
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

املال ليس جمرد ظاهرة اقتصادية فقط، بل هو أيضا ظاهرة نفسية     
تعمل عملها على املستويني الفردي واجلماعي، فتؤثر يف الوجدان 

واإلدراك والنزوع، بل يف الشخصية برمتها، ويبدو ذلك يف 
االجتاهات النفسية للناس حنو املال، ابعتباره مصدًرا من مصادر 

القوة واحلرية واحلب واهليبة واملكانة وتقدير الذات ، والسلب 
والسيطرة واالستغالل ، فيتأثر به الناس أتثراً عميقاً ، وميكن أن 
 . تتطور تفاعالت املال إىل صراعات وحروب بني األمم والشعوب

تطور نظر املهتمني والدارسني اىل ظاهرة " املال " فواءموا بني علم   
النفس واالقتصاد، يف نظرة جديدة فتحدثوا عن كثري من القضا� 
االقتصادية بلغة علم النفس، وأاثروا قضا� كثرية تشغل ابل الطلبة 

واملتخصصني، واملثقفني والسياسيني واحلقوقيني ورجال األعمال ورواد 
املؤسسات والشركات االقتصادية واألمنية ، مثل الدور الذي يؤديه 
املال يف البخل والرشوة والتهرب من الضرائب والنصب واالحتيال 
واخلوف من املال، واألسباب النفسية هلذه الظواهر، وسيكولوجية 

 .األفراد

 تنتهي ال ومتنوعة متعددة واالجتماعية النفسية رغباتنا كانت وملا  " 
 مما بكثري أكثر مال يف نرغب أصبحنا ابملال زائفاً  ارتباطاً  ومرتبطة

 اترة فرتاهم ، ابملال اهلوس من حبالة األفراد فأصيب ابلفعل إليه حنتاج
 ويسرفون فينفقونه به يفتخرون أخرى واترة ، يدخرونه أو به يبخلون

 يقعون أخرى واترة ، حساب بغري تضييعه يف
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يف اجلرائم بسببه فريتشون أو خيتلسون أو حيتالون على أموال الغري ، 
ويتهربون من الضرائب أو يقعون يف الديون ، ويطلقون على كل 

ذلك صراع البقاء وتنازع احلياة ، وما هو ابلتنازع وال الصراع ، بل 
 طريق لتوليد اضطراابت نفسية وأمرض اجتماعية تضر ابلفرد واجملتمع

. 

 

 ذلك كان سواء األفراد لدى الشاذة السلوكات من عدد تفسري-1
  األخالقية اجلوانب ببعض وعالقته ، والتبذير اإلسراف أو البخل يف

 الدخل وعالقة الزواجي والتوافق ابألسرة عالقته يف املال دراسة-2 
. األسرية احلياة عن ابلرضا

 جيمع بشكل املال موضوعات حبث يف العلمي املنهج استخدام-3  
.  والكيفية الكمية الطرق بني

 اليومية احلياة سيكولوجية يف متمثال للمال العملي الواقع دراسة 4 -
  والالسوية السوية يف

 الظاهر حمسوس إىل تنظر ال املال عن نظرية أتسيس حماولة – 5 
 . املضمون مدلول إىل وإمنا

-توظيف املقارابت الشرعية والتارخيية واالقتصادية والسوسيولوجية 6
والنفسية واإلعالمية والسياسية والقانونية لفهم مسألة املال 

 ومشكالته وتفاعالته وأمراضه وأتثرياته على صحة الفرد واجملتمع .

