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المجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات
مجلة دولية علمية محكمة متخصصة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تصدر عن جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل.
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العراق

د /دريس نوري .جامعة سطيف .2
د /عيس ى نجيمي .جامعة جيجل.

د /كمال لعور .جامعة الشلف

د /جيسيكا نورثاي .جامعة كوفنتري بريطانيا. -

د /الفقراء سيف الدين .جامعة مؤتة -ألاردن

أ.د /أحمد علي علي لقم .جامعة ألامير سطام –
السعودية-

د /التجاني العمودي .جامعة الوادي

د /محمد بوقزولة .جامعة جيجل

د /عبد الغاني بوالسكك .جامعة باتنة 1

ا.د.سعاد هادي حسن الطائي .جامعة بغداد-العراق

د /نبيل ربيع .جامعة باتنة 1

د /حيرش جمال .جامعة جيجل.

الهيئة العلمية للمجلة :
أ.د.سمير لعرج

جامعة جيجل

د .يزيد عباسي

جامعة بسكرة

أ.د .عنصر العياشي

قطر

أ.د .عنصر عياشي

جامعة قسنطينة 2

د.نجيبة بكيري

جامعة جيجل

د.فضيلة سيساوي

جامعة جيجل

د.سميرة سطوطاح

جامعة خالد .السعودية

أ.د.محمد قيراط

جامعة قطر

د.عبد الحق قريمس

جامعة جيجل

د.أحمد فالق

جامعة الجزائر3

أ.د.عبد القادر تومي

جامعة الجزائر2

أ.د.حميد الهاشمي

الجامعة العالمية ،لندن

د .عيسى نجيمي

جامعة جيجل

د .حمدي محمد الفاتح

جامعة قطر

د .محمد فوزي كنازة

جامعة قسنطينة 3

د .رحايل طيب

CRASC

د .فارس لونيس

جامعة الشلف

د .خرشي زين الدين

جامعة سطيف 2

د .عادل غزالي

جامعة سطيف 2

أ.د .مازن مرسول محمد

جامعة المستنصرية ،العراق

أ.د .توهامي ابراهيم

جامعة الشارقة

أ.د .يوسف حنطابلي

جامعة البليدة 2

أ.د .سعيد سبعون

جامعة البليدة

د .أفراح جاسم محمد

جامعة بغداد ،العراق

د .حامي حسان

جامعة سطيف 2

د .الهادي بووشمة

المركز الجامعي تمنغرست

د .العابد سكينة

جامعة قسنطينة 3

د .أحمد موسى بدوي

مصر

د.صبرينة حديدان

جامعة جيجل

د .ناجي ليتيم

جامعة سكيكدة

د.عزالدين بشقه

جامعة باتنة

د .هشام بوبكر

جامعة سكيكدة

د.إيمان بوكراع

جامعة جيجل

د.حنان بشتة

جامعة جيجل

د.سهام بن يحى

جامعة جيجل

أ.د.وحيدة سعدي

جامعة عنابة

د .محمد طلعت عبد المجيد يدك

مصر

د.لطفي دنبري

جامعة أم البواقي

أ.د .قرزيز محمود

جامعة برج بوعريريج

د .هواري زهير

جامعة بجاية

د.نصرالدين بوزيان

جامعة قسنطينة3

د.حورية بولعويدات

جامعة جيجل

أ.د.خوجة عبد العزيز

جامعة غرداية

د .مسعود بوسعدية

جامعة جيجل

د .مجيدر بالل

جامعة جيجل

د.ياسين قرناني

جامعة سطيف

د .لعور كمال

جامعة الشلف

د .مقراش فوزية

جامعة جيجل

