
 

ؼخذسم إضؿازي؛ همىشج  وجفؼيرها، الظىاهط جحلُل في ٌُ

 والـاملت اليلُت إلاحاطت على الباحثين كسضة لعسم هظطا

 في ًخمثل حىهطي  مبسأ على الّىمىشج ًلىم. بالظىاهط

 الاحخماعُت الىكاةع و الظىاهط ادتزاٌ ًخم حُث الادتزاٌ،

 الّىمىشج ًلىم هما جطهُبُت، عىاصط مجمىعت إلى والىفؼُت

 مىهجُت كىاعس إلى الباحث ًىحاظ الاهحُاظ،حُث مبسأ على

ت ملسماث والى معُىت، زير وهىا، مذصىصت، هظٍط
ُ
 هلاؾ أ

ٌ  أوازًمي  املىطىعُت ملطلب املعطفُت الىمصحت جحلُم حى

 .وإلاوؼاهُت الاحخماعُت الظىاهط زضاػت في  العلمُت

 علمي جذصص في الباحثين على املعطفُت الىماشج ُتهُمً     

ٌ  ما،  وملسماجه الىمىشج فططُاث الىكذ مطوض مع جخحى

لت إلى الخلىُت وأزواجه املعطفُت  ًدبعها مىهجُت جفىير طٍط

 وإلاوؼاهُت، الاحخماعُت الظىاهط زضاػت في الباحثىن 

صبح  ًيسجه ملا معطفُا، الىمىشج هصا ادتراق الصعب مً ٍو

اث مع عالبلُت ؿبىت مً  واملفاهُم، العالم وضري  الىظٍط

ؤزط معها، فُدـابً  وجصىضاتها  وأػالُبها أزواتها على ٍو

 لسي املعطفي الخحيز مً الىمصحت بصلً فخععظ  املىهجُت،

 الثلافُت اللُم أن هما املعطفي، الحُاز حؼاب على الباحثين

 ًىعىؽ الصي ألامط الىمصحت، فعل إلى جىفص وألاًسًىلىحُاث

 الاحخماعُت للظىاهط العلمي الخفؼير مىطىعُت على

عطض وإلاوؼاهُت،  .الىلسًت املؼاءلت على الىمىشج فىطة َو

 :إشكالية املؤثمر: ثانيا

زيرث التي ألاوازًمُت و العلمُت للىلاؿاث هظطا
ُ
ٌ  أ  حى

 الاحخماعُت، العلىم في وجطبُلاتها املعطفُت الىماشج إؿيالُت

 في( 2 ػطُف حامعت )الجعابطي  املجخمع مذبر مً وضػبت

ٌ  مىهجُت وضؿت فخح ىا الهام، املىطىع هصا حى ٌ  فئهَّ   ػىحاو

 حملت على هجُب أن العلمي، املؤجمط هصا دالٌ مً

 :الخالُت  الدؼارالث

 :فكرة املؤثمر: أوال

ـير       إلى العلىم فلؼفت في املعطفي الّىمىشج مفهىم ٌُ

 ًىطلم التي املىهجُت واللىاعس املعطفُت املبازا مً مجمىعت

 وظف. العلمُت وألابحار السضاػاث إحطاء في الباحثىن  منها

 مً فمً مخباًىت، معطفُت ػُاكاث في إحطابُا الّىمىشج

 ومً املعطفت، ألهظمت الخحلُب عملُت في وظفه مً الباحثين

ر زضاػت في إحطابُا وظفه مً الباحثين  وفي العلىم، جطىض  جاٍض

 في إحطابُت مىهجُت هأزاة وظفه مً الباحثين مً ألادير،

 .وإلاوؼاهُت الاحخماعُت الظىاهط زضاػت

عخبر     ٌ  وىن  جىماغ ٌُ  الّىمىشج ا مفهىم وظف مً أو

(paradigme )ر زضاػت في  هخابه في العلىم جطىض  جاٍض

 علم ليل أن ًطي  حُث ،"العلُمت الثىضاث بيُت"الـهير

 زضاػت في الباحثىن  ًىظفه الصي إلاضؿازي، همىشحه كُاس ي

 لهصا الاػخعمالُت السابطة بعسها جىػعذ. الطبُعُت الظىاهط

 السضغ في مميزة مياهت ٌـؼل فأصبح املفهىم،