 إشكالية امللتقى

ھداف الملتقى أ  

 



 

 

* الملتقى محاور  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ھامة مواعید  مواعید ھامة*

 مواعید ھامة*

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

تتشكل اللجنة العلمية من جمموعة أساتذة من مصف   
األساتذة وأساتذة حماضرين ومساعدين ، ومهتمني ابملوضوع 

.  املدروس من داخل اجلامعة وخارجها

 

  

تتشكل اللجنة التنظيمية للملتقى من جمموعة أساتذة  
الكلية الذين يتمتعون بروح العمل اجلماعي ، ويتميزون 

 ابلقدرة على التنظيم وإدارة شؤون امللتقى بكفاءة 

ا 

( موقف اإلسالم  من املال ،   : املال يف اإلسالمشرعي التأصيليال حملورا*

الكسب الطيب والعمل والتحذير من البطالة والتسول ، املال واألعمال عند 
 الصحابة � ، حقيقة الزهد )

اتريخ املال ( يف العصور القدمية ، يف احلضارة اليو�نية ،  :لتارخيي  احملور ا*

 احلضارة الرومانية ، يف احلضارة اإلسالمية 

 ( رأس املال الثقايف ، رأس املال سوسيولوجيا املال: االجتماعي احملور *

االجتماعي ، رأس املال الرمزي ، عالقة املال ابألسرة والتوافق الزواجي ، عالقة 
   الدخل ابلرضا عن احلياة األسرية ) 

 عالقة املال بسيكولوجية احلياة اليومية ( سلوك  :النفسي الرتبوي احملور *

ْيِن ، إدراك األطفال للمال ، املال والسعادة ، االجتاهات  اإلدخار، سلوك الدَّ
النفسية حنو املال ، اللغة واملال ) .  

، سيطرة الشركات العمالقة : دور املال يف صناعة اإلعالم  اإلعالمي احملور *

على القطاعات اإلعالمية ، إيديولوجية العوملة الليربالية ودورها يف تشكيل الرأي 
العام ،دور املال يف توجيه وسائل االعالم . 

، إتالف املال وإمهاله وإضاعته ، : املال واالقتصاد قتصادي احملور اال*

االعتدال يف االنفاق احلكومي ، االعتدال يف النفقات عند األزمات ، حرية 
الفرد ، ومصلحة اجلماعة ، حماربة الرتف والسرف ) . 

املال والسياسة ، رجال األعمال والسياسة ، املال السياسي  : سياسي احملور ال*

 واستغالله يف التجارة .

دور القانون يف محاية املال العام ، املال والقانون  : قانوين احملور ال*
 ، دور التشريعات القانونية يف حماربة الفساد واملفسدين 

 

ھدیة جامع العدل ھدیة جامع العدل 

  2العدد :

وال تنسونا من صالح دعائكم 

 التقلید
 االعمى

 

 .الوطين امللتقى وأهداف حماور ضمن املداخلة تكون أن-

 . امليدانية للمداخالت األولوية تعطى-

 جداريةٌ  ملصقات شكل على تعرض اليت املداخالت تقبل-

 دج 1500 الباحث والطلبة دج 2500 لالساتذة ابلنسبة املشاركة رسوم -

  االتية التعليٌمات وفق كاملة املداخالت تكتب-

simplifred arabic14 – خبط الكتابة 

 تدوين طريقة على ابالعتماد صفحة 20 املداخلة صفحات عدد ٌجتاوز ال-
 APA املراجع

 

 2019أوت 20آخر أجل الستالم امللخصات يوم ٌ :  -

 2019سبتمرب1اتريخ إشعار أصحاب امللخصات املقبولة يوم:  -

 2020نوفمرب  15آخر أجل الستالم املداخالت كاملة يوم : -

 . 2019 نوفمرب 30الرد على املداخالت املقبولة يوم م: -

 . 2019ديسمرب  1إرسال الدعوات يوم : -

ً.  انطالق فعاليات امللتقى الوطين 2019ديسمرب  5و- 4يوم  -

 : ترسل املداخالت عرب العنوان الربيدي اآليت-

ouakedrabeh@yahoo.frالتلفون   ورقم
0540876655 

 محاور الملتقى
العلمیة اللجنة عضاءأ   

 

  أعضاء اللجنة التنظیمیة

 :لمشاركة قبول شروط

 

 مواعید ھامة*

 


