


  

 

 

نجاز هذا العمل وهداني الى طریق إعانني على أنشكر اهللا عز وجل الذي وفقني و 

  .العلم وبعد

هاتها ومساعداتها لنا في یصفاح التي لم تبخل علینا بتوج ةالمشرف ذةستانشكر األ

  .ةتمام هذا البحث رغم بعد المسافإ

  .و بعیدأشكر كل من ساهم في هذا البحث من قریب أكذلك 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 

 

 

  ةعزاء الذین لوالهما لما وصلت الى هذه المرحلهدي هذا العمل الى الوالدین األأ

  .كمال وجمال الدین، ةعزاء حفظهم اهللا حیاخواني األإ ختي و أالى 

شكر كل من أن أال یفوتني  ة،وزمالء الدراس ةحبصدقاء واألهل واأللى كل األإ

قول لهم شكرا لكم على أو  ةوبالخصوص عمال المكتب ةدار إساعدني في هذا العمل من 

  .ةساتذوالى كل األ ةعالم بالجزائر العاصماإل ةكلی ةعمال مكتب ةوخاص ،نالمساعدتكم 

  

  

  بزینة أحالم

 



 

 

 

 

 

رحمها  ةمي الغالیألى إلى النجاح والعمل إلى من دفعتني إ ةلى نبع الحنان والمحبإ

  .جهدي المتواضع ةهدیها ثمر أاهللا التي 

خالص فكانوا خیر مثاال نفسهم على اإلأالذین عاهدوا  ةصحاب الضمائر الحبیبألى إ

  .الوفاءو للصدق 

  .علوم االعالم واالتصال ةوطلب ةالدراس ءوزمال ةحبصدقاء واألألهل والى كل األإ

خوات خوه واألنجاز هذا البحث اإلإشكر كل من دعمني وساعدني في أن أال یفوتني 

  .وموظفیها لتفهمهم لنا وصبرهم علینا ةتصال وبخصوص المكتبعالم واإلداره اإلإوموظفي 

في مسیرتي  يالتي ساعدتني ووقفت بجانبي ووجهتن ةالمشرف ةستاذشكر الخالص لألال

  .تصالعالم واإلاإل ةساتذألى إ بحثنا هذا و 

  

 دحمان أفغول



الدراسةملخص   

تتلخص مذكرتنا الموسومة بعنوان "دور الجمعٌات الخٌرٌة  

 فً المجتمع" "جمعٌة شعاع االمل"

الذي تلعبه هذه الجمعٌات الخٌرٌة فً حول الدور حٌث خصصت هذه الدراسة 

 المجتمع خاصة جمعٌة شعاع االمل

 ن                                       وانطلقنا فً مذكرتنا من مقدمة وفصلٌ

واهم االعمال واالنشطة التً قامت    ٌتمحور حول ماهٌة الجمعٌة الفصل االول 

.                                                                               بٌها    

والذي روبورتاج ٌتمحور حول االطار التطبٌقً والذي عبارة عن  الفصل الثاني

  .تطرقنا فٌه الى مفهوم الجمعٌة والمبادرات التً قامت بٌها 

.وفً االخٌر اختتمنا بخاتمة تضم الرهانات المسطرة لجمعٌة شعاع االمل  

 

Study summary: 

Our tagged note is summarized up “the role of charities 

society” “Ray alamal association”. 

Where this study was devoted about the role these charities 

playsociety especially the shuaa al amal association. 

And we started our note from an introduction and two 

chapers . 

Chapter1: it revolves around the nature of the charitable 

association and its  most important work. 

Chapter two :It revolves around  the application framework 

,which is robortaj ,in which we touched upon the concept of 

the association and the initiatives it has undertaken. 

In the end ,we concluded a conclusion that includes the ruled 

bets of the al amal association. 
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   ةمقدم

وذلك  ،فراد المجتمعأتحقیقها كل  إلىهداف التي تسعى هم األأاالجتماعي من  ستقراراالعد ی

في عصرنا الحالي  مایسلنسان یواجه عده ضغوطات في حیاته ن اإلأكما  ،لظروف التعایش السلیم

جمعیات  وٕانشاءلتكوین  الدعوةتبني  ةشكالها المعاصر أب ةنسانیما فرض على المجتمعات اإل

فقد سار  الحكومیة لألدوار وموازیة داعمة االجتماعیةو  ةاإلنسانیومؤسسات خیریه لتؤدي ادوار 

من  ةومؤسسات خیری عده جمعیات إنشاءفتم  الوطنیة الحریةالمجتمع على هذا المنهج منذ استرداد 

 ةوتثبیت القیم الدینی االجتماعیةو  ةنسانیفي الخدمات اإل ةوالمشارك ةجل تقدیم العون والمساعدأ

 ةمن اجل مواصل ةالصاعد األجیالتموین  ةلأو عطاء بعد شامل للعمل التطوعي ومحإ و  ةوالوطنی

 .والجماعات المجتمع األفرادن المنشود بین أو الطریق وتحقیق التع

في الجزائر على  يالتي شهدها تطور العمل الخیر  ةالمتباطئ ةنه بالرغم من الوتیر إنسان فواإل

في مختلف ربوع الوطن كما  ةنشاء الجمعیات الخیریإ ةانتشار ظاهر  ةمساعد ةشواطا متمیز أنه قطع أ

وذلك لما قدمته وال زالت تقدمه  صبحنا مثال یقتدى بهأفي هذا المجال و  ةرائد ةظهرت مؤسسات خیری

في ذلك منهجیه  جةالتي سطرتها منته أحداثهافي ذلك تحقیق  ةلأو لمختلف شرائح المجتمع مح

سد مختلف  ةلأو القصور والنقص ومح ةجل معرفأللمواطنین من  االجتماعیة ةاالقتراب من الحیا

ي صرح أن تعصف بأ التي یمكن اعیةاالجتمفات والمخاطر الثغرات التي سببتها الثقافات وانتشار اآل

 .سرع وقت ممكنألم تتم معالجتها ب إذااجتماعي 

نحاء الجزائر وقد أهذا وقد كان لمنطقه مستغانم حظ من العمل الخیري الذي ساد مختلف 

ومسعى هذه الجمعیات هو تدعیم  ة،خیر األ نةو اآلفي  ةخاص ةشاهدت انتشارا واسعا لهذه الظاهر 

من خالل مذكرتنا توضیح الدور الذي یلعبه  لنااو حوعلیه  ةالتكافل االجتماعي في المنطق ةظاهر 