د .عوادي مصطفي

جامعة الوادي

د .عزوز محمد

جامعة الجلفة

د .بوخليفي قويدر جهينة

جامعة بسكرة

د .بوصفصاف زوبير

جامعة سكيكدة

د .شرقي خليل

جامعة أم البواقي

د .لكروف علي

جامعة باتنة

د .محمد بوقزولة

جامعة جيجل

د .طاهر جليط

جامعة جيجل

د .علي عبد االمير عباس

جامعة بابل /العراق

ا.د.سعاد هادي حسن

جامعة بغداد /العراق

أوالً :التحكيم
ترسل مجيع البحوث أو الدراسات املق ّدمة للنشر يف اجمللة اجلزائرية لألحباث والدراسات إىل متخصصني
لتحكيمها حسب األصول واملعايري الدولية يف اجملال .ويلقى البحث أو الدراسة القبول ،أو القبول بعد تعديالت
طفيفة ،أو قبول بعد تعديالت جوهرية ،أو الرفض .كما أن البحوث املرسلة إىل اجمللة ختضع إىل قراءة أولية من
اللجنة االستشارية لتقرير أهليتها للتحكيم والتزامها بقواعد النشر.

ثانيا :شروط النشر
 يسر هيئة حترير أن تستقبل البحوث والدراسات العلمية املتخصصة يف خمتلف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،باللغةالعربية ،والفرنسية ،واإلجنليزية ،وختضع هذه البحوث ملعايري وشروط التحكيم يف البحث العلمي األكادميي ،ومن
متخصصني ،وتطبق فيها شروط اجملالت العلمية احملكمة ،وترى أن تكون النصوص املرسلة وفق الشروط اآلتية:
 -01تنشر اجمللة البحوث العلمية األصيلة يف جمال العلوم اإلنسانية (علوم االتصال واإلعالم ،التاريخ ،علم املكتبات،
علم اآلثار ،الفلسفة ،والعلوم الشرعية ،علوم الرتبية البدنية...إخل) والعلوم االجتماعية (علم النفس وعلم
االجتماع...إخل) ،وتكون بإحدى اللغات :العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية.
-02أن يكون النص املرسل جديدا مل يسبق نشره وأن تتوفر فيه شروط البحث العلمي ومعايريه ،ويتعهد الباحث
بذلك كتابة.
-03ال جيوز نشر البحث أو أجزاء منه يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف جملة البحوث والدراسات ،إال بعد احلصول
على إذن كتايب بذلك من مدير النشر.
-04موافقة املؤلف أو الكاتب على نقل حقوق النشر كافة إىل اجمللة ،وإذا رغبت اجمللة يف إعادة نشر البحث
تطلب موافقة مكتوبة من صاحبه.
-05تعريف املؤلف مبصادر دعم حبثه.
-06تنشر اجمللة ملخصات مركزة ( 3000كلمة) عن رسائل الدكتوراه واملاجستري يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
بشرط مل تنشر األحباث يف كتب أو جمالت علمية أخرى.
-07تنشر اجمللة تقارير مفصلة عن املؤمترات العلمية الوطنية والدولية يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف حدود
( 4000كلمة).
 -08تنشر اجمللة القراءات العلمية النقدية يف كتب أو مؤلفات يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت صدرت
أو تصدر حديثاً برؤية مرجعية مناسبة وبأسلوب علمي راق.