 مً جمىىىا مىهجُت أزاة باعخباضه املعاصط، الابؼخمىلىجي

ر زضاػت  وامخسث والطبُعُت، الاحخماعُت العلىم جطىض  جاٍض

 املعطفت فطوع مذخلف إلى املعطفي الّىمىشج جطبُلاث

ر زضاػت في إلُه الباحثىن  فلجأ إلاوؼاهُت،  مذخلف جطىض  جاٍض

 إلاعالم، والعلىم الاحخماع، املعطفُت هعلم الخذصصاث

ر مً فبسال الىفؼُت، والعلىم الؼُاػُت، والعلىم  الخأٍض

ت، دالٌ مً الخذصصاث لهصه العلمي  ًؤضخ مسادلها الىظٍط

 املعطفُت املبازا على الىكىف دالٌ مً لها الباحثىن 

 لهصه املعطفُت الىماشج بِىت حـيل التي املىهجُت واللىاعس

عخبر .العلمُت الخذصصاث
ُ
 أزاة بمثابت املعطفي الّىمىشج أ

 وإلاوؼاهُت، الاحخماعُت الظىاهط زضاػت في هىظفها مىهجُت

 زون  الظىاهط زضاػت ًمىىىا ال أهه الباحثين بعض فيري 

 على الباحثىن  وأطلم املثالُت، الىماشج حـُِس بذطىة  املطوض

   املعطفُت، ًخم مً داللها حـُِس بالىمصحت العلمُت هصه

 

 كلية مع بالتنسيم املعاصر االجاارر  املجتمع مخبر

 الاحتماعية و إلانسانية العلىم

ولي امللتلى ينظم  :  وو  الذُّ
 

 

 

 

 

 

 .2020 أفريل 21و 20: يىمي

 :الرئيس الشرفي للمؤتمر
 .2سطيف حامعة مذير كش ي، ااخير الذدتىو   ستار

: رئيس المؤتمر
 الاحتماعية العلىم كلية عميذ الذين، نصر غراف الذدتىو 

 .وإلانسانية

: رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
 .شراد هشام الذدتىو 

: رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر
. مهىوباشة ااحليم عبذ الذدتىو 

   (Paradigmes)  املعرفية         النمارج

  الاحتماعية بنيتها العلىم في

 اشتغالها ومنطم
 



 

 :البحثية الىوكة دتابة مىاصفات :خامسا

  وـط كس البحث ًيىن  أال* 
ًا
 لجهت لليـط كّسم أو ػابلا

 .علمُت أططوحت مً مؼخل أو أدطي 

  ًيىن  أن* 
ًا
  بحثا

ًا
 في املعطوفت املعاًير حؼب علمُا

 املعطفت إلى الىىعُت وإلاطافت ألاصالت: العلمُت البحىر

صاغ أن*  بين( ولمت 1000 حسوز في )البحث ملخص ًُ ًُ 

 وأهسافه وأهمُخه البحث مىطىع الباحث فُه

 وعىاصطه ومىهجُخه

 :الذولي املؤثمر ثىاويخ :سادسا

 م مىعس آدط
ّ
: امللخصاث لدؼل

 .م2020حاهفي25

 الباحث إلؿعاض مىعس آدط  ٌ : امللخص بلبى

 .م2020حاهفي28

 م النهاةي ألحلا
ّ
  البحث لدؼل

ًا
: وامال

 2020ماضغ28

 الباحث إلؿعاض النهاةي ألاحل  ٌ : بحثه بلبى

ل10  .م2020 أفٍط

 ل 21-20: املؤجمط علس مىعس  .م2020أفٍط

س إلى جيىن  املطػالث حمُع  :الالىترووي البًر

colloquesetif.paradigme@hotmail.com 

 الجعابطي  املجخمع مذبر "ًخحمل: هامة مالحظة

 طباعت وهفلت( الؼصاء وحباث )إلاطعام هفلاث" املعاصط

خحمل امللخلى، أعماٌ . الىفلاث بلُت املـاضن ٍو

 