 األملشعاع  جمعیةواتخذنا  المنطقةفي بناء روح التكافل في  ةالنشاط الجمعوي للجمعیات الخیری
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 لناأو تعریف مصطلحات الموضوع وحلحول الدور تلعبه كما تطرقنا  ةاإلشكالینموذجا وقمنا وضع 

 .جمعیةالتعرف على هذه ال

 :ةشكالیاإل

ال یمكن  ةجمعاء هو العیش بسالم في جماعات وهي حتمی ةالتي تجمع البشری ةالحیا ةسن

جل الحفاظ على أزل فذلك من ظاهر وثابت منذ األ أمروهذا  ةاالستغناء عنها مهما تطورت الحیا

 یتسنىوال  ةوسعاد ةریحیأتحقیقه هو العیش ب إلىنسان العنصر البشري من الزوال ولكن ما یسعى اإل

برز أومن  ةجماعوالالفرد  ةجل الحفاظ على قیم و ثوابت تسهم في سعادأال بتكاثف الجهود من إهذا 

هذه القیم هو التكافل االجتماعي ولنا بالمنهج النبوي الذي انتهجه لنا رسول اهللا صلى اهللا علیه سلم 

وقوله صلى اهللا علیه   » ما یحب لنفسه ألخیهحتى یحب  أحدكمن ال یؤم « :خیر اقتداء حیث یقول

ى منه عضو تداعى له اشتك إذامثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد  « :وسلم

حادیث فراد المجتمع الواحد واألأن بین أو نما یدل على وجوب التعإن دل فإهذا  ، »بالسهر والحمى

والذي یسعى للحفاظ علیها سینال خیري  ةالتكافل االجتماعي سنه حمید ن سنهإلذا ف ةفي هذا كثیر 

 .ةواآلخر الدنیا 

وكل  ةخر هو من یحدد قیمتنا في الحیاخر فاآلفرد تظهر بوجود اآل أي ةفان سعاد ولإلنسان

 ولن تتجلى اآلخرینتزید كلما تقاسمها الفرد مع  فإنها ةالسعاد إالتم قسمته على اثنین  إذاشيء ینقص 

وسبل تحقیق  أنواعن والتكافل في المجتمع وقد اختلفت وتطورت أو بظهور التع إال واألخالقهذه القیم 

ن في مجتمعنا الحالي والحضارات والظاهر اآل ةواألمكن ةزمنالتكافل على مر الزمان باختالف األ

وقد ( الخیریةرساء وتنعیم هذا الخلق السیما من طرف الجمعیات إهو دور النشاط الجمعوي في 

برز الجمعیات أیتطور بها یوم ومن  ةرها نشاطا للجمعیات الخیریأو شاهدنا في مدینه مستغانم وما ج

 2012في سنه  المنطقةسیس مكتبها الوالئي في أمنذ ت األملشعاع  جمعیةفي هذا المجال  ةالفاعل
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على مختلف السبل في ذلك  ةفضل وتطویر نشاطها معتمدعضائها لتقدیم األأوهي تسعى بمختلف 

للمشاریع  ةمن تخطیط وبرمج ةقد تبرعات وموارد تبرع من شباب وموارد فكری ةمن موارد مالی ةالمتاح

 .)ةهدافها المسطر أجل تحقیق أواستثمارها من 

 :شكال التاليومن كل هذا طرحنا اإل

 ؟األملشعاع  جمعیةما دور نشاط 

 :ةاألسئلمجموعه من  ةاإلشكالیوتفرعنا عن هذه 

 ؟ةالخیری جمعیةما مفهوم ال

 ؟األملشعاع  جمعیةهم النشاط أفیما تتمثل 

 الجمعیة؟ما هي الضوابط الواجب توفرها في 

  ؟األملشعاع  جمعیةل ةما هي الرهانات المسطر 
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 الموضوع أهمیة

العمل الخیري والنشاط التطوعي الذي تقوم به  أهمیةالموضوع في التعرف على  أهمیةتكمن 

وتبني  ،في منطقه مستغانم االجتماعیةساط و في نشر فكر النشاط الخیري في األ األملشعاع  جمعیة

یلزم  ضرورة أصبحهداف التي ینجر وراء تحقیقها بناء روح التكافل االجتماعي الذي من األ ةجمل

 .تبنیها والحفاظ علیها

للنهوض وتطویر غاللها مستقبال التي یمكن است األفكارالموضوع في منح  أهمیة أنكما 

 .الوالیةعلى مختلف مستوى  ةنشطاأل

 :هداف الموضوعأ

 في الوسط االجتماعي وأهمیتها الخیریةالتعرف على الجمعیات  -

 .األملشعاع  جمعیةنجازات التي تقوم بها أهم اإل ةمعرف -

 .في منطقه مستغانم جمعیةالتعرف على دور ال -

 .منها مستقبال ةمن التوصیات التي یمكن االستفاد ةوضع جمل -

 سباب اختیار الموضوعأ

 األعمالوكلها تندرج ضمن  االجتماعیةو  والثقافیة الدینیةمنها  الخیریة جمعیةال ةنشطأتتعدد 

 :منها أسباب ةعد الخیریةالمؤسسات  إلنشاءومساعده الغیر وكان  الخیریة

 .عن الفقر الناجمةمساعده الفقراء والمساكین وحل المشاكل  -

 واألراملالیتامى  رعایة -
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 .بشكل عام لغیر القادرین على سد تكالیف العالج الطبیة الرعایةتقدیم  -

 .في المجتمع النبیلةتكریس القیم  -

 :تحدید المفاهیم

 :جمعیةال

وجمع القوم , ألفهاو بعض ما وجمع اهللا القلوب  إلىضم بعضه  أيمن جمع المتفرق  أصلها :لغة

 الجمعةشهد : اتفقوا وجمع الناس: واجمع القوم, عزم علیه: أمرهواجمع , حسدوا لي قتالهم: ألعدائهم

 1فیها ةوقضوا الصال

 أون مشترك أو وتهدف لتحقیق تع ةعدید أشخاصبین  أواتفاق بین شخصین  أنهاعلى  :اصطالحا

 .2ما أرباحفي نشاط مشترك وتكون لتحصیل  غایة

 :الخیریة جمعیةال

شخاص ألف من تأت نةوغیر معی ةمعین ةلمد ستمراراال صفة لهذات تنظیم  ةهي جماع

ف لتحقیق الربح دكمنظمه من منظمات المجتمع المدني ال ته إلیهااعتباریین ویشار  أوطبیعیین 

  .3نشاط مؤسساتي ذات أنشطهوتمارس 

  

  
                                                           