ثالثا :متطلبات النص المقدم للنشر:
-01أال يزيد حجم النص على  20صفحة كحد أقصى ،وأن ال يقل على  10صفحة كحد أدىن ،أي يف حدود
( 7500-6500كلمة) على ورق( ،)A4حبجم  Traditional Arabic 16للنصوص يف املنت ،و12
يف اهلامش ،مع ترك مسافة  1.5بني السطور إذا كانت الدراسة باللغة العربية ،أما إذا كانت الدراسة باللغات
األجنبية فنعتمد على اخلط  Times New Romanلكتابة النصوص يف املنت حبجم ( ،)14أما اهلوامش
فنكتبها حبجم ( .)12وللمجلة أن تلخص أو ختتصر النصوص اليت تتجاوز احلد املطلوب.
 -02أن يصحب املقال مبلخص بلغة غري لغة نص املقال (عربية أو فرنسية أو اجنليزية) يف حدود (200-150
كلمة)-ال ينشر املقال دون امللخص والكلمات الدالة.
 -03يرجى من الكاتب إرسال ملخص عن سريته الذاتية مع صورة إلكرتونية حديثة خاصة بصاحب املقال.
-04اجمللة غري ملزمة بإعادة النصوص إىل أصحاهبا نشرت أم مل تنشر ،وتلتزم بإبالغ أصحاهبا بقبول النشر ،وتلتزم
بإبداء أسباب عدم النشر ،ويكون ذلك عرب البوابة اإللكرتونية اخلاصة باجملالت العلمية.
-05حتتفظ اجمللة حبقها يف نشر النصوص وفق خطة التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا.
 -06ال تتبىن اجمللة اجتاها أيديولوجيا حمددا ،وال ختضع لقيود غري قيود العلم ومعايريه األخالقية .لذلك فالنصوص
اليت تنشر يف اجمللة تعرب عن آراء كتاهبا ،وال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة.
-07تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص وتكتب أمساؤها واملالحظات التوضيحية أسفلها.
-08تذكر اهلوامش آخر املقال وترقم داخل املنت.
 -09يتم ذكر هوامش املقال يف املنت على النحو اآليت (املؤلف ،السنة :الصفحة) ،مث تذكر قائمة املصادر واملراجع
مرتبة أجبدياً حسب اسم الشهرة ووفق نظام ( )APAيف آخر البحث.
-10اجمللة تصدر أربع مرات يف العام وهي كاآليت( :جانفي ،أفريل ،جويلية ،أكتوبر).
-11ميكن أن تصدر أعداد خاصة من اجمللة خالل املوسم اجلامعي يف حالة كانت هناك ضرورة لذلك.
-11ترسل األحباث عرب البوابة اإللكرتونية .ASJP
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/490

 -12لمتابعة كل التفاصيل عن المجلة عبر الرابط اآلتي:
http://www.univ-jijel.dz/fshs/index.php/8-home/165-revue-fshs

اإلفتتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحية
تسعد هيئة التحرير للمجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات أن تضع بين يدي
ألاكاديميين واملهتمين باملخرجات البحثية على اختالف تخصصاتهم املعرفية واهتماماتهم
العلمية العدد الثاني للمجلد الخامس شهر أفريل من سنة  ،2022وهي املجلة التي تعنى بنشر
الدراسات التأصيلية ،امليدانية ،النظرية ،والاستكشافية في العلوم إلانسانية والاجتماعية
بشكل عام ،وبشكل خاص نجد علوم إلاعالم والاتصال ،املكتبات ،علم النفس ،علوم التربية،
علم الاجتماع ،ألانثروبولوجيا ،العلوم إلادارية ،الحقوق ،العلوم السياسية ،ألادب واللغات
ألاجنبية ،والتربية البدنية والرياضية.
جاء هذا العدد بمقاالت أكثر إفادة للمجتمع والوسط الجامعي ،يضم مواضيع مستجدة
أبرزها؛ الصراعات السياسية القائمة عامليا وتداعياتها ،آثار جائحة كورونا على العملية
التعليمية وعلى الحياة النفسية والاجتماعية لألفراد ،الشق التقني لعلوم إلاعالم والاتصال،
ومواقع التواصل الاجتماعي بما يتضمنه عادات يومية جديدة والتوعية املجتمعية ،وكذلك
الرقمنة بمفهومها الواسع الذي يشمل إلادارة الرقمية واملوارد البشرية ،وتوسعها إلى الجانب
القانوني حيث القرصنة والجرائم إلالكترونية ،بدوره ألادب والرواية واللغات ألاجنبية قد
شخصوا مجموعة من الزوايا البحثية التي تتعلق أساسا بالشق اللساني اللغوي ،القصص ي
والروائي ،ولم يخل العدد من املقاالت املتعلقة باألنشطة الرياضية كأحد ألانشطة إلانسانية
املهمة في الحياة اليومية الحالية.
تسعى هيئة التحرير ومن خالل طاقمها التحكيمي وإلاداري إلى دفع املجلة ومخرجاتها العلمية
عبر مختلف ألاعداد واملجلدات نحو إلانتاج العلمي النوعي الذي يحسن من جودة املنتج
البحثي الجامعي من جهة ،وتحسين ترتيب املجلة والجامعة وطنيا ،إقليميا ودوليا .توازيا
والتوجيهات الوزارية ،وتطلعات ورؤى إلادارة العليا للكلية والجامعة.
كما تنوه الهيئة التحريرية إلى أن املقاالت التي نشرت في أعداد ومجلدات سابقة ،ومقاالت
هذا العدد تمثل الرأس مال العلمي الحقيقي للمجلة ،وفخرها بكل ألاسماء املشاركة فيه نظير
ثقتهم في املجلة ،مشيرة في الوقت نفسه إلى سعيها الحثيث من أجل الرد في أقرب وقت عن
مئات املقاالت التي تصل املجلة ،وفق خطة نابعة من سياسة النشر للمجلة.
تتمنى لكم هيئة التحرير الاستفادة من مقاالت هذا العدد،على أمل عدد قادم يكون أحسن
من سابقه.
هيئة تحرير املجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات
جامعة محمد الصديق بن يح ي جيجل-الجزائر-

الفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرس
عنوان المقال
سوسيولوجيا الحدود عند شباب الساحل إلافريقي -تطلعات ،آمال وطموحات-
الحركة الطالبية والتغير الاجتماعي –الحركة الطالبية الجزائرية نموذجا-
جغرافية الاتجار باملخدرات بالجزائر
الانحراف الجنس ي وعالقته بالعزوف عن الزواج
صناعة النزعة الاستهالكية في املجتمع :من الاستهالك الضروري إلى الاستهالك الرفاهي
امليديا الاجتماعية صناعة جديدة لنشر الوعي الاستهالكي
دراسة تحليلية لصفحة املنظمة الجزائرية لحماية املستهلك  APOCEعبر الفايسبوك
مساهمة الفايسبوك في ترسيخ ثقافة التغذية الصحية لدى الشباب الجزائري (دراسة استطالعية)
دور الجمعيات الخيرية في نشر الوعي الصحي -الحملة التحسيسية للوقاية من فيروس كورونا
كوفيد 19 -لجمعية الهالل ألاحمر الجزائري بوالية جيجل -أنموذجا.

واقع التوعية الصحية حول مرض السيدا في الج ـزائــر
دراسة ميدانية بقطاع الشباب والرياضة-الرقمنة كمطلب استراتيجي لتحقيق حوكمة الجامعات الجزائرية
أهمية القيادة في التأسيس إلدارة الجودة الشاملة
الاتصال الرقمي ودوره في تفعيل ألاداء الوظيفي من وجهة نظر موظفي املكتبات الجامعية
بكلية العلوم إلانسانية والاجتماعية بجامعة جيجل
تسيير الوثائق إلالكترونية باملؤسسات الاقتصادية
دراسة ميدانية باملؤسسة املينائية– جن جن – بوالية جيجل
دور الثقافة التنظيمية ،في تحديد نماذج الفعل الاجتماعي
دراسة ميدانية إلقامة جامعية للبنات-بالبويرة
دور إلادارة إلاستراتجية للموارد البشرية في تطوير أداء موظفي الجمارك
دراسة ميدانية باملديرية الجهوية للجمارك  -بشلف -
الجوانب التقنية لأللعاب إلالكترونية (رؤية في املفهوم والنظريات)
رؤية سوسيوتحليلية
الثقافة الالكترونية و دورها في التأثير على أدب الطفل
مقاربة سوسيولوجية للمحاسن و املساوئ
ألالعاب إلالكترونية وعالقتها بانتشار ظاهرة الانتحار لدى ألاطفال واملراهقين في
املجتمع الجزائري -لعبة تحدي الحوت ألازرق نموذجا-
الحماية الجزائية للطفل من الجرائم إلالكترونية في التشريع الجزائري
لغة التواصل السائدة لدى مستخدمي الفايسبوك وعالقتها باإلغتراب الثقافي للمراهق
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التعليم الابتدائي من وجهة نظرهم  -دراسة ميدانية ببعض ابتدائيات بلدية ألامير عبد القادر والية جيجل.
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