 

 

 

 :املؤثمر محاوو : وابعا

مىرج:  وو  املحىو 
ّ
 الذاللة املفهىم،: املعرفي الن

 والسياق

 املذخلفت وزالالجه املعطفي الّىمىشج مفهىم- 1

 العالم، إلى الطرٍت: بـــــــ وصلخه املعطفي الىمىشج- 2

اث  .العلمُت الىظٍط

 الاهفصاٌ  حسوز:العلمُت واملىاهج املعطفُت الىماشج- 3

 . والاجصاٌ

مىرج: الثاني املحىو 
ّ
 فلسفة في وثطبيلاثه املعرفي الن

 العلىم

ر للسضاػت إحطابُت هأزاة املعطفي الّىمىشج- 1  .العلم جاٍض

مصحت مؼألت- 2  .العلىم فلؼفت في املعطفُت الىَّ

 .وألاًسًىلىحُا العلم و الفلؼفت بين املعطفي الّىمىشج- 3

 .العلمُت املىطىعُت وػؤاٌ املعطفي الىمىشج- 4

مىرج:الثالث املحىو 
ّ
 العلىم في وثطبيلاثه املعرفي  الن

 وإلانسانية الاحتماعية

ت ألاطط وصُاػت املعطفي الّىمىشج- 1 فؼيًر  العلىم في الخَّ

 .الاحخماعُت

مط )املعطفي الّىمىشج- 2 ىاهط وجحلُل ( املثالي الىَّ
َّ
 الظ

 .الاحخماع علم في الاحخماعُت

ماشج وصىاعت إلاعالم- 3  .إلازضاهُت املعطفُت الىَّ

ت الىفؼُت العلىم في املعطفُت الىماشج- 4  .والتربٍى

 

 

 

 

 

 وما العلىم؟ فلؼفت في املعطفي الىمىشج ما مفهىم

اث العالم بطري عالكخه  هل العلمُت؟ واملىاهج والىظٍط

 املىطىعاث في وابؼخمُا مىهجُا الخفىير ًمىىىا

 مسي ما املعطفُت؟ الىماشج زابطة داضج والظىاهط

 وإلاوؼاهُت الاحخماعُت الظىاهط ملاضبت مـطوعُت

مىشج مً اهطالكا  املىهجُت اللىاعس هي ما املعطفي؟ الىَّ

 ما ؟ الاحخماعُت العلىم في الّىمىشج بىاء عملُت في الالظمت

ر الخحلُب في املعطفُت الىماشج زوض  هى  ألافياض لخاٍض

مصحت جىظُف هل والفلؼفاث؟ والعلىم  العلىم في الىَّ

ؤزط الاحخماعُت  عالكت وما العلمُت؟ املىطىعُت على ًُ

 وألاًسًىلىحُا؟ باللُم املعطفُت الىماشج

 : املؤثمر أهذاف :ثالثا
 املعطفي، الّىمىشج بمفهىم واملنهجي املعطفي الىعي- 1 

ٌ  مذخلف في له أعطُذ التي املذخلفت والّسالالث  حلى

 .املعطفت

 مً الاحخماعُت العلىم حلل في الباحثين جىحُه- 2

 بالّىمىشج  الّخفىير مطحلت إلى الّىمىشج معطفت مطحلت

 املعطفي الّىمىشج بين املىهجُت بالفطوق الىعي- 3

  التي املىهجُت والىػابل
ُ

ف
َّ
ظ ىَو

ُ
ىاهط زضاػت في ج

َّ
 الظ

اث العلمي واملىهج الاحخماعُت  . العلمُت والىظٍط

 في املعطفي الّىمىشج جطبُلاث بعض عً الىـف- 4

 إحطابُت هأزاة واػخذسامه العلىم، فلؼفت حلل

ر لسضاػت  .الفلؼفاث و العلىم جاٍض

 العلىم في املعطفي الّىمىشج امخسازاث على الىكىف- 5

 هعلم إليها جيخمي التي الفطوع وبعض الاحخماعُت،

 .الىفؽ وعلىم والاجصاٌ إلاعالم وعلىم الاحخماع
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