارنة بالریف من حیث المجتمع

التربیة و الضبط : و باألخص التسییر االقتصادي، الوظائف ، نمط القرابة،
.االجتماعي

و من خالل هذا الملتقى فسنحاول معالجة العنف في الوسط الحضري من 
خالل ربطه بالتحوالت األسریة التي تحرفها مجتمعاتنا من خالل طرح التساؤالت 

:التالیة 
؟تعتبر األسرة بصفاتها الحضریة عامال من عوامل العنف في المدینة له-
هناك عالقة بین تحوالت األسرة من حیث شكلها، حجمها، اقتصادیاتها، له-

..............العنف في المدینة وظائفها وظاهرة

:الملتقىمحاور 
المتعلقة النظري والمفاهیم األساسیةاالطــار:المحور األول

)األشكال و العوامل –المفهوم (بالعنف
ريالمدینة و الوسط الحض:المحور الثاني

مفهوم المدینة و الوسط الحضري –1
مظاهر الحیاة في المدینة –2

العنف داخل المدینة بو عالقتهاألسرة أشكال:الثالثالمحور
األسرة-1
وظیفة األسرة في الضبط االجتماعي –2
أنماط حركة األسرة و عالقته بالعنف-3
لعنفحجم األسرة الحضریة و عالقته با-4
التصدع األسري و عالقته بالعنف -5

خلفیات العنف في المجتمعات:المحور الثالث
لعنف ااالسرة من بحمایة المجتمعات اهتمام واقع:الرابعالمحور

:أهداف الملتقى 
العنف داخل الوسط : من خالل تناوله لموضوعالملتقىیحاول هذا 

:تحقیق األهداف التالیةسریة الحضري و عالقته بالتحوالت األ
من خالل تكثیف بالذكرى الستون الندالع الثورة التحریریةاالحتفال–1

جامعة عباس لغرور في النشاطات العلمیة والنهوض بمستوى البحث العلمي 
على لتضحیات شهداء هذه الوالیة المجاهدة وحفاظا منا وفاء وذلك،خنشلة

.األمانة التي تركوها في أعناقنا
بشكل خنشلةمواكبة الجامعة الجزائریة بشكل عام وجامعة عباس لغرور–2

المشترك على الصعیدین قضایا ذات االهتمام للخاص للمستجدات الحاصلة و 
.المجتمعات من العنف، والتي من أبرزها حمایة الوطني والدولي

، وٕاطارات لتبادل وٕاعالمیینثینأهل االختصاص من أساتذة باحجمع–3
.موضوع العنفمختلف الخبرات ووجهات النظر في 
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: رئیس الملتقى و رئیس اللجنة العلمیة 
مدیر الجامعة–عایشالد عبد العزیز .أ

عمیدة الكلیة–لیندة شنافي .د:مدیر الملتقى 
:اللجنة العلمیةأعضاء 
-الجزائر(جامعة خنشلة عایشالعبد العزیز . د.أ(
- الجزائر(جامعة خنشلة لینـــــــــــــــــدة شنافــــــي       . د(
-الجزائر(باتنة جامعة عوفيمصطفى . د.أ(
-الجزائر(بسكرةجامعة عبد العالي دبلة    . د.أ(
-ر الجزائ( 2د دلیمي عبد الحمید        جامعة قسنطینة .أ(
-الجزائر ( د معمــــــــر داود              جامعة عنابة .أ     (
-الجزائر(جامعة خنشلة سامیة بن رمضان.د(
-الجزائر(جامعة خنشلة سهى حمزاوي. د(
-الجزائر(جامعة خنشلة راضیة لبرش         .د(
-الجزائر(جامعة خنشلة بادیس عبد القادر          . د(
- الجزائر(جامعة خنشلة معروف لمنور              .د(
-الجزائر(جامعة خنشلة طاوطاو الشریف           . د(

:اللجنة التنظیمیة
لیامین شعبان . أ:رئیس اللجنة التنظیمیة

:األعضاء
معوشة عبد الحفیظ. أ-زرمان عادل           . أ-
عیادي حسینة. أ -بن عشي      سعیدة. أ-
بریك براهیم . أ -عبود فالح. أ-
إیدیو لیلى .أ-مولف الطاهر          -

:شروط المشاركة
 ّد بالمنهج العلمي المتعارف علیه في البحوث العلمیةضرورة التقی.
 تكتب المداخالت على ورقA4 وبخطSimplified Arabic حجم
بالنسبة 12حجم Time new Romوبخـط .للمداخالت باللغة العربیة14

.سم على كامل االتجاهات1,5للمداخالت باللغة األجنبیة وبهوامش 
 التهمیش یكون في آخر المقال، وال یزید عدد صفحات البحث المقدم

صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والمالحق، مع ملخص ال یزید 20عن 
.حدة بلغتینعن صفحة وا

العربیة، الفرنسیة، االنجلیزیة: یمكن التحریر باللغات التالیة.
 مع تحدید المحور الذي الملتقىأن ال تخرج المداخلة عن محاور

.إلیهتنتمي 
 ال تقبل البحوث التي سبق وأن نشرت في مؤتمرات أو ملتقیات أو

.ندوات أو مجالت سابقة
إلىوالنص الكامل للمداخلة ترسل استمارة المشاركة وملخص البحث

.بالملتقىالخاص البرید االلكتروني
 ال تقبل إال المداخالت الفردیة.

 تصبح المداخالت المقبولة ملكا للمخبر و یحق له التصرف فیها و
نشرها بما یراه مناسبا ، و ال یحق للباحث نشرها دون الموافقة الخطیة من 

رئیس المخبر 

:كةاستمارة المشار 
واللقب، المؤهل العلمي، الهاتف، البرید االسم: وتتضمن المعلومات التالیة

الملخص النص محور المشاركة، عنوان المداخلة،،األصلیة، الجامعة االلكتروني
.الكامل للمداخلة

:مواعید مهمة
2015فیفري18:آخر أجل الستالم المداخالت كاملة
2015مارس02: آخر أجل لتأكید قبول المداخالت

032727452: الفاكس / الهاتف 
vio.fssh2015@hotmail.com:البرید اإللكتروني 
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