، 10/2014- 13-17-18، الجمعیات الخیریة تعریفها ؟؟؟؟ وصلتها بالمؤسسة الوقفیة، مجلة اإلحیاء، العدد محي الدین خیر اهللا العویر 1

 300ص

 .301نفس المرجع ص  2

وجدي محمد بركات، تفعیل الجمعیات الخیریة التطوعیة في ضوء سیاسة اإلصالح االجتماعي بالمجتمع العربي المعاصر، المؤتمر العلمي  3

 15، ص2015ة االجتماعیة، جامعة حلوان، ، كلیة الخدم18
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  :معنى الخیر

اللغوي على العطف والمیل وقالوا الخیر  األصلالخیر من باب باع والجمع خیور وبدل لفظ في  :لغة

من هذا الباب وهو باب  واالستخارةویعطف على صاحبه  إلیهضد الشر الن كل واحد یمیل 

اللغوي فقال رجل خیر،  األصل، ثم توسعوا في عطیةویقدم  األمیناالستعطاف، الن  یسال خیر 

  .وخیار أخیارالكرم والجمع  االسم من االختیار والخیر بالكسر وأخیارفاضل وقوم خیار  أي

لمن یتعلق به فمنه خیر الدنیا ومنه  ومالئمةوالخیر ما فیها نفع :" عرفه ابن عاشور بقوله :اصطالحا

  .بالعواقب العبرةن إفي صوره مشتقه ف یرى الذي قد ةاآلخر خیر 

یكون مرغوبا فیه  أنن یكون خیر مطلق وهو أحدهما غیر مطلق وهو أ: ویطلق الخیر على نوعین

 آلخروثانیهما هما خیر مقید، هو ان یكون خیرا الواحد وشرا  الجنةبكل حال وعند كل احد، كطلبه 

  .لآلخرینكالمال الذي ربما یكون خیرا لبعض وشرا 

  :تعریف الجمعیات في القانون الجزائري

 ةفي التسعینات بعد ما تبنت الدول ةالجمعوی ةال مثیل لها للحرك ةشهدت الجزائر دینامیكی

، حیث تطرق قانون االجتماعیةالتنظیمات  أوالقانون الحالي المنظم والمسیر لهذه الجمعیات 

م المتعلق 1990سبتمبر سنه  4هج موافق لي 1411عام  لىو األجمادى  17المؤرخ في  90-31

طبیعیین ومعنویین،  أشخاصبین جمع ت اتفاقیة الجمعیةتعتبر :" بأنها الجمعیةبالجمعیات لتعریف 

وان یخضع  الجمعیةیتحدد هدف  أنغیر مربحه، ویشترط  بنشاطات تعاقدي للقیام أساسعلى 

المؤسسین في تسخیر معارفهم  -ةطبیعی أو -معنویة -األشخاصلقوانین المعمول بها، وتشترك 
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االجتماعي والعلمي  أوذات الطابع المهني  ةاألنشطمحدده من اجل ترقیه  أو محدودة ةووسائلهم لمد

  .1والدیني والتربوي والثقافي والریاضي

معنویین بحریه  أوطبیعیون  أشخاصعن اتفاقیه یبرمها  عبارةهي  الجمعیةومن خالل هذا التعریف، 

 المختلفة االجتماعیة الحیاةتحقیق غرض مشترك اسم المجاالت  إلى، ویهدفون من وراء ذلك تامة

  .الخ...االجتماعیة ةاألنشطترقیه بعض  أوتمام بالدفاع عن المعوقین كااله

  :العمل التطوعي

  :العمل

والفعل  المهنة إلىوالعاملین علیها والعمل یشیر : مفردها عامل وساع وفي التنزیل الكریم :لغة

  .2أعمالوجمعها 

النشاط والجهد الموجه نحو انجاز هدف معین  إلىیشیر المصطلح العمل بمعناه العام  :اصطالحا

  .انه الجهد المبذول لقاء تحقیق طائل منه أو

  :التطوع

  .تكلفه استطاعته أيحتى تستطیع وتطوع  األمرمشتقه من الفعل طوع ویقال تطوع لهذا : لغة

  .3هم الذین یتطوعون بالجهاد واصله المتطوعین والمطوعةوالتطوع بالشيء التبرع به 

وعن رضا  إكراهوطوعي دون  إراديبشكل  المشقةتحمل  أيعمال ویستدل به ناقله األ :اصطالحا

  .واختیار

                                                           
1
 .1990 سنة ،53 العدد الرسمیة، الجریدة ،1990 ستمبر 4 ل الموافق ه،1417 لىواأل جمادى 17 في المؤرخ بالجمعیات، المتعلق 90-31 قانون  

2
 .56 اآلیة الصافات، صورة  

 .475 ص ؟؟؟؟، ط، د، والتوزیع، للنشر بیروت دار ،11 مجلد العرب، لسان منظور ابن  3
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  .1"فمن تطوع خیرا فهو خیر لهأ": وفي القران الكریم

 :مفهوم العمل التطوعي

 1998ن هناك تعاریف ركزت على الجانب الطوعي واالختیاري في العمل كتعریف باتریسیا إ

ptricia  نسان بشكل اختیاري دون هو تلك الجهود التي یقوم بها اإل: ن العمل التطوعيأالتي ترى

الجمعیات التطوعیة اة المؤسسات  إلحدىتقدیم خدمة  أومقابل من خالل المشاركة في برامج 

 .2الحكومیة

المواطنین تطوعا في  إسهامعملیة  بأنهویعرفه عبد المنعم شوقي حیث حدد للعمل التطوعي 

بال  اإلنسانوعرفه كذلك هو الجهد الذي یبذله ، 3بالتمویل أوبالعمل  أو بالرأيالتنمیة سواء  مالأع

   .4لیات االجتماعیة اتجاه مجتمعهو سهام في تحمل جزء من المسؤ مقابل لمجتمعه بدافع منه لإل

من  أوجل مجتمعه أمن  اإلنسانوعرفته سامیة فهمي العمل التطوعي ذلك الجهد الذي یبذله 

لیات العمل من خالل المؤسسات االجتماعیة القائمة على و جل جماعات معینة وفیه یتحمل مسؤ أ

  .5داخلیة خاصة تلقى الرضا والقبول من جانب المجتمع إنسانیةرضاء مشاعر ودوافع إ

  :إجرائیا

التي تبذلها جمعیة كافل الیتیم الخیریة من خالل متطوعیها  هي تلك المجهودات :العمل التطوعي

في التكفل بفئة األیتام واألرامل دون أن یستفید هؤالء األفراد المنخرطین في الجمعیة من عائد مادي 

