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توصيات عامة للنشر
تنشر رللة اآلداب والعلوم االجتماعية جلامعة البليدة -2-األحباث والدراسات العلمية والفكرية يف ختصصات اآلداب والعلوم
االجتماعية مكتوبة ابللغة العربية والفرنسية واالجنليزية وااليطالية ،وتكون ادلقاالت مصحوبة مبلخصني ،واحد ابللغة العربية واآلخر
ابللغة الفرنسية أو االجنليزية ،وعدد الكلمات  011كلمة لكالمها.

كيفية تقدمي الدراسات 6ال يزيد عدد صفحات البحث عن  21صفحة حسب ادلقاييس التالية:

 (.5cm,haut 2cm) (largeur16cm-Hauteur 25cm, Marge (droite2.2 cm,Gauche 2.5cm, basوال تزيد
اخلرائط واألشكال التوضيحية واللوحات عن  %01من حجم البحث ،مطبوعة على ورقة ) (A4وأن يكون خط الكتابة
) (Taradtional Arabicابلعربية ،وابلفرنسية ) (Time New Romanوحجم اخلط ( )01مرفق يف قرص مضغوط يكون مرفقا
لنظام الناشر ادلكتيب ، (I.B.M) .يكتب ادلقال بطريقة منظمة :مقدمة ،العرض ،اخلامتة ،مع ذكر رتبة الباحث.
ادلراجع واذلوامش6

 جيب أن تكون قواعد إثبات مصادر البحث ومراجعو على النحو التايل:
الكتب :اسم ادلؤلف ،عنوان الكتاب ،اجلزء أو اجمللد ،ادلرتجم أو احملقق ،بلد أو مكان النشر ،دار النشر ،الصفحة؛
الدورايت :اسم الباحث ،عنوان البحث أو الدراسة أو ادلقال ،اسم الدورية ،عددىا ،اجلزء ،السنة ،الصفحة.

 جيب أن تكون حاالت اذلوامش مسلسلة أبرقام متتابعة من ( )011-0مثال ،ويف هناية ادلقال يتم عرض قائمة ادلراجع وادلصادر وفق
االستعمال ادلتبع داخل ادلقال.
 جيب أن ترسل البحوث والدراسات للمجلة ،صحيحة علميا ومصححة لغواي.
 تعرض كل الدراسات واألحباث على احملكمني لتقدمي اخلربة حوذلا ،وتعترب ىذه التقارير أساس القبول أو الرفض ألي حبث أو
دراسة ،مع العلم أنو يف حالة قبول جلنة التحكيم البحث للنشر يتم إخبار صاحبو بذلك.
 ال ترد أصول البحوث والدراسات اليت تصل اجمللة سواء كانت مقبولة للنشر أو مرفوضة.
 متنح نسختني من اجمللة للباحث بعد صدورىا.
 مالحظة 6يتم إدراج ادلراسالت إىل العنوان االلكرتوين اآليتkchouimet@yahoo.fr :

افتتاحية العدد6
مواصلة للنهج الرصني الذي تتبناه رللة اآلداب والعلوم االجتماعية ،فإننا نقدم يف ىذا العدد فسيفساء من ادلقاالت
األكادميية تناولت يف زلتواىا وفحواىا عدة حقول معرفية هتم األستاذ والطالب والباحث على حد سواء ،فقد عاجلت اجمللة مواضيع يف
حقل علم االجتماع الثقايف حيث مت التطرق إىل التعابري الالمادية بني التمثالت االجتماعية وادلمارسات الثقافية التواصلية ،كما مت
التطرق كذلك إىل قضية جد ىامة تناولت علم االجتماع التنمية من خالل موضوع العمل التطوعي و كذا ادلعيش اليومي يف مدائن
الذىب حيث تناولت الدراسة صعوابت التنمية ورياب البدائل.
وعاجل ىذا العدد كذلك مواضيع يف علم النفس وعلوم الرتبية من خالل تناول جودة احلياة وعالقتها بفعالية الذات وكذا
دراسات حول الطفل التوحدي وعلى الطفل اليتيم .ابإلضافة إىل دراسة عالقة األمناط السلوكية ابإلصابة ببعض االضطراابت النفسية.
كما عاجل ىذا العدد مواضيع يف حقل اإلعالم واالتصال مست مواقع التواصل االجتماعي وكذا دور اإلعالم يف تشكيل
الوعي البيئي .ابإلضافة اىل تواجد مواضيع أخرى ىي يف حقول معرفية ذات أمهية للبحث العلمي.

أ.د .مجال معتوق.
مدير اجمللة.

ادل ـ ـ ـ ـحتـ ـوى
 التعابري الالمادية بني التمثالت االجتماعية و ادلمارسات الثقافية التواصلية  -رلتمع أدرار أمنوذجا  ................ص.3 أ.د .مجال معتوق.

 أ .مقدم مربوك.

 أ.د .مجال معتوق.

 أ .زوقاي مونية.

 العمل التطوعي ودوره يف تنمية اجملتمع .................................... ................................ .ص.62 ادلعيش اليومي يف مدائن الذىب  6صعوابت التنمية و غياب البدائل ......................................... .ص.22 د .حامد ادلنجي.
 دور احملددات االجتماعية للطالب اجلامعي يف اختيار التخصص الدراسي يف ادلرحلة اجلامعية .................. .ص.10زروقـي.
 د .توفيق ّ

 أ .عباسي سلوى.

 أمهية اإلدراك و الذاكرة البصرية يف اكتساب بعض ادلفاىيم لدى الطفل التوحدي ............................. .ص.25 د .جنان أمني.
 إشكالية ادلنهج يف البحوث الكمية والبحوث النوعية يف حقل العلوم االجتماعية .............................. .ص.43 د .حجال سعود.
 د .شوميات كرمي.
 جودة احلياة وعالقتها بفعالية الذات لدى عينة من طلبة اجلامعة ............................................. .ص.53 د .اليازيدي فاطمة الزىراء  .أ.دويدة أسيو.
 -جن

ادلولود بني ادلعتقدات واحلقيقة .................................... ................................ .ص.000
 د .زيدان دمحم.

 مواقع التواصل االجتماعي االجيابيات والسلبيات دراسة وصفية ترصد أىم ادلالمح يف الدول العربية ......... .ص.062 أ .عبد الكرمي تفرقنيت.
 سوسيولوجية الطفولة ادلعنفة واإلجـرام مقارابت نظرية حول آاثر العنف األسري على الطفولة ............... .ص.023 د.سعـدي دمحم.
 تطور ادلنظمات ادلعاصرة يف سياق األزمات 6دراسة نظرية يف االسرتاتيجيات االتصالية لرتميم السمعة ......... .ص.013 أ .شهرزاد جملد.
 مستوى تقدير الذات لدى الطفل اليتيم  -دراسة مقارنة بني األطفال األيتام والعاديني ...................... .ص.032 د .حياة دلوشي.
 اإلعالم ودوره يف تشكيل الوعي البيئي  -نظرة شاملة حول جدلية العالقة والتأثري .......................... .ص.042 أ .وىايب نزيهة.
 ظاىرة البغاء األسباب و اآلاثر ( دراسة حالة مبدينة البليدة) ......................................... .ص.611 د .أوموسى ذىبية.

 إميان بومدين.

 عالقة االمناط السلوكية ابإلصابة ببعض االضطراابت النفسية  -دراسة مقارنة بني االسوايء غري االسوايء  ......ص.602 أ .توايت نوارة
 عرض لنماذج التسيري عرب اتريخ ادلنظمات  .........................................................ص.663 أ .دريدش حلمي

