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 :إهداء

 

الى مف رافقوني منذ أف حممنا حقائب صغيرة و سرت  الدرب معيـ  خطوة بخطوة و مازالوا يرافقونني حتى *
عمموني و تحمموا الشقاء مف أجمي ، أىدي ىذا العمؿ المتواضع .  االف مف أجؿ أف أتعمـ حرفا و أحقؽ حمما

.  الذي لـ يبخؿ عميا يوما بشيء ، الذي عممني العطاء و وعدني بوأبيالى 

الى تمؾ التي داوتني بالحناف و كاف دعائيا شفاء  لكؿ داء  اثقؿ كاىمي و نورا يضيء الظممة التي كانت 
 أميفيي سر نجاحي الى ست الحبايب .. .تقؼ أحيانا في طريقي  

انتـ وىبتموني الحياة و االمؿ بكـ انتـ أصبحت أرى حممي حقيقة ، اف شاء هللا أكوف عمى قدر " أقوؿ ليـ 
" المسؤولية و  الثقة التي اعطيتموىا لي  

لمذيف ستصغروننا ...فسنصؿ بإذف هللا ، ولمذيف قالوا عنا ال تفقيوف شيئا .....اما الذيف قالوا عنا فاشميف -
. وايف وصموا ..عيدا منا سنمتقي يوما و تروف ماذا فعموا األطفاؿ .....أصواتكـ كأطفاؿ ... في اعينيـ 

أما  لمذيف  زرعوا التفاؤؿ في دربي  و قدموا لي كؿ التسييالت و المساعدات منذ  مجيئ الى ىنا فأتقدـ ليـ 
 .فجزاىـ هللا خيرا و جعميا في ميزاف حسناتيـبخالص الشكر و العرفاف ، 

 

 

 

 

 



 

: كممة شكر
(. 105التوبة )" و قل اعمموا فسيرى هللا عممكم و رسولو و المؤمنون:"قال هللا تعالى 

عمى نعمو الحمد هلل عمى نعمة العقؿ الذي وىبنا هللا سبحانو و تعالى إياه مف أجؿ أف نفكر بو و        -
بعد رحمة بحث و جيد و اجتياد تكممت بإنجاز ىذا العمؿ المتواضع  *التي مَف بيا عمينا فيو العمي القدير،

أتمنى أف يناؿ إعجابكـ ،و نرجو مف هللا عز وجؿ أف يكوف وفقنا في تغطية كافة جوانب الموضوع بشكؿ 
 .وافي ،ونتمى أف نكوف عند حسف ظنكـ

كما ال يسعنا إال أف نخص بأسمى عبارات الشكر و التقدير لكؿ  مف ساعدني مف قريب أو مف           -
:  بعيد و أخص بالذكر 

كؿ النمادج الذيف فتحوا لي صدورىـ، و اعطوني حيز مف وقتيـ كما أتمنى ليـ التوفيؽ و النجاح ، كما *
منذر بالعربي،حياة : أشكر كذلؾ زمالئي في مقاعد الدراسة  الذيف ساعدوني في انجاز ىذا العمؿ وىـ

. بوناب، لعموري أمينة  تمنياتي لكـ التوفيؽ

شكرا لألساتذة الذيف ظيروا في ىذا العمؿ المتواضع و عمى كؿ التوضيحات التي قدموىا في مجاؿ   * 
 .إختصاصيـ

كؿ مف عممني حرفا منذ أف ولجت لمقاعد الدراسة في االبتدائي  ،الى كؿ مف لقني أسس الكتابة   *
كما ال أنسى مؤطرتي .الصحفية في الجامعة ، و أخص بالذكر شعبة عمـو االعالـ و االتصاؿ بمستغانـ 

. التي لـ تبخؿ عميا بنصائحيا في ىذا العمؿ " استاذة ليماـ فتيحة"الغالية عمى طوؿ صبرىا 
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: مقدمة
يمثؿ عنصر الشباب عصب أي أمة وعمودىا  الشامخ الذي تعوؿ عميو و العكاز الذي تتكئ عميو في 

أزمتيا، وضامف المنيا و مستقبميا ،إذ يمثؿ خط الدفاع االوؿ و االخير ليا ،ففي أي مجتمع كاف يمتمؾ  ىذا 
العنصر الثميف  الذي يتميز بالقوة و الحيوية إذا ما أحسف إستخدامو  قاده الى العمى و التقدـ عمى سائر 
االمـ ، فيو يجمع بيف أفضؿ األشياء في مراحؿ اإلنساف العمرية المختمفة مف نشاط و حيوية و عقؿ و 

بطاقاتيـ ،ؼحكمة ، فيي المرحمة التي تتمو الطفولة والمراىقة وتسبؽ الكيولة ،فيـ عماد االمة و سر النيضة 
نجازاتو،  وقّوتيـ الجسدّية والعضمّية، وبأفكارىـ الخاّلقة واإلبداعيةيسعوف لبناء مجتمع متمثاًل بحضاراتو، وا 

وتقدمو وتطوره، والدفاع عنو مف خالؿ القضايا العامة فيو لتحصيؿ الحقوؽ المختمفة لكافة شرائح المجتمع، 
وىـ مف يصنعوف القرارات؛ مف خالؿ مشاركاتيـ الساسية باالنتخاب وصنع القرار، وكذا المساىمة في 

المشاريع التعاونية، والتطوعية، والخدماتية وغيرىا، والتغذية الفكرية والثقافية، وتعزيز حب الوطف، والتعريؼ 
 .بو

        كؿ ىذه الميزات التي تحظى بيا ىذه الطاقة البشرية  تجعؿ منيا قادرة عمى أف تساىـ في رسـ 
خطى االمة نحو التقدـ و التطور و ىي الحالة التي تتوفر فييا كؿ الموارد المالية و البشرية و المحيط 

. المالئـ و المنظـ 

 السكاني التعداد إجمالي مف%70         أما إذا خصصنا الحديث عف الجزائر فيشكؿ ىذا العنصر نسبة 
 صفحات في سنجد لالمس  نظرة ألقينا ،فمو الزماف مر عمى و اليـو الجزائر بيا تحظى  حقيقية ثروة ،فيـ

 مباركة ثورة في  الغاشـ لممستعمر مواجيتيـ و تحدياتيـ خالؿ مف ذىب مف بصماتيـ تركوا  شبابُ  تاريخنا
 الدولة حاولت االستقالؿ فبعد : فالمجتمع ىامة مكانة الفئة ليذه كاف فترة كؿ ففي . المستعمر العدو اقتمعت

 كؿ جعمت السمطة عمى المتعاقبة توجيات اختالؼ لكف االىتماـ مف جانبا الشباب فئة تولي أف الجزائرية
 مف األخيرة السنوات في كثيرة مشاكال تعيش أصبحت الفئة ىذه أف يبدو ،لكف بالفشؿ تبوء محاوالت
 شيدتيا التي السياسية و االقتصادية التحوالت مف تضررا األكثر الفئة أنيا يظير و ىذا يومنا الى التسعينات

 الواقع لألمر االستسالـ و اليأس حد إلى بيـ دفعت الالمباالة و التيميش مف حالة يعانوف ،فأصبحوا  البالد
 تفاءلت الواقع المر تستسمـ لـ التى أخرى فئة  يوجد ،فحيف ، وجييـ في المنافذ و األبواب كؿ أغمقت بعدما

 و خاصة القرار الصحاب لتبرىف  بصمتيا ،وضعت المحدودة و البسيطة فإمكانياتيا أفضؿ  بغذ بإيجابيتيا



نما  المجتمع عمى عالة ليس أنيا عامة الجزائر  المجيودات كؿ مف الرغـ عمى لكف ، منيا االستفادة يمكف وا 
 التي قدراتيا الثبات حيز إعطائيا في بيا إيماف صاغيةو أذاف الى تحتاج فيي االخيرة ىذه طرؼ مف المقدمة
 خمطتيـ عمى لنتعرؼ حيوية و إيجابية االكثر الفئة عمى الضوء نسمط أف  فأردنا .لمجزائر  فخر تعتبر

 خالؿ مف العمؿ ىذا عرض فتـ . الواقع أرض عمى مشاريعيـ تحويؿ و ذاتيـ الثبات صنعوىا التى السحرية
 .االمؿ صناع :ب معنوف مصور روبرتاج

: ومنو يمكننا أف نطرح االشكاؿ الرئيسي

ماىي العالقة بين الشباب و األمل و الى أي مدى يساىم التفاؤل و االمل في دفع بمستقبل الشباب نحو -
االفضل؟ 
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 :الجانب المنيجي *

: أسباب إختيار الموضوع-

 :األسباب الذاتية *1-1

. الرغبة في التعرؼ عمى تقنيات العمؿ الصحفي الميداني و خباياه-

. حب االطالع و المعرفة في مجاؿ البحث عف القصص المميمة  و المنتجة في المجتمع-

يتسيدؼ  الموضوع فئة  تتوافؽ معنا في العمر و إرتباطيا  بميوالتنا الشخصية  مما يجعؿ موضوعنا مرف - 
. في تعامؿ معيا 

الرغبة  في االستفادة مف التجربة الشخصية  لنماذج المميمة في الروبرتاج مع األخد ببعض النصائح و -
. العبر مف العراقيؿ التي وقفت أماميـ

: السبب االىم الختيار الموضوع   -

الرغبة في معالجة موضوع يتناوؿ االمؿ و الشباب البراز اىـ التحديات التي تطاؿ ىذه فئة و قدرتيا عمى -
. التغيير الذي ينطمؽ منيا  و بنظرتيا االيجابية لمحياة 

: األسباب الموضوعية *1-2

إرتباط الموضوع بمجاؿ المقاوالتية و المؤسسات الناشئة التي تعتبر أىـ عامؿ مف عوامؿ النيوض -
. بالجميورية الجديدة 

نقص االىتماـ بالمواضيع مف ىذا النوع التي تسمط الضوء عمى الجانب االيجابي و النماذج المميمة و -
تركيز القنوات التمفزيونية الوطنية عمى الجانب السمبي و منو ترسيخ روح التشاـؤ و إلقاء المـو عمى الدولة في 

. كؿ ما يتعمؽ بمشاكؿ الشباب في حيف أف التغيير يبدأ مف الشاب نفسو ال مف المحيط الخارجي

 .االىداف المرجوة من الموضوع-2

. بعث جرعة مف التفاءؿ و االمؿ كؿ مف يشاىد ىذا العمؿ  * 
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نقؿ لممشاىد  قصص و تجارب أشخاص رسموا مستقبميـ بأنفسيـ عمى الرغـ مف العوائؽ التي وقفت   * 
. أماميـ 

. إعطاء الصورة الحقيقية لشاب الجزائري  وتصحيح النظرة النمطية و السطحية التي رسمت عنو  * 

. إعطاء فرصة ليؤالء الشباب في مشاركة تجاربيـ مع المشاىد لالستفادة  * 

:  النوع الصحفي المختار-3

    وقع إختيارنا عمى الريبورتاج المصور،كونو االنسب لطبيعة الموضوع المنجز و بإعتبار ىذا االخير  أحد 
أنواع الصحفية التي تتميز بالمرونة في الطرح إذ يمزج بيف الوصؼ و السرد ما جعؿ السيولة في تعامؿ مع 

. النماذج المطروحة

   يندرج الربورتاج مف أنواع الصحفية االستطالعية الوصفية التي تعتمد بدرجة كبيرة عمى الميداف و نسبة 
. الميداف عمى المقابالت المقدمة في %100مف المقابالت ،فيو يتوافؽ مع عممنا الذي يقؼ نجاحو بدرجة 

   يعتمد الروبرتاج عمى نقؿ الواقع كما ىو بإستخداـ الصوت و الصورة فمف خاللو  نضع المشاىد في 
. صمب الموضوع فيكوف التأثير بتمقيو الرسالة ناجحا
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: الجانب النظري*

 :مفيـو الشباب في المعجـ المغوي-1

 ىو جمع مذكر ومؤنث معا، وتعني الفتاء والحداثة، ويطمؽ لفظ شباف، وشبيبة، كجمع لمذكر مفرد الشباب
وأصؿ كممة شباب ىو شب . شاب، ويطمؽ لفظ شابات، وشائب، وشواب، كجمع مؤنث عمى مفرد شابة

وشب لوف المرأة خمار أسود لبستو ».«مف أدرؾ سف البموغ ولـ يصؿ إلى سف الرجولة»بمعنى صار فتيا، أي 
كما وردت في .«وشب قصيدتو بفالنة أي حسنيا وزينيا بذكرىا« »أي زاد في بياضيا ولونيا فحسنيا

الحيوية والقوة والديناميكية، والمعنى : القواميس العربية ومنيا لساف العرب البف منظور ػ الفتوة والفتاء، بمعنى
 .ذاتو ورد  في قواميس المغات الحية

فإف لفظ الشباب يقابمو بالمغة اإلنجميزية كؿ مف  Oxford     أما في المعجـ المغوي اإلنجميزي
تطمؽ عمى المرحمة العمرية التي تمتد ابتداء مف مرحمة الطفولة إلى ما »  و Young و  Youth المفظتيف

 (Robert)وفي معجـ روبير . «(Adulte) قبؿ الرشد

عمى فترة الحياة الممتدة مابيف الطفولة »تطمؽ  (Jeunesse) نجد فيو أف لفظة الشباب, الفرنسي 
. (Maturtté)والنضج 

     يبدو مف خالؿ المعجـ المغوي، أف الشباب في المعجـ العربي، يدؿ عمى المرحمة التي يكوف فييا الفرد 
في مظير حسف، ووجو حسف، وجسد مفعـ بالحيوية، في حيف نجد المعجـ األجنبي يشير عمى أف المراىقة 
يستعمؿ كمرادؼ لمفيـو الشباب، ألف المرحمة العمرية التي تحدث ما بيف الطفولة وسف الرشد يحصؿ فييا 

 .1مجموعة مف التغيرات النفسية والبيولوجية واالجتماعية

                                                             

 2017 ، أكتوبر11وفاء كردميف، الشباب والتنمية المفاىيـ واإلشكاليات،مجمة جيؿ الدراسات السياسية و العالقات الدولية ،العدد :1
  125ص
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وىناؾ اكثر مف اتجاه لتعريؼ الشباب اصطالحا،ومنيا االتجاه البيولوجي الذي يرى أف مرحمة الشباب تتحدد 
 سنة، وىذا االتجاه ىو السائد حاليًا في العديد مف دوؿ العالـ، ومنيا، حيث 24 – 15زمنيًا وعمريًا مف سف 

ـ في مؤتمر وزراء 1969أقّرت ىيئة األمـ المتحدة ىذا االتجاه، وحذت حذوىا الجامعة العربية في عاـ 
الشباب العرب، وبالتالي اقر األردف ىذا االتجاه في تحديد مرحمة الشباب، وأشار تقرير إحصائي لميونسكو 

 مميوف نسمة،  وقّدر عدد األطفاؿ العرب عاـ 58ـ إلى أف عدد الشباب العربي بمغ ما مجموعو 1984سنة 
. مميوف طفؿ، يشّكموف نواة األمة في المستقبؿ (130 )2000

 :مفيـو الشباب في عمـ النفس-

مف المرادفات التي تقابؿ مفيـو الشباب في عمـ النفس واألكثر استعماال نجد كممة 
ومعناه التدرج نحو النضج البدني  Adolescerre والمشتقة مف الفعؿ االثيني Adolescence المراىقة»

وىي كممة ال يقصد بيا مرحمة عمرية محددة بقدر ما تشير إلى مجموعة مف .«والجنسي والعقمي واالنفعالي
الخصائص النفسية والجسمية التي تكوف في حالة نشاط وقوة وفي حالة مف التيور واالندفاع أيضا سواء 

بالنسبة لمفتى أو الفتاة، وىذه المرحمة بالذات تعرؼ تغيرات أساسية في جميع الجوانب عمى المستوى الجسمي 
التي تقتصر فقط عمى  Puberty ثـ إنيا تختمؼ عف كممة البموغ. والعقمي واالجتماعي، وحتى االنفعالي

نضوج الغدد التناسمية واكتساب معالـ جنسية )البموغ بأنو " مصطفى فيمي"الناحية الجنسية، حيث يعرؼ 
وتتميز فترة الشباب عند الباحثيف في عمـ   .(جديدة تنتقؿ بالطفؿ مف فترة الطفولة إلى فترة اإلنساف الراشد

النفس النمو عمى المستوى العضوي بظيور تغيرات جسدية عند الذكر وعند األنثى، عمى المستوى النفسي 
فإف الحاجة إلى االستقالؿ والتمركز حوؿ الذات تظير بقوة عند فئة الشباب، وغالبا ما يحاولوف إثبات 

وجودىـ وتميزىـ مف خالؿ األعماؿ التي يقوموف بيا، والتي تتصؼ بالجرأة والتيور أحيانا داخؿ ما يسمى 
بالنظاـ االجتماعي لممجتمع، إنيا فئة متصارعة مع ذاتيا ومع المجتمع مف أجؿ الوجود، وىذا ما ذىبت إليو 

الشباب يتصؼ بأنماط سموكية ترتبط بالتوترات بيف الذات والمجتمع والنفور مف »: بقوليا kinston كينستوف
ومف حيث المستوى العقمي، فإنو يمكف القوؿ عمى أف مرحمة الشباب   ,«األشخاص ذوي السمطة المطمقة

تعرؼ نمو في نسبة الذكاء بشكؿ حاد، وارتفاع في القدرة عمى اإلبداع والتفكير بشكؿ متعمؽ في 
نما عمى »الموضوعات، بحيث  ينمو االنتباه والتذكر، والتخيؿ ال عمى أساس آلي، كما كاف مف قبؿ، وا 
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استنتاج العالقات الجديدة بيف الموضوعات، ويصير التخيؿ خصبا مبنيا عمى الواقع والصور المجردة، غير 
 1«محصور في نطاؽ الصورة الحسية، كما كاف لدى الطفؿ

: مفيوم الشباب في عمم االجتماع -

    عمى خالؼ عمماء النفس يحدد عمماء االجتماع فئة الشباب استنادا إلى المجتمع كإطار مرجعي، حيث 
، عادة السف بتعاقب األدوار االجتماعية في دورة sociologie des âgesيعرؼ عمـ االجتماع السف »

وبعدا معياريا يتجمى في جممة  (...تمميذ، عامؿ، متزوج) statutالحياة، ويسند ليا بعد الوضعية االجتماعية 
 2«السموكات المحددة التي ينتظرىا المجتمع والتي تتناسب مع كؿ وضعية

وفي ىذا اإلطار يفرؽ عمماء االجتماع بيف نوعيف مف الدور وىما سف اإلعداد وسف الفعالية واالكتماؿ     
حسب طبيعة السياؽ االجتماعي، فدور الطالب مثال يتمثؿ في التكويف واكتساب المعارؼ وىو النوع األوؿ، 

ويرى عمماء االجتماع عمى أف فترة الشباب تبدأ مف . بينما الموظؼ ىو النوع الثاني ألنو استكمؿ دوره السابؽ
خالؿ دخوؿ الفرد إلى المجتمع الذي يحاوؿ بدوره إدماجو وتأىيمو ليؤدي عممو داخؿ المجتمع، ثـ تنتيي بعد 

أف يحتؿ الفرد مكانة اجتماعية يكوف فييا قادرا عمى تأدية الدور بشكؿ مقبوؿ ضمف النظاـ االجتماعي، 
فالشباب يختمفوف عف األطفاؿ، ألنيـ دائما في وضعية مستقمة عف األسرة، وىذا يعود إلى استكماؿ دراستيـ 
الجامعية واالنخراط في الشغؿ وامتالكيـ لمدخؿ والمسكف ثـ الزواج بيدؼ تكويف أسرة خاصة بيـ خالية مف 

التبعية ومف تسمط األىؿ، بعكس األطفاؿ فيـ دائما في كنؼ األسرة وتحت رعاية سمطة األباء وسمطة 
ثـ إلى جانب أف الشباب مختمفوف عف الكيوؿ في السف، فيؤالء أي الكيوؿ يصبحوف . المؤسسة المدرسية

غير قادريف عمى العطاء في مينتيـ، وفي تدبير أسرىـ نظرا لتقدميـ في السف، وبالتالي فإنيـ يتخموف عف 
 .3ددورىـ االجتماعي عندما يصموف إلى السف التقاع

                                                             

 162 ،ص 1998 ،مصر،مكتبةمصر،سيكولوجيةالطفولةوالمراىقة،)مصطفى( فيمي.د::1

 ، 35، ثقافة الشباب في مجتمع اإلعالـ ، الدار البيضاء المغرب، مجمة عالـ الفكر، العدد األوؿ، مجؿ (منجي)الزايدي .د:2
 203 ، ص 2006

 203، مرجع سبؽ ذكره، ص (منجي)الزايدي .د : 3
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        لكف ال يمكف أف نعتبر بأف الدور االجتماعي وحده ىو الذي يحدد لنا مفيـو الشباب الذي يتمثؿ في 
، فقد عرؼ المجتمع المغربي تغيرات عمى (انتياء الدراسة، والدخوؿ إلى الوظيفة أو االستقالؿ عف العائمة)

المستوى السوسيوثقافي، فالفشؿ الدراسي والعجز عف تأميف العمؿ ومتطمبات الحياة، أفرزت لنا مجموعة مف 
الشباب غير قادر عمى أداء الدور بالشكؿ الذي يحدده النظاـ االجتماعي بالرغـ مف حصولو عمى شيادة 

العضوية االجتماعية، بحيث ىناؾ مف الدارسيف ينظروف إلى الشباب عمى أنيـ فئة أقؿ تماسكا داخؿ 
المجتمع بسبب اإلقصاء االجتماعي الذي يعيشونو مف حيث أزمة التشغيؿ والتكويف، وىو ما عبر عنو إدغار 

وقد اعتبر الباحث . «أف الشباب ىو الحمقة الضعيفة في التماسؾ االجتماعي»"Edgar Morin" موراف 
 1.ادريس بنسعيد بأف الشباب ىو طاقة خالقة و ىدرىا مغامرة كبيرة لممجتمع المغربي آنيا و مستقبال

مكاناتيا          وحسب مصطفى حجازي فإف فئة الشباب تختمؼ مف حيث ظروفيا وخصائصيا وا 
وطموحاتيا، وليسوا شريحة واحدة كما تروج ليا بعض األدبيات، وتتوزع فئة الشباب بيف فئة المحظية المترفة 

وىي فئة قميمة، والفئة المنغرسة اجتماعيا ومدرسيا، وىي تمثؿ جيؿ النخبة مف الشباب، وفئة طامحة لبناء 
مكانتيا اجتماعيا بدأت تأخذ حضيا مف الفرص، وأخيرا فئة الشباب الميدور وىي األكثر فئة حضورا داخؿ 

 .المجتمع، والتي ال تدخؿ ضمف حسابات السمطة ومخططاتيا، إال في مجاؿ القمع والرذع

: التعريؼ االجرائي-2

    انطالقا مف التحديد المغوي واالصطالحي لمفيـو الشباب يمكننا القوؿ أف معالـ مفيـو الشباب مف 
نبوعيـ مف حقوؿ ؿالصعب عمينا أف نضع مفيوما شامال و متفؽ عميو ، فتبايف المفاىيـ  بيف العمماء يرجع 

معرفية مختمفة مف جية ومف مف جية إختالؼ البيئة و الزمف الذي وضع فيو ىذا التحديد وكذا اختالؼ 
كما أنو يمكف القوؿ عمى أف التقسيـ الذي وضعو العمماء خصوصا .األىداؼ المنشودة مف وضع التعريؼ 

عمماء النفس واالجتماع لمشباب  لـ يعطي معايير ثابتة وموحدة يتـ فييا التمييز بيف فئة الشباب وباقي 
.  الفئات العمرية األخرى

                                                             

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar موقع المعاني لكؿ رسـ معنى، ::1
ar/%D8%A3%D9%85%D9%84/  ،01/10/2020 18:10،س. 
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  لكف ما يمكف استنتاجو و يتفؽ عميو االغمبية  بأف  الشباب يمثؿ القوة المحركة لكؿ شعب، وىو األساس 
بالرغـ مف أنيا االكثر تأثرا .الذي يقـو عميو بناء المجتمعات و األكثر ديناميكية وتحركا في المجتمع

باألوضاع السياسية واالقتصادية السائدة،  

َأمََّؿ خيره يأُمُؿ، وىو ظف حصوؿ ما فيو مسرة  :يعني الرجاء، يقاؿالمغة    *:مفيوم االمل/-1
، عمى الرغـ 1 توقع حصوؿ التمكيف ليذه األمة، والنصر ليا عمى أعدائيا، والجبر لكسرىا:واصطالحاً .وفرح

مما ألـ بو مف مممات وخطوب ومصائب، أثقمت كاىميا توقعًا أكيدًا يزيد عمى الظف بمقدار زيادة اليقيف في 
 .األمؿ: محمد أبو صعيميؾ] (النفوس

 :مفيـو االمؿ مف منظور عمـ النفس/-2

بأنو وعرفو درس األمؿ مف منظور التحميؿ النفسي، ,( 1969عالـ النفس )     يوضح الباحث إستوتالند 
جزء أساسي مف السموؾ التحفيزي والحركة، أو اإلنجاز، وكاف ينظر إلى الفرد الذي ليس لديو أمؿ بأنو ليس 
لديو أىداؼ أو رغبات، فاألمؿ طبًقا لنموذج إستوتالند يظير عندما تصبح أىداؼ الفرد ذات أىمية أو قيمة 
كبيرة بالنسبة إليو، ليصبح سمة تربط الفرد بالمستقبؿ بانفتاح، ونشاط، وانتظار، ويقاؿ دائًما إف اإلحساس 
باليأس عكس اإلحساس باألمؿ، وتوصؼ حالة اليأس عمى أنيا الشعور بأف المجيودات التي بذلت مف 

جانب الشخص جميعيا باءت بالفشؿ، أما األفراد المرتفعوف عمى األمؿ لدييـ توقعات إيجابية نحو المستقبؿ، 
وحديثًا تـ اعتبار كؿ مف األمؿ واليأس . في حيف أف األفراد المحيطيف لدييـ توقعات سمبية نحو المستقبؿ

بعديف متقابميف عمى نفس المتصؿ، ويمكف تعريؼ األمؿ أيًضا بأنو عبارة عف التوجو العاـ لالستجابة والنظر 
 2.لممستقبؿ بإيجابية

ويرى الباحث سنايدر أف األمؿ عبارة عف مجموع القدرات المدركة الكتشاؼ أكبر قدر مف األساليب المؤدية 
. إلى األىداؼ المرجوة، مف خالؿ مستوى الدافعية المدرؾ الستخداـ ىذه المسارات لتحقيؽ األىداؼ المرجوة

                                                             

،  /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D9%85%D9%84موقع المعاني لكؿ رسـ معنى، ::1
 .18:10س 01/07/2020

 .  18:30،س 03/07/2020الموقع السابؽ ،:2
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اليدؼ ىو المكوف المعرفي األكثر رسوًخا في نظرية األمؿ عند سنايدر ولقد حدد نوعيف مف األىداؼ الرئيسة 
التوصؿ إلييا مف المرة األولى، والحفاظ عمى نتيجة األىداؼ )أىداؼ إيجابية أو مدخؿ : في نظريتو ىما

اليدؼ ىو . الحالية،مف خالؿ مستوى الدافعية المدرؾ الستخداـ ىذه المسارات لتحقيؽ األىداؼ المرجوة
المكوف المعرفي األكثر رسوًخا في نظرية األمؿ عند سنايدر ولقد حدد نوعيف مف األىداؼ الرئيسة في 

التوصؿ إلييا مف المرة األولى، والحفاظ عمى نتيجة األىداؼ الحالية، )أىداؼ إيجابية أو مدخؿ : نظريتو ىما
ردعيا بحيث ال تظير، )أما الثاني فيقـو عمى إيقاؼ النتائج السمبية لميدؼ .. (وزيادة تمؾ التي بدأت بالفعؿ

 .ودعـ العواطؼ التي تؤدي لتوجيو التفكير نحو اليدؼ (بحيث يتـ ردع أو تأخر ظيورىا

بالنظر الى المفيـو المغوي و االصطالحي لالمؿ يتضح أنو االيماف بحصوؿ : مفيوم االجرائي لالمل/-3
. شئ مفرح و ممكف وقوعو وذلؾ بإمتالؾ النظرة االيجابية حولو

اال ,    أما اذا نظرنا الى االمؿ في مفيـو عند عمماء النفس و الفمسفة فيختمؼ بإختالؼ الحقوؿ المعرفية 
أنو ىناؾ اجماع حوؿ أف الفرد و نفسيتو  ىو الجوىر االساسي في المعادلة بمعنى إقرار الفرد و إعترافو بأف 
المستقبؿ لف يكوف إال كما يريده و ذلؾ مف خالؿ عمؿ حوؿ نفسيتو مف جية و تطوير ذاتو في أف واحد مف 

.  أجؿ تحقيؽ المراد الذي يريده

ُتعدُّ فئة الشباب مف أىـّ الفئات التي تعمؿ عمى بناء وتنمية المجتمع؛ فيي :دور الشباب في المجتمع/-3
عموده الفقرّي الذي ال يمكف االستغناء عنو، فيذه الفئة، ُتعّبر عف خصائص تتمّثؿ أساسًا في القّوة والحيوّية 

لكف فيما يتمثؿ دورىـ في المجتمع؟ ,والطاقة، والقدرة عمى التحّمؿ، واإلنتاج في مرحمٍة معّينة مف عمر الفرد

     ىناؾ الكثير مف األدوار التي يمعبيا الشباب في بناء وتنمية المجتمع، حيث ال يقتصر ذلؾ عمى مجاؿ 
واحد بؿ مجاالت متعددة، حيث يتقاطع دورىـ مع جميع المجاالت سواء االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

: وىذه بعض أدوار الشباب في المجتمع منيا. وقطاعات التنمية

ومف األدوار الميّمة لمشباب، مشاركتيـ في العمؿ التطّوعّي، والخدمات العاّمة في المدف والريؼ واألحياء -1
الشعبّية عمى حدٍّ سواء، فقياميـ باألعماؿ التطّوعّية المختمفة يساىـ في بناء شخصّياتيـ وتقويتيا، وتعزيز 

روح المواطنة لدييـ، وتجعميـ يساىموف في مساعدة اآلخريف، ويقّدموف لمجتمعاتيـ طاقاتيـ اإليجابّية، وقّوتيـ 
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لتطوع سمة أساسية يتميز بيا الشباب عف غيرىـ، مما يجعميـ يقدموف الطاقة ا.في المجاالت الصحيحة
 1.اإليجابية لممجتمع

يمعب الشباب دورًا أساسيًا في إحداث تغيير بالمجتمع ألنيـ يتقبموف التغيير ولدييـ القدرة عمى التعامؿ مع -
يجاد أفكار إبداعية فيو  .الجديد والتكيؼ بسيولة معو وا 

يتمتع الشباب بالمنافسة الشريفة في اإلبداع في األفكار واالبتكار وخمؽ المبادرات والمؤسسات في مختمؼ -3
 .المجاالت، وىذه األمور تساىـ بالطبع في تنمية المجتمع

ال توجد حدود بالنسبة لمشباب، فيـ أكثر فئة طموحة في المجتمع، وعممية التقدـ والتغيير ال تتوقؼ لدييـ، -4
وىـ الذيف يحدثوف الفرؽ والتغيير في المجتمع، ليذا تسعى المجموعات والمؤسسات إلى توظيؼ واستقطاب 

 .ىذه الطاقة مف أجؿ التقدـ

يمجئ الشباب إلى تأسيس المجموعات فيما بنييـ والمشاركة بيا، فعمى سبيؿ المثاؿ يقوموف بتأسيس -5
مجموعة لمشباب الذيف يعمموف في نفس المجاؿ وىو أمر يساىـ في تطوير ذلؾ المجاؿ والمجتمع بشكؿ عاـ 

 .وقس عمى ذلؾ باقي المجاالت

:  أىم المواضيع والمشاكل التي يعاني منيا الشباب الجزائري/-4

يعد الفقر مشكمة اجتماعية بؿ ومف أىـ واخطر المشكالت التي تؤثر عمى كافة مناحي :مشكمة الفقر(1
الحياة وتزداد خطورتيا يومًا بعد يـو عمى فئة الشباب مف الجنسيف وقد تفاقمت المشكمة وزادت حده في عقد 
التسعينات حيث تمت الوحدة بيف شطري الوطف وما رافقتيا مف أزمات سياسية واتساع مساحة البالد وانتشار 

كما تزامف مع الوحدة ارتفاع المديونية وعودة ما يقارب مف مميوف مغترب بعد حرب الخميج .مشكمة الفقر
 مميار دوالر سنويًا مف تحويالت العمالت الصعبة 2الثانية مف دوؿ الجوار وفقدت بسببيا البالد ما يقارب 

ولحؽ بيا توقؼ الدعـ والمساعدات الخارجية و أضؼ الى ذلؾ دخوؿ البالد في األزمات السياسية المتالحقة 

                                                             

 .10:30،ساhttps://www.alukah.net/sharia/0/81061/،07/06/2020الشباب أمؿ األمة وسر نيضتيا،:،أحمد طو السيد:1
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ـ وا عالف االنفصاؿ مف قبؿ الحزب االشتراكي وما سببتو مف دمار وخسارة 94والتي انتيت بحرب صيؼ 
 1.لمبالد

البطالة مشكمة اجتماعية اقتصادية في أي بمد مف البمداف وىي :البطالة مشكمة اجتماعية اقتصادية(2
موجودة في جميع بمداف العالـ بنسب متفاوتة،وفي بالدنا ظيرت ىذه المشكمة بسبب ارتفاع النمو السكاني 

وزيادة مخرجات التعميـ العاـ والجامعي وشحو الموارد وتدىور األوضاع االقتصادية في الفترات األخيرة وتبني 
 2الػخ … الحكومة برنامج اإلصالح المالية و اإلداري ورفع الدعـ عف المواد الغذائية وتحرير السوؽ

: مشكمة غالء الميور وارتفاع تكاليف الزواج(3

    تبرز أىمية مشكمة غالء الميور وارتفاع تكاليؼ الزواج كمشكمة خطيرة ال يمكف إنكارىا عمى الرغـ مف 
فأننا نجد اتجاىًا متنافيًا نحو المغاالة في الميور والمبالغة في .عدـ توفر البحوث الميدانية العممية الشاممة

تكاليؼ الزواج بإقامة االحتفاالت والوالئـ وشراء الحمي مف الذىب والمجوىرات واإلناث الالـز لعش الزوجية 
وليست ظاىرة خاصة بقطر معيف مف األقطار .وقد أصبحت ىذه المشكمة سببًا في معاناة كثير مف الشباب

العربية بؿ تكاد تكوف شاممة لممجتمع العربي فيناؾ دراسة أجريت في سمطنة عماف أظيرت اف نسبة الشباب 
مف اإلناث مف مجموع عينة % 38.20مف الذكور و % 61.8الذيف ىـ في سف الزواج ولـ يتزوجوا بمغت 

 400ـ،وفي دراسة اخرى أجريت في المممكة العربية السعودية لعينة عددىا 1986 أسرة 700البحث البالغ 
. منيـ يعانوف مف غالء الميور وارتفاع تكاليؼ الزواج%95ـ ظير اف 1985فرد سنة 

الفرد األسرة الجماعة ) مف المعروؼ أف أي مجتمع يتكوف مف عدة مستويات:-مشكمة التفكك األسري(4
وليذا تعد األسرة ىي المؤسسة االجتماعية االولى التي ينشأ فييا .(والمجتمع المحمي ثـ جماعة اإلقميـ أو البمد

الطفؿ وتغرس فيو قيـ المجتمع اإلنساني وشرائحو ونظمو وتكسبو الميارات وتساعده عمى النمو العقمي 
وىي في األخير التي توصمو الى .والجسمي والنفسي السميـ وتوفر لو الحماية التي يفتقدىا في سف الطفولة

                                                             

 .80 ،ص2004  فيصمممعخيرالعيالزتاي،مشكالتالمراىقةوالشباب،ياتالنفائس،بيروتمبنانسنة،:1

 يزيدعباسي، مشكالت الشباب االجتماعية في ضوء التغيرات االجتماعية الراىنة في الجزائر،دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة :2
. 199 ،ص2015/2016جيجؿ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه العمـو في عمـ االجتماع،السنة"القطب الجامعي تاسوست'' جيجؿ 
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مرحمة الشباب مع بقية مؤسسات المجتمع األخرى المدرسة والمسجد والنادي والزمالء والشارع لخوض غمار 
ىذه المرحمة والتي تتشكؿ فيو مالمح شخصيتو المستقمة ويبدأ فييا بناء حياتو وتكويف أسرتو الجديدة فإذا 

تعثر في المراحؿ االولى أو عجزت أسرتو في تنشئتو التنشئة اإلجتماعية السميمة يحدث اف يتعرض لسمسمة 
مف المشاكؿ االجتماعية نذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر االستغالؿ مف قبؿ األخر،اإلدماف،المجوء الى 
طريؽ غير سوية في الكسب والعيش،وأخيرًا المجوء الى االنحرافات والجريمة كنوع مف تدمير الذات واألخر 

 1.بطريقة ال شعورية

: مشكمة العنف(5

يتمثؿ العنؼ في اعتداء الفرد عمى األخر وبدائنا نجد في السنوات األخيرة ونظرًا لمظروؼ واألوضاع     -
االجتماعية واالقتصادية والنفسية التي يعاني منيا الكثيروف مف المجتمع واتساع دائرة االحباطات والشعور 
المتولد لدى بعض الشباب بعدـ األىمية وعدـ القدرة عمى االستقالؿ الشخصي عف األسرة واالعتماد عمى 
الذات والناتج عف عدـ وجود فرص عمؿ لمشباب وتوزيع طاقات الشباب عمى اعتبارات العمؿ ويحقؽ فيو 
الشاب ذاتو ويبني مستقبمو ومستقبؿ األسرة التي يطمح أي شاب اف يوجدىا كما أنو يرجع الى عدـ وجود 

. أنشطة وبرامج لمتنفيذ

اف مرحمة الشباب ىي ربيع العمر، وىي مرحمة األمؿ والتفاؤؿ ألّنيا مرحمة :عالقة الشباب باالمؿ/-6
ي المخاطر والصعوبات، وبالتالي فيي مرحمة الخصب والنماء  االنفتاح عمى الحياة والمستقبؿ، وتحدِّ

: و يظير ذلؾ مف خالؿ" االمؿ"و "الشباب"فيناؾ عالقة وطيدة بيف كممة ,والعطاء

  تعد ىذه المرحمة أبيى و أزىى الفترات التي يعيشيا الشاب ،فيكوف فييا االمؿ :المرحمة العمرية - 1
حاضر ألنيا مرحمة االنفتاح عمى الحياة والمستقبؿ، وتحدي المخاطر والصعوبات، وبالتالي فيي مرحمة 

: ولذلؾ ُيفترض اف تغيب أو تسقط مف قاموس الشباب المؤمف مفردات مف قبيؿ. الخصب والنماء والعطاء

                                                             

 يزيدعباسي، مشكالت الشباب االجتماعية في ضوء التغيرات االجتماعية الراىنة في الجزائر،دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة :1
. 200 ،ص2015/2016جيجؿ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه العمـو في عمـ االجتماع،السنة"القطب الجامعي تاسوست'' جيجؿ 
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، التقوقع، االنكماش : لتحؿ محميا كممات.. اإلحباط، الفشؿ، الطريؽ المسدود، اليأس، القنوط، التشاـؤ
، اإلصرار، المواصمة  .التفاؤؿ، تكرار المحاولة، إعادة الكّرة، صفحة جديدة، النيوض مف جديد، العـز

 فالتركيز عمى السمبيات وحدىا يعّمؽ اليأس، والواقع أنو ليس ىناؾ :رؤية اإليجابي الى جانب السمبي-2
وتمؾ ىي نسبية الحياة .. سمبي مطمؽ ال يخمو مف إيجابيات، وليس ىناؾ إيجابي مطمؽ ال يخمو مف سمبيات

وىي اإليجابيات غير المرئية ألي حدث أو  (األلطاؼ الخفية)إف الذي يرى . الدنيا في كؿ شؤونيا وشجونيا
: والذي يرى في المتاعب وجوىًا أخرى غير وجوىيا البائسة ويقوؿ.. إنساف يعيش األمؿ: مشكمة أو مصيبة

والذي يمّح في طمب شيء ولـ يحصؿ عميو، أو .. انساف يحمؿ استعدادًا لتجاوز الصدمة (الخير فيما وقع)
انساف يرفض  (لعؿ الذي أبطأ عنِّي ىو خيٌر لي لعمـ هللا بعاقبة األمور): تأخر حصولو عميو، وىو يقوؿ

فمف يزرع اليـو قد ال يحصد غدًا، بؿ قد يحتاج الى وقت طويؿ حتى :  شرارة الزمنالوقوع في قبضة اليأس
واذا عرفنا اف لكؿ زرع موسـ حصاد قد يطوؿ وقد يقصر، فإف عمينا أال نتعجؿ الثمرة، . يحيف موعد الحصاد

فأصحاب اإلرادة القوية : اإلرادة القوية.فقطؼ الثمار قبؿ نضوجيا يجعمنا ال نحصؿ إال عمى الفّج منيا
وليس تفاؤليـ وأمميـ ورجاؤىـ مف وحي األحالـ والتمنِّيات، .. راجوف دائماً .. آمموف دائماً .. متفائموف دائماً 

وانما ىو نابع مف استعداد نفسي عاٍؿ لتحّمؿ النتائج والتبعات، وتقدير صائب لألمور، وقدرة كاممة عمى 
 .إعطاء العمؿ أفضؿ ما يممكوف مف خبرة وطاقة

 يحمؿ لنا التاريخ بعض وجيات النظر السمبية لألمؿ، حيث تناولت :عالقة سيكولوجية الفرد باالمل/-7
ا ضعاؼ اإلرادة ھوجيات النظر تمؾ، األمؿ بشكؿ فمسفي ونظري عمى اعتبار أف األمؿ مشاعر يتبنا

، فقد صور لنا المسرح اإلغريقي األمؿ عمى أنو نقطة الضعؼ ھوالدافعية ليجدوف شيئًا يعيشوف بداخؿ
و السمة ھاإلنساني والتي تجعؿ الناس يحمموف ما ال يطيقوف مف معاناة، فاألمؿ في المسرح اإلغريقي 

ـ، كما وصؼ بنجاميف فرانكميف أف مف ھة مشاكؿھـ أضعؼ في مواجھا مف ھالشخصية التي يتحمى ب
مف الجوانب اإليجابية في الشخصية، تمؾ  Hope  وحديثا يعد األمؿ.يعيش باألمؿ سوؼ يموت صائماً 

 إلى العالـ ھا بالدراسة عمـ النفس اإليجابي، ذلؾ العمـ الذي يرجع الفضؿ في تأسيسھالجوانب التي يتناوؿ
دؼ إلى اكتشاؼ وتقييـ ھفي الثمانينيات مف القرف الماضي، ذلؾ العمـ الذي ی Seligman سيمجماف

 نتيجة أحداث ھھة الصعاب التي تواجھمصادر القوة لدى شخصية الفرد بما يساعده عمى تجاوز ومواج
 .عوا مف نقص وضھالحياة، ومف ثـ يساعده عمى تطوير شخصيتو والتخمص مما يشوب
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يـ المرتبطة إف عاـ ھامة في عمـ النفس، وبالرغـ مف أنو بدأ تقديـ المفاھيـ اؿھومف ثـ أصبح األمؿ مف المفا
و البداية ھ باألمؿ في الدراسات النفسية والطبية النفسية في خمسينيات القرف العشريف، إاّل يعتبر 1991

ـو األمؿ، ھ في تأصيؿ مؼھ،إذ يرجع الفضؿ ؿ Snyder الحقيقية لدراسة األمؿ مف خالؿ كتابات سنايدر
تمامًا كبيرًا مف العمماء والباحثيف داخؿ مجاؿ ھوذلؾ في إطار نظرية سنايدر لألمؿ تمؾ النظرية التي القت ا

ة نظر سيكولوجية يمنح األمؿ اإلنساف أكثر قميال مف مجرد المواساة وسط ھومف وج, عمـ النفس وخارجيا
شة، فاألمؿ يرتبط إيجابيًا باإلنجاز األكاديمي لمطمبة، والرضا ھاألحزاف، بؿ يؤدي فاعاًل في الحياة بصورة مد

عف دورًا الحياة، وتقدير الذات، وفاعمية الذات، والذكاء االنفعالي، والسعادة، والتوافؽ االجتماعي، ومستوى 
.  1ردية الؼھرفا

وكشفت نتائج الدراسات التي أجريت , كما لوحظ أف لألمؿ القدرة عمى التخفيؼ مف أعراض القمؽ واالكتئاب
حديثًا وتناولت فعالية األمؿ في العالج عف أف األمؿ يعتبر في عممية شفاء المرضى الذيف يعانوف مف 
األمراض النفسية واألمراض المزمنة كالسرطاف والفشؿ الكموي، وذلؾ مف خالؿ الحد مف التأثير السمبي 

ة المشكالت المرتبطة ھ مزايا وفوائد جمة عند مواجھلممرض عمى الحالة النفسية والجسمية، فاألمؿ ؿ
 ويرى أريؾ .بالمرض مف خالؿ تعزيز بعض جوانب القوة النفسية لدى الفرد كتقدير الذات والمعنى في الحياة

 استعداد باطني ھإف..، ھمرتبط بمشاعر اإلنساف ووعی.. فرـو أف األمؿ حالة مف حاالت الوجود اإلنساني
وتالـز نفسي مع الحياة والنمو، فأاّل يأمؿ الطفؿ أف ينتصب واقفًا وأف يمشي ؟ وأاّل يأمؿ المريض أف .. قوي

ذا ھ، وأف يأكؿ الجائع، أاّل نأمؿ في أف نستيقظ عمى يـو آخر عندما نناـ؟وھيشفى، والسجيف أف يطمؽ سراح
و مف يعيش باألمؿ بؿ ھما يدفعنا إلى القوؿ بأف الشعوب واألمـ تحتاج إلى األمؿ كما الفرد، فميس الفرد فقط 

و عنصر حاسـ في أي محاولة إلحداث تغير اجتماعي يتسـ بالوعي والتنظيـ، وقوة ھالشعوب أيضًا، فاألمؿ 
ـ ينظروف إلى ھمية في حياة البشر، إذ تجعؿھا أھو مف أقدـ الفضائؿ وأكثرھأساسية في حياة البشرية، ؼ

 .العالـ عمى أنو مكاف يستحؽ أف يعيشوا فيو وبالتالي يصعب عمييـ العيش بدونيا

                                                             

آماؿ عبد القادر جودة،األمؿ قوة أساسية في حياة اإلنساف يصعب العيش بدونيا،موقع دنيا   .  د ::1
 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/375142.html ، 06/06/2020وطف،
. 18:40 ،سا18:40.06/06/2020،سا

 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/375142.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/375142.html
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 :الجانب التطبيقي

: مراحل إنجاز الريبورتاج *1

: مرحمة ما قبل التصوير-

تعتبر ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ في إعداد الريبورتاج، فمنخالليا يمكف أف نبني الخطوات الموالية ،فنجاح 
الريبورتاج يكمف في وضع خطة العداد الجيد لو ،فبعد إختيار الموضوع و طرحو عمى المؤطرة و االتفاؽ 
عمى النوع الصحفي ورسـ الخطوط العريضة لمموضوع ،جاءت مرحمة جمع المادة االعالمية الخامة دوف 

تركيبيا أو تصنيفيا ،و يكوف ذلؾ عبر المعاينة الصحفية الميدانية التي تتطمب التركيز و الدقة في العمؿ و 
فيتـ ذلؾ عبر .تشمؿ التعرؼ عمى الموضوع و االتصاؿ بالجيات المختصة و زيارة الماكف التصوير

:  الخطوات المتمثمة في

يتـ البحث عف البيانات و تجميع المراجع التي ليا إرتباط بالموضوع المعالج،إذ (التوثيق)جمع المعمومات-1
تـ جمع ىذه االخيرة عف طريؽ جمب المراجع الورقية مف مكتبة كمية العمـو االحتماعية بجامعة عبد الحميد 

مقاالت،أبحاث و دراسات، "،كما تـ جمب البعض منيا إلكترونيا و المتمثمة في -مستغانـ–ابف باديس 
.."  مذكرات التخرج

. كتاب شروط النيضة لمالؾ بف نبي،كتاب الشباب العربي و مشكالتو لعزت الحجازي:ورقية*:  البعض منيا

دراسة حوؿ مشكالت االجتماعية في ضوء التغيرات الراىنة في الجزائر، مقاؿ حوؿ  *:إلكترونية  *
.... سيكولوجية االمؿ ، مقاؿ دور الشباب في المجتمع

تمثمت في مشاىدة حصص تمفزيونية ذات أفكار إبداعية مختمفة لممساعدة في تطوير و :التغذية البصرية-2
تنمية الميارات مف خالؿ التوسع في الفكرة المعالجة في العمؿ االعالمي و تطويرىا نحو االفضؿ و ىذا ما 

: تـ القياـ بو و ذلؾ عف طريؽ مشاىدة الحصص و التي مف بينيا

محمد عبد :أحمد الشيقري ، إخراج:أراـ االحساف ، إعداد: انتاج " : االمؿ_صناع"الحصة العربية -
. mbc1، 2017/2018/2019.الصمد

. 2018أميف سعادة، جزائرية واف ،:ىشاـ بوقفة،إخراج :إعداد و تقديـ". ناس و حكايات"الحصة الجزائرية -
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و نظرا لخصوصية و الميزة التي يحظى بيا موضوعنا تـ البحث عف النماذج الناجحة و التي وضعت 
بصمتيا في الواقع ، و يعود الفضؿ لشبكة العالقات التي شكمناىا في عدة مجاالت التي سيمت عمينا االمر 

. كثيرا ،في مساعدتنا في البحث عنيا

 :مرحمة السينوبسيس-

ترتبط فكرة الريبورتاج الذي قمنا بإنجازه بموضوع الشباب ، ىذه الفئة التي طالما عانت مف التيميش و     -
 االىتماـ مف جانب العطاء الجزائرية الدولة فييا سعت التي المحاوالت كؿ غرار عمىالالمباالة في بالدنا 

 ، مما جعميـ عمى مدار الفترات، اال انو لـ يكف كافيا بالنظر لثروات و االمكانيات التي تحوز عمييا البالد 
 االستسالـ و اليأس حد إلى بيـ دفعت يومنا الى التسعينات مف األخيرة السنوات في كثيرة مشاكال يعيشوف
 مستقبؿ عف بحثا اليجرة الى منيـ البعض ،فمجئ وجييـ في المنافذ و األبواب كؿ أغمقت بعدما الواقع لألمر
ىذا االمر جعؿ القنوات التمفزيونية الجزائرية ىي االخرى  تسمط الضوء عمى ىذه الفئة فتتناوؿ فقط  ،  أفضؿ

الجانب المادي مف الموضوع فرسخت صورة نمطية واحدة في ذىف المشاىد بأف الشاب الجزائري سطحي و 
 توجد   الحقيقة أف حيف فينمطي ، و لـ تركز عمى غرس روح التحدي و المبادرة  في شبكاتيا البرامجية ،

 حاربت بؿ االيدي مكتوفت تبقى لـ الخارجي المحيط مف ليس و منيا يبدأ التغبير أف رأت التي أخرى فئة
 أرض عمى حققتيا  التى بمشاريعيا واجيتو و التفاءؿ و بإيجابية المرير الواقع الجسدية و العقمية طاقتيا بكؿ

 .لمبالد لواعد المستقبؿ و التغيير ىـ انيـ القرار الصحاب لتبرىف  المحدودة و البسيطة بإمكانياتيا الواقع

 و ىو االمر الذي دفعنا العداد ىذا الريبورتاج الذي يركز عمى الجانب االيجابي في حياة الشباب مف خالؿ 
. تقديـ عينة مف نماذج الشباب الطموح و الناجح في مدينة مستغانـ 

تأتي بعد ذلؾ خطوة في غاية االىمية و المتمثمة في ,بعد أف تـ االنتياء مف الخطوات سالفة الذكر -*
التي سيمت عمينا االمر " رخصة التصوير،رخصة البحث الميداني:تجييز الوثائؽ االدارية مف إدارة الكمية ؾ

بعد أف تـ الموافقة عمى كؿ الوثائؽ تـ برمجة االياـ لزيارة .كثيرا الستكماؿ المذكرة في ظروؼ قانونية و عادية
ميناء مستغانـ بصالمندر فبعد جيد و عناء تـ : عدة أماكف مف أجؿ أخذ ترخيص لتصوير فييا و مف بينيا

الموافقة عمى تصوير الشخص و القارب فقط بدوف تصوير أو التمادي في تصوير أشياء أخرى داخؿ 
و نظرا لخصوصية نموذج أخر  تـ زيارتو الخد الموافقة  في  مكتبة موالي بالخميستي المتواجدة .  الميناء
. مسكف،إذ تـ التحدث مع مديرىا الخد االذف بالتصوير مع الضيفة 400بحي 



16 

 

 :البطاقة الفنية*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مرحمة التصوير-

: المعاينة-

بعد أف تـ رسـ الخطوط العريضة لمموضوع و التعرؼ عمى كؿ ما لو صمة بموضوعنا ، جاءت مرحمة -
... المعاينة  لالماكف، لنكوف فكرة شاممة عف مواقع التصوير خاصة مف جانب االضاءة و الديكور

مالحظة في ىذه المرحمة لـ يتـ بعد تحديد عددالنماذج التي يتـ إدراجيا " فبعد  أف تـ االتصاؿ مع النماذج
: ،إذ تـ تحديد الموعد معيا  قبؿ مرحمة التصوير و ذلؾ مف أجؿ " في الروبرتاج

طالعيـ عف ما سيتـ الحديث عنو ،كما تـ أخد بعض المعمومات 1-  إعطاء فكرة عامة عف الموضوع  وا 
. الشخصية   لممساعدة في صياغة دليؿ المقابمة 

. معاينة أماكف التصوير و االتفاؽ عمى بعض االمور التقنية2-

ريبورتاج مصور حوؿ الشباب الموضوع 
. الجزائري المبدع

صناع االمؿ العنوان 
ريبورتاج مصور النوع 
د 32المدة 

 Canon eos4000Dالكاميرا المعتمدة 
عفيفة حمزة إعداد و تعميق 

عفيفة حمزة التركيب 
 ADOBE PR،SONYبرامج التركيب 

VIGAS ،ADOBE AE ،
ADOBE AUDIO 

لماـ فتيحة إشراف االستاذ 
 2020مف ديسمبر الى مارسفترة التصوير 
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تحديد موعد التصوير و ذلؾ حسب ما يتالئـ مع إستعماؿ الزمف كؿ ضيؼ ،فتـ عقد كؿ أسبوع مقابمة -3
. الى مقابمتيف و ذلؾ مف أجؿ العمؿ بأريحية أكثر في الموضوع

: معاينة االماكف قسمت كتالي:مالحظة 

بعد أف تـ أخد موافقة عمى الترخيص ػتـ :*ميناء مستغانـ بصالمندر -1:  مثاؿاالماكف ذات الممكية العامة-
. 10،عمى الساعة 2020فيفري10معاينة ىذا االخير قبؿ يـو مف التصوير و ذلؾ بتاريخ يـو

،عمى 2019ديسمبر10تـ معاينة المكاف بتاريخ يـو:مسكف400مكتبة موالي بالخميستي المتواجدة بحي - 2
.  صباحا،الختيار القاعة المناسبة لتصوير فييا11:00الساعة 

. مكتبة الجامعة بكمية لعمـو االنسانية و االجتماعية أي تـ أخذ ترخيص بتصوير مع االساتذة-3

شركة ، مدرسة،نادي ، تـ معاينة ىذه االماكف بما يتوافؽ مع  : مثؿ: االماكف ذات الممكية الخاصة-
ؾ مدرسة وفاء سكوؿ تـ . استعماؿ الزمف لكؿ ضيؼ ،فأغمبيا تقريبا كاف قبؿ موعد التصوير بيـو أو يوميف

. 15:30،عمى الساعة 2019ديسمبر04معاينتيا بتاريخ 

بعد إتماـ معاينة االماكف تـ تجييز كؿ االمور التقنية المتعمقة بالموضوع و كذا الديكور و أخد تصور أولي -
عمى كيؼ ستكوف زوايا التصوير و لقطات،وكذا المشاىد التمييدية ،وتـ تدوينيا في دفتر المالحظات و ذلؾ 

لكف قبؿ موعد التصوير بيوميف تحديدا تـ إعداد دليؿ المقابمة التي .تفاديا الي نقص أو خمؿ في يـو التصوير
 أسئمة حسب أىمية التي تحظى بيا قصة الضيؼ  بعد ذلؾ تـ تقديميا 7 الى 5تـ حصرىا تقريبا بيف 

. لممؤطرة و ذلؾ مف أجؿ تقييميا  و تصحيحيا و أخذ بعض النصائح أثناء المقابمة مع الضيؼ 

مرحمة التصوير و ىي في غاية االىمية كونيا بعد أن تم االنتياء من المراحل السالفة الذكر جاءت -
تتطمب الدقة و التركيز في التصوير ،فتعكس مدى ميارة و كفاءة التي يتمتع بيا الصحفي في تعاممو مع 

الموضوع و مرونتو في التعامؿ مع االجيزة المستعممة،فنظرا لخصوصية و ثقؿ موضوعنا إستغرؽ منا 
 ديسمبر 05 أشير مف 4التصوير سواء مع النماذج أو االساتذة أو التصوير الخارجي لممدينة قرابة 

: منيا. 2020 مارس16الى غاية 2019

 



18 

 

 

. المشاىد التمييدية لكؿ نموذج+تصوير المقابالت مع النماذج-

تصوير المقاءات مع االساتذة -

. بعض المناطؽ و المعالـ المشيورة بمدينة مستغانـ-

ميكرفوف صوت + canon eos4000dكما تـ االعتماد أثناء إنجازنا لريبورتاج عمى ألة التصوير مف نوع *
. جيد

: مرحمة ما بعد التصوير

بعد االنتياء مف التصوير تـ الحصوؿ عمى المادة الفيممية لنشرع بعدىا في المرحمة النيائية لمعمؿ الذي *
.  تطمب منا في بادئ االمر تصميـ جدوؿ أسبوعي الدارة ىذه المرحمة التي تستدعي التركيز أكثر و التمعف

 ىي تغذية بصرية لمعمؿ المصور و أوؿ خطوة يتـ القياـ بيا بعد التصوير التي تستدعي :المشاىدة-*
التركيز و المشاىدة بطريقة عميقة و ذلؾ إلختيار أىـ المقطات و المشاىد المناسبة التي تخدـ موضوعنا  

. لتوظيفيا  في الريبورتاج و إستبعاد بعض المشاىد التي يتـ االستغناء