مقابل ما یقومون به من خدمات تطوعیة، وهي نابعة من دافعهم القوي نحو المساهمة بما أتیح لهم 

                                                           
1
 .56صورة الصافات، اآلیة   

2
 .19ص ،2015 القاھرة، ط، د ، للنشر الحدیث الجامعي، المكتب لتطویر مستقبلیة رؤیة العربي الوطن في التطوعي العمل النصر، أبو محمد مدحت  

3
 .22ص ،2010 القاھرة ط، د والتوزیع، للنشر المتحدة العربیة الشركة التطوعي، الجماعي العمل الخطیب، بن الحمید عبد هللا عبد  

4
 255ص ،1995 القاھرة، ط، د الجامعیة، المعرفة دار االجتماع، علم معجم محمد، غیث عاطف  

 .23 ص المرجع، نفس  5
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خفیف من معاناة واحتیاجات شریحة األیتام واألرامل في مدینة مستغانم والتكفل من إمكانیات في الت

 .1بهم، رغم عدید الصعوبات التي تعیق عمل جمعیة شعاع األمل الخیریة

 

     

                                                           
 .19ص سابق، مرجع النصر، أبو محمد مدحت  1



 

  تمهید

 ةفي النهوض بمكان ةللمشارك ةهم الوسائل المستخدمأیعتبر العمل التطوعي من 

یوما بعد یوم فهناك  ةهمیه متزایدأالمجتمعات في عصرنا الحالي ویكتسب العمل االجتماعي 

على  ةلم تعد قادر  ةالنامی أو ةن الحكومات سواء في البلدان المتقدمأمسلم بها مفادها  ةقاعد

حتیاجات االازدادت  ةفرادها ومجتمعاتها فمع تعقد الظروف االنسانیأسد احتیاجات 

 ةخرى موازیأ ةصبحت في تغییر مستمر ولذلك كان والبد من وجود جهأو  ة،جتماعیاال

في  ةتقوم بملئ المجال العام وتكمل الدور الذي تقوم به الجهات الحكومی ةللجهات الحكومی

 .ةجتماعیتلبیه االحتیاجات اال

 :الجمعیةتعریف 

المؤرخ في  06/  18حكام القانون رقم فقد ظهرت أل األملشعاع  ةبالنسبه لجمعی

 .وترحیبا بها بااو تجإذ القت  2012جانفي  12

سیس أین عقد اجتماع لغرض تأ 2012جانفي  12الرسمیه في  الجمعیةسیس أتم ت

 .األملوتنصیب المكتب الجدید اال وهو مكتب شعاع 

حترام المتبادل بین المخارطین یسود اإل األعضاءمن  مجموعةمن  الجمعیةتتكون 

ه أین یبدي ر أوله الحق و  الجمعیةن یحترم القانون الداخلي الخاص بأطراف ینظم األ كافة

الحق في طرح  األملشعاع  مجموعةلكل عضو منها  مجموعةه في مكان مناقشات أفكار و 

 .1ةجدید أو ةمهما كانت عضویته قدیم ةمال تطوعیعأعمال خیر و أو  أفكارفي تجسید 

  

  

                                                           
1
  .01/12/2012المؤرخ في  12/ 06: القانون األساسي المصادق علیھ من خالل الجمعیة العامة التأسیسیة بتاریخ  



 

 : أهداف الجمعیة

 ةتسعى الجمعیة لتحقیق العدید من األهداف تندرج من أهداف عامة ذات عالقة مباشر 

شكال أ ةعمال التطوعیوتزداد عمقا وخصوصیة عندما تتخذ األ ةللجمعی ةساسیبالوظائف األ

 :ما یلي ةللجمعی ةهداف العامهم األأولعل من  ةفي مجاالت متفرق ةمختلف

 .في المجتمع ةواالنعزالی ةتخطي الحوادث السلبی -

 .وتحویلها الى عمل اجتماعي ةوالمادی ةعداد وتوجیه الطاقات البشریإ -

توفیر أسباب التقدم والرفاهیة ألفراد المجتمع بالوسیلة وصوال واألسلوب األفضل أداء  -

 .نفعا واألكثر

وتوسیع قاعدتها تحقیقا لمبدأ الكفایة اإلجتماعیة بتحویل سد الفراغ في الخدمات  -

 .ةومنتج ةالى طاقات قادر  ةالطاقات العامل

 .ةال سیاسی ةخیری الجمعیةغایه  -

 .عبر تكریس العمل الخیري والتطوعي ةفي روح المواطن ةالمساهم -

كما تساعد المحتاجین والمعوزین من أبناء  ةالمشاریع الخیری الجمعیةتساعد هذه  -

 .الوالیة وغیرهم

حشر الوعي الكافي بین أفراد المجتمع بأهمیة المتطوع واألهداف التي یسعى إلى  -

 .تحقیقها

التي ینجدون مساعدتها  ةنسانیإلحسان على الحاالت اهل البر واإلتوفیر معلومات أل -

 .وذلك لمن یرید تقدیم تبرعاته

 .الخدمات ةنافس بین الجماعات التطوعیه بما یعكس جودتنمیه روح الت -

  

  

  



 

 :الجمعیةهم االعمال التي تقوم بها أ

 .وغیرها ةالمستشفیات ودار العجز  ةزیار  -

 .التبرع بالدم -

 .مساعده الفقراء والمحتاجین بنشر معلومات تهم على صفحتها على الفیسبوك -

 .والتخفیف عنهم ةزیاره ذوي االحتیاجات الخاص -

 .ةعلى صفحتها الرسمی ةعمال الخیریلألعالن اإلنشر  -

 :الجمعیةالصعوبات التي واجهتها 

 ةالسلبی ةالخبر  أو ةمور حیاته الشخصیأنسان بسبب انشغاله بعدم وجود فراغ لدى اإل -

 .واالنخراط ةللمتطوع التي تجعله یتراجع عن المشارك السابقة

یبعدهم عنهم وبالتالي قد  ةالتطوعیعمال بنائهم وقتهم في األأن قضاء أیعتقد البعض  -

 .ود قصور معاریف لدور المتطوع في المجتمعجسرهم عدا و أتضعف عالقتهم ب

 .غیاب مصادر الدعم الرسمي الحكومي -

 .غیاب التنسیق بین مؤسسات المجتمع المدني -

 .ةوضعف الموارد المالی ةالسائد ةالظروف االجتماعی -

ن تقدمها أدوار التي یمكن واأل الجمعیة ةهمیأب ةغیاب الدور االعالمي عن التوعی -

 .عالم مع برامج التطوععلى االنخراط وعدم تفاعل وسائل اإل جعل اإلتباع للمجتمع

  

  

  

  

  



 

 :الموضوع ةخالص

سمال االجتماعي هو أالر  التنمیةدبیات أیسمى حدیثا في  ما أون العمل التطوعي إ

: مثل ةالحمید ةهو تلك الروابط التي تقوم على القیم االجتماعی ،حدولیس حكرا أل ة،عام ثروة

فراد أنفسهم كأیجد المواطنین فیها  الروابط نأوالتراحم والتكافل كما  ناو والتعالصدق 

التي  مجموعةبمصالح ال ةیسعون فیها لتحقیق ذواتهم ومصالحهم المرتبط أوومجتمعات 

جل أمن  ةمثل لجمیع الوسائل المتاحستخدام األاالن یتمثل في یعیشون فیها وبها تحدي األ

 .هل في المجتمعأتت ةالرقي بمفهوم العمل التطوعي وتعریفه كثقاف
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  ماهیة الجمعیة الخیریة :الفصل األول

  :تمهید

یعتبر العمل التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة  

أهمیة متزایدة یوما بعد یوم فهناك قاعدة  االجتماعيالمجتمعات في عصرنا الحالي، ویكتسب العمل 

م بها مفادها أن الحكومات سواء في البلدان المتقدمة أو النامیة لم تعد قادرة على سد احتیاجات لم

في تغیر مستمر  وأصبحنا اجتماعیةازدادت احتیاجات  البنائیة أفرادها ومجتمعاتها فمع تعقد الظروف

ومیة تقوم بهذا المجال العام وتكمل الدور كموازیة للجهات الح ولذلك كان وال بد من وجود جهة أحرى

  .االجتماعیة االحتیاجاتیة بالذي تقوم به الجهات الحكومیة في تل

  :تعریف الجمعیة

إذ القت  12/01/2012المؤرخ في  12/06القانون رقم  ألحكام األملظهرت جمعیة شعاع 

  .تجاوبا وترحیبا بها

أین عقد اجتماع لغرض تأسیس وتنصیب  12/01/2012تأسیس الجمعیة رسمیا في  تم

  .األملالمكتب الجدید أال وهو مكتب شعاع 

المتبادل بین كافة  االحترامتتكون الجمعیة من مجموعة من األعضاء المنخرطون إذ یسود 

أطرافها وأي شخص یخل بااللتزام یعاقب حسب النظام الداخلي للجمعیة فعلى كل عضو منخرط 

ینظم أن یحترم القانون الداخلي الخاص بالجمعیة وله الحق أن یبدي رأیه بأفكاره في مكان المناقشات 

مال خیرة وتطوعیة مهما وتجسید أفكار وأع األملالحیة في المجموعة لكل عضة من مجموعة شعاع 

  .كانت عضویته قدیمة أو جدیدة
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  :أهداف الجمعیة

تسعى الجمعیة لتحقیق العدید من األهداف تندرج من أهداف عامة ذات صلة مباشرة 

التطوعیة أشكال مختلفة  األعمالبالوظائف األساسیة للجمعیة وتزداد عمقا وخصوصیة عندما تتخذ 

  :یلي عامة للجمعیة مافي مجالت متفرقة ومن األهداف ال

  .السعي إلى تخطي الحواجز السلبیة واالنعزالیة في المجتمع -1

  .عداد وتوجیه الطاقات البشریة والمادیة وتحولها إلى عمل اجتماعيإ-2

  .واألسلوب األفضل أداء واألثر نفعا بالوسیلةتوفیر أساب التقدم والرفاهیة ألفراد المجتمع  -3

بتحویل الطاقات العاملة  االجتماعیةسد الفراغ في الخدمات وتوسیع قاعدتها تحقیقا لمبدأ الكفایة  -4

  .إلى طاقات قادرة ومنتجة

  .غایة الجمعیة خیریة أساسیة -5

  المساهمة في روح المواطنة عبر تكوین العمل الخیري والتطوعي-6

  لمحتاجین والمعوزین أبناء الوالیة وغیرهم تساعد هذه الجمعیة المشاریع الخیریة كما تساعد ا -7

  .الكافي بین أفراد المجتمع بأهمیة المطوع واألهداف التي یسعى إلى تحقیقهاحصر الوعي -8

توفیر معلومات ألهل البر واإلحسان على الحاالت اإلنسانیة التي ینجدون مساعدتها وذلك لمن  -9

  .یرید تقدیم تبرعاتهم

  .بما یعكس جودة الخدمات  ةالتطوعیتنمیة روح التنافس ین الجماعات  -10
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  :ها الجمعیةبالتي تقوم  األعمالأهم 

  .ة وغیرهاز زیارة المستشفیات، دار العج -

  .التبرع بالدم -

  .بنشر المعلومات على صفحتها على الفیس بوك نوالمحتاجیمساعدة الفقراء  -

  .الخاصة والتخفیف عنهم االحتیاجاتزیارة ذوي  -

  .نشر اإلعالن لألعمال الخیریة على صفحتها الرسمیة -

  :الصعوبات التي واجهتها الجمعیة

عدم وجود فراغ لدى اإلنسان بسبب انشغاله بأمور حیاته الشخصیة أو السلبیة السابقة للمتطوع  -

  .التي تجعله یتراجع عن المشاركة

هم في أعمال التطوع یبعدهم عنهم وبالتالي قد تضعف عالقتهم یعتقد البعض أن قضاء أبنائهم وقت -

  .بأسرهم عدا وجود قصور معرفي لدور المتطوع في المجتمع

  غیاب مصادر الدعم الرسمي الحكومي-

 غیاب التنسیق بین مؤسسات المجتمع المدني-

 المالیةوضعف الموارد  السائدة االجتماعیةالظروف -

تقدمها للمجتمع جعله  أنالتي یمكن  واألدوار الجمعیة ةبأهمی التوعیةعن  اإلعالميغیاب الدور -

  .مع برامج التطوع اإلعالمینخرط وعدم تفاعل وسائل 

  



 
 

22 
 

 ةخالص

 ةعام ةهو ثرو  جتماعياالسمال أالر  ةدبیات التنمیأما یسمى حدیثا في  أون العمل التطوعي إ

مثل الصدق والتعاون  ةالحمید االجتماعیةهو تلك الروابط التي تقوم على القیم  ،حدولیست حكرا أل

فراد كمجتمع متماسك ویسعون لتحقیقها وتحقیق ن هذه الروابط تجعل األأوالتراحم والتكافل كما 

ن التحدي الذي یتمثل على إ و  ،لتي یعیشون فیها وبهاا بمصالح المجموعات المرتبطةمصالحهم 

 ةرقي بمفهوم العمل التطوعي وترسیخه كثقافال أجلمن  ةمثل لجمیع الوسائل المتاحاالستخدام األ

  .هل في المجتمعأتت

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 
 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

 الجانب التطبیقي :الفصل الثاني

 :تمهید

ین أ ةیعمل على خطى مسبق ،عداد مسبق للعمل الصحفيإ و  ةیقوم الروبورتاج على خط

مراحل تنطلق من  ثالثةتقوم بشكل عام على  ألطریقهیعرف ما سیقول وما سیبلغ للمشاهد وهذه 

 .صالهإیما یرید الروبورتاج  وٕادراكمام بالموضوع لعلى اإل ةزیاد ةبوضع خط ،التحضیر المسبق

 :سسینوبسیال

التركیب وهو بذلك ال یختلف عن السیناریو والذي  ةتوضح عملی ةخط بمثابة سیعد السینوبسی

فهو السجل الذي  ،التصویر ةعن ملخص یبین فیه كل الجوانب التي ستدخل في عملی ةهو عبار 

ومن خالل هذا  ،الجانب التقني ةیحتوي على كل اللقطات التي تدخل في تركیب الفیلم مع مراعا

العمل  تحت عنوان ،مستغانم والیةوبالتحدید  ةالروبورتاج تناولنا جانب من جوانب الجزائر العام

اجراء مقابالت مع كل من لدیهم نموذجا بحیث توجب علینا  األملشعاع  ةجمعی وأخذناالتطوعي 

 .من حیث المحتوى وٕاثرائهالموضوع  ةخدم أجلبالموضوع وذلك من  ةصل

 :عداد الروبورتاج المصورإمرحله 

 :هي ثالث مراحل كما یلي

 :مرحله ما قبل التصویر -1

 ةلطریق ةمبدئی ةقبولها النهائي للموضوع المقترح باشرنا في وضع خط ةدار علنت اإلأبعدما 

للتوجه  ةخذ بعض المعلومات الالزمأشخاص و ماكن واألهمها تحدید األأ ،فكارناأ ةسیر عملنا ومناقش

 .للمیدان
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 :مرحله التصویر -2

لتصویر ، الخ...التسجیل ضبط الصوت  ةلآلى وسائل التصویر والتسجیل كإ ةتحتاج هذه المرحل

مع  ةكل االستجوابات عام ن یساعدنا من صور وتسجیلأبالموضوع وكل ما یمكن  ةكل ما له صل

 .بالموضوع ةي شيء له عالقأعضاء ومواطنین و أمسؤولین و ال

، ةماكن التي تخص الوالیمستغانم وبعض األ ةلبلدی ةولى المشاهد التي تم  تصویرها هي صور أ

 ةفي بناء مدرس ةالمتمثل ةن هناك بعض المشاریع الخیریأالصفصاف حیث  ةبلدی إلىوبعد ذلك انتقلنا 

 .ةرملأ أةمر نیه ومنزل إلآقر 

 .فرشةواأل ةعالنات من المواد الغذائیفي توزیع بعض اإل ةكما رافقنا الجمعی

 :ما بعد التصویر ةمرحل -3

ومشاهدتها حیث وضعنا الهیكل الروبورتاجي المعالج  ةبعد جمع الماد المرحلةهذه  أتبد

والمكساج حیث یتم في هذه المونتاج  ةللحدث وتركیب الصور والتعلیق علیها ویتم ذلك بعملی

 :المرحلة

  المشاهدة: 

حسن اللقطات التي تثري الموضوع ألالنتقاء  ةالمشاهد ةعملی تبدأبعد انتهاء من التصویر 

الصور عده مرات حتى یتسنى لنا تحدید ما نحتاجه من مشاهد  ةقمنا بمشاهد المرحلةومن خالل هذه 

 المخصصة الزمنیة ألمدهالتحكم في  عملیةتسهیل  أجلوتركیبیه بشكل یخدم الروبورتاج من 

  .للروبوتاج
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  المونتاج: 

 عملیةوالمونتاج . فشل الروبورتاج أوالمونتاج من أعقد المراحل وعلیه یتوقف نجاح  عملیةتعد 

لقاء عمل معقد حیث یتطلب االختبار اإل ألنهالمونتاج  عملیةتقنیه یقوم بها الشخص المكلف ب

 .االتصال

  التعلیق: 

لفاظ التعلیق في العمل المصور یساعد على توضیح الهدف الموجود من خالل استخدام األ

یساعدنا على ایصال  ةیتضح المعنى في التعلیق في الروبورتاج مع وجود الصور  ةوالعبارات الموحی

 .بشكل جید ةاإلعالمی ةالرسال

  الموسیقى: 

 ةن تكون متماثلأتركیب اللقطات ووضع التعلیق نقوم باختیار الموسیقى والتي یجب  عملیةبعد 

  .الموضوع ةحسب طبیع

  التركیب: 

و هو أومزجها معا تشكل شریطا واحدا  ةأشرطفي عده  المختلفةصوات عن جمع األ عبارةهو 

 ةلها تتكون في النهایصوات والتعدیل المناسب األ ةعلى التوازن وشد ةجمع للصوت ویتم هذا بالسیطر 

 .اآلذانذات وقع على 

  التقنیة البطاقة: 

 .روبورتاج مصور: الموضوع

 دور الجمعیات الخیریة في المجتمع :العنوان
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 ثا 45د  18:المدة

 lumix GH3 :نوع الكامیرا

 أمالصفاح : ةاألستاذشراف إ

 فغول دحمانأحالم، أ ةبزین: ةعداد الطلبإ

 مستغانم ةوالی: ماكن التصویرأ

 جمهور عام: الجمهور المستهدف

  2020 :اإلنتاجتاریخ 

   البدایةجینیریك: 

 عبد الحمید بن بادیس ةجامع

 االجتماعیةكلیه العلوم 

 واالتصال اإلعالمقسم علوم 

جمعیة شعاع "بعنوان دور الجمعیات الخیریة في المجتمع  ماستر شهادةتقدیم روبورتاج مصور لنیل 

 "األمل

 :ةالطلبعداد إمن 

 بزینة أحالم -

 فغول دحمانأ -
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 و دحمان توفیق شریف مخلوف :تصویر

 صفاح أمال: ةستاذشراف األإتحت 

 :نص التعلیق

خاصة مع  ،صبح بارزا في حیاة الناسأو التطوعي أن العمل الخیري أبات من المعروف 

یتسابقون مم والشعوب الظروف والمحن التي تصیب البشریة نتیجة الحروب والكوارث وصارت األ

 .مت به المؤسسات والجمعیات الخیریةاق إلیه وهذا ما

ومن بین الجمعیات التي سوف تترك صدى في الجزائر عامة ووالیة مستغانم خاصة 

 األعمالوهي جمعیة خیریة تبادر في نشر  ،األملوبالتحدید بلدیة الصفصاف وهي جمعیة شعاع 

 .یرةخونة األالخیریة وهي حدیثة النشأة برزت في اآل

 كثر یحدثنا رئیس الجمعیةأوللتفصیل 

  ،ترتبط ارتباطا وثیقا بمعاني الخیر والعمل الصالح إنسانیةیعتبر العمل التطوعي ممارسة 

فمثال مع اقتراب موسم  ،شكالهداف واألخرى حسب األأ ىلإمن جمعیة  األعمالحیث تختلف 

تحضیرات وتسعى للمسابقة في العمل الخیري مثلما یحدثنا  ةبعد األملالصیف تبادر جمعیة شعاع 

 .نائب رئیس الجمعیة سعیدي نور الدین

سالم في الحث اإل ممفاهیهمیة كبرى في تعمیق أما من الناحیة الدینیة فالعمل التطوعي له أ

 .عمال الخیرأعلى 

 ؟محرا أمیتبرع به حالل  الخیریة؟ وهل كل ما فكیف ینظر الشرع لهذه الجمعیات -

راء ن نستطلع بعض اآلأبینا أال و إیرة ونة األخلم تظهر في اآل األملشعاع معیة ن جأبالرغم 
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 .حول هذه الجمعیة

دبیات التنمیة الرأس مال االجتماعي هو ثروة عامة أیسمى حدیثا في  ما أون العمل التطوعي إ

الثقة والصدق : الحمیدة مثل هو تلك الروابط التي تقوم على القیم االجتماعیة ،حدولیست حكرا أل

فراد وجماعات یسعون فیها لتحقیق أنفسهم كأتحاد الذي یوجد في ن اإلا أوالتعاون والتراحم والتكافل كم

مثل للوسائل ذواتهم ومصالحهم المرتبطة بمصالح المجموعة التي یعیشون فیها وبها فاالستخدام األ

 .الرقي بمفهوم العمل التطوعي وترسیخه كثقافة تتأصل في المجتمع أجلالمتاحة من 

 ةجینیریك النهای: 

 ماستر ةشهاد ةنموذجا روبورتاج مصور لنهای األملشعاع  ةكنتم تشاهدون العمل التطوعي جمعی

 تخصص سمعي بصري

 :ةعداد الطلبإمن 

 حالمأبزینة  -

 أفغول دحمان -

  :ةستاذشراف األإتحت 

 صفاح أمال -

 ودحمان توفیق شریف مخلوف :تصویر

 شریف مخلوف :لمونتاجا

 .جزیل الشكر والعرفان لكل من ساهم معنا من قریب او من بعید في هذا الروبورتاج
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 2019/2020 :ةالجامعی نةالس

  01جدول رقم  :نيتقالتقطیع ال

 شریط الصورة شریط الصوت  

مدة  التعلیق الحوار موسیقى  الضوضاء

 التصویر

زاویة 

 التصویر

حركة 

 الكامیرا

نوع 

 اللقطة

 المشهد اللقطة

موسیقى  /

 مرافقة

 01 شارة البدایة / / / ثا 60 / /

 02 شروق الشمس مقربة ثابة أمامیة ثا 08 / / موسیقى /

 03 وسط المدینة عامة ترافلینغ بانورامیك ثا  02 / / موسیقى /

مبنى بلدیة  مقربة ترافلینغ أفقیة ثا 05 / / موسیقى /

 مستغانم

04 

محور دوران  عامة زووم أمامي ثا 06 / / موسیقى /

مدخل 

 مستغانم

05 

... باسم اهللا / / شارع

 الناس

مقدم  متوسطة ثابتة أمامیة ثا 19

الروبورتاج 

 وسط المدینة

06 

... من بین / / الشارع

 الحكومة

مقدم  متوسطة ثابتة أمامیة ثا 10

الروبورتاج 

 وسط المدینة

07  

... جمعیات / / الشارع

 شعاع األمل

مقدم  عامة ثابتة أمامیة ثا 25

الروبورتاج 

 وسط المدینة

08  

شعار الجمعیة  / زووم أمامي ثا 03 /  / / /

 صورة

09  

  10 شباب یعمل عامة ثابتة أمامیة ثا 09 / / موسیقى /
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شباب الجمعیة  عامة ثابتة أمامیة ثا 04 / / موسیقى /

 في اجتماع

11  

... یعتبر  / / /

 ممارسة

  12 شاب یعمل متوسطة ثابتة جانبیة ثا 05

... إنسانیة / / /

 الصلح

  13 شاب یعمل متوسطة ثابتة خلفیة ثا 05

... حیث / / /

 موسم

شاب یعمل في  عامة ثابتة جانبیة ثا 07

 الورشة

14  

... الصیف / / /

 التحضیرات

ضد  ثا 02

 الغطس

شاب یقوم  عامة ثایتة

 بطالء الجدار

15  

... تبادر / موسیقى /

 الجمعیة

شاب یقوم  عامة ثابتة عادیة ثا 04

 بطالء الجدار

16  

رئیس  / /

 الجمعیة

د 03 /

 ثا14

  17 مقابلة متوسطة ثابتة جانبیة

  18 مسكن هش عامة منتقلة / ثا 23 / / موسیقى /

صاحب  موسیقى /

 المسكن

  19 مقابلة متوسطة ثابتة عادیة ثا 29 /

مكتب رئیس  عامة ثابتة خلفیة ثا 05 / / موسیقى /

 الجمعیة

20  

نائب  / /

رئیس 

 الجمعیة

  21 مقابلة متوسطة ثابتة أمامیة ثا 13 /

  22 عجوز مریض عادیة ثابتة علویة ثا 31 / / موسیقى 

عجوز  موسیقى /

 معوزة

  23 مقابلة متوسطة ثابتة عادیة ثا 39 /
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أما من  / / /

... الناحیة

 أهمیة

صومعة  مقربة ترافلینغ عامودي ثا 04

 مسجد

24  

... كبرى / / /

 اإلسالم

صومعة  مقربة بانورامیك أفقي ثا 02

 المسجد

25  

... في الحث / / /

 وهل كل؟

  26 ثوریة مقربة بانورامیك عادیة ثا 09

... ما یتبرع / / /

 حرام

  27 داخل المسجد عامة ترافلینغ أمامي ثا 03

أمام  / /

 المسجد

 20د 1 /

 ثا

  28 مقابلة متوسطة ثابتة عادیة

  29 مسكن هش عامة منتقلة / ثا 13 / / موسیقى /

صوت 

صاحب 

 المنزل

صاحب  /

المسكن 

 الهش

  30 مسكن هش عامة منتقلة عادیة ثا 37 /

صاحب  موسیقى /

 المسكن

 57د 1 /

 ثا

  31 مسكن هش عامة منتقلة عادیة

 ...بالرغم / / /

 الجمعیة

  32 شباب الجمعیة عامة ثابتة عادیة ثا 10

  33 مقابلة عامة ثابتة عادیة ثا 19 / معوز / /

عضو  / /

في 

 الجمعیة

  34 مقابلة متوسطة ثابتة عادیة ثا 22 /

رئیس  / /

فرع 

 الجمعیة

 بالبلدیة

  35 مقابلة متوسطة ثابتة عادیة ثا 40 /
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وفي  /  /

... األخیر

 رضاكم

مقدم  متوسطة ثابتة عادیة ثا 17

 الروبورطاج

36  

  37 شارة النهایة / / / ثا 27  / / موسیقى /
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 ةخالص

دى أحیث  بشكل كبیر ةالصفصاف خاص ةوبلدی ةمستغانم عام ةهم العمل التطوعي بوالیاس

التي كانت لهم دوافع اتجاه هذا العمل الذي  ةلى جلب العدید من شباب المنطقإهذا العمل الخیري 

 .لى جهد بدني وعملي ومهنيإالمحتاج وهو یحتاج  ةعن تبرع یقوم به المواطنون لمساعد ةهو عبار 

عبر مواقع التواصل االجتماعي حتى تزداد  ةالخیری األعمالب ةعالنات الخاصكذلك نشر اإل

  .والخیر في قلب كل فقیر او محتاج ةروح التعاون واالنخراط والتماسك بین هؤالء الشباب وزرع المحب
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  ةخاتم

من الجمعیات في شتى المیادین ة كثیر  ةبعد االنفتاح السیاسي في الجزائر ظهرت موج

 ...والریاضیة وغیرها ةوالثقافی ةاالجتماعی

تبارها اعب واسعةالتي خلقتها في المجتمع فعرفت انطالقة  ةنظرا للدینامیكی ةالجمعوی ةالحرك

ومنها الشباب وبذلك  ةقضایا المجتمع وشرائح المختلف إلىقربها أهم مكونات المجتمع المدني و أ

والتحول الدیمقراطي على المستویین السیاسي  ةمصدرا للحركة االجتماعی ةالجمعوی ةصبحت الحركأ

الشباب وقد وصل العدد  ةومن بین المیادین مجال رعای ،والوطن ككل ةواالجتماعي في الحي والمدین

بلغ  2005وفي سنه  ة،ومحلی ة وطنیةجمعی ألف 75حوالي  إلى 2001للجمعیات سنة  اإلجمالي

في االعتماد على الذات بدل االتكال  ةالرغب ةمما یدل على زیاد ة،لف جمعیأ 80كثر من أعددها 

نه الشباب أكثر وبما أقل ومجتمع مدني أ ةیظهر فیه شعار جدید وهو دول أفي عصر بد ةعلى الدول

مر یفرض على المجتمع ن األإف ،لدیمقراطي للمجتمع الجزائريفي البناء ا األساسیة ةهو القاعد

 ةفات االجتماعیآخطار و أمن  ةلیات الوقایآباستمرار مع التركیز على  هورعایتالمدني التكفل به 

ن هذه أل ...االجتماعیةو  االقتصادیةوظروف حیاته  ةوتحسین قدر  ةوكذلك تنمی) نحرافواالالعنف (

 ةبرز في قو ولمستقبل المجتمع ككل والمثال األلمستقبلنا  حاسمةو  صعبة ةعصری بفترةتمر  ةالشریح

 .تلك الحقبة داء للجمعیات فيفي األ الفعالیةالتأثیر و 



  التهمیش

 :المراجع

وصلتها بالمؤسسة الوقفیة،  لعویر، الجمعیات الخیریة تعریفهامحي الدین خیر اهللا ا .1

 .300، ص10/2014-13-17-18مجلة اإلحیاء، العدد 

وجدي محمد بركات، تفعیل الجمعیات الخیریة التطوعیة في ضوء سیاسة اإلصالح  .2

، كلیة الخدمة االجتماعیة، 18العلمي االجتماعي بالمجتمع العربي المعاصر، المؤتمر 

 .15، ص2015جامعة حلوان، 

، ص د س، دار بیروت للنشر والتوزیع، د، ط، 11ابن منظور لسان العرب، مجلد  .3

475. 

مدحت محمد أبو النصر، العمل التطوعي في الوطن العربي رؤیة مستقبلیة لتطویر  .4

 .19ص ،2015المكتب الجامعي، الحدیث للنشر ، د ط، القاهرة، 

عبد اهللا عبد الحمید بن الخطیب، العمل الجماعي التطوعي، الشركة العربیة المتحدة  .5

 .22، ص2010للنشر والتوزیع، د ط، القاهرة 

عاطف غیث محمد، معجم علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، د ط، القاهرة،    .6

 255، ص1995

 :القوانین

جمعیة " ، 12/06جانفي رقم  12القانون الداخلي الخاص بالجمعیة المؤرخ في  -1

 ".شعاع األمل

ه، 1417جمادى األولى  17المتعلق بالجمعیات، المؤرخ في  90-31قانون  -2

 .1990، سنة 53، الجریدة الرسمیة، العدد 1990 رسبتمب 4الموافق ل

 

 :القران الكریم

 .56صورة الصافات، اآلیة   -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فهرس الجداول
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  فهرس المحتویات

  9،10  ............................................................مقدمة

  11،10  .................................................................اإلشكالیة

  12  ..........................................................عالموضو أهمیة 

  12  .........................................................اب الموضوعبأس
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  20  ..........................................................أهداف الجمعیة
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  25  ..................................................مرحلة ما بعد التصویر

  25  ................................................................المشاهدة

  26  .................................................................المونتاج

  26  ..................................................................التعلیق



  26  ....................................................................التركیب

  26،27  ..............................................بطاقة فنیة خاصة بالروبورتاج

  27،28  ..............................................والیة مستغانم/ جینیریك البدایة

  29  .........................................لمحة عن الجمعیة/ النهایةجینیریك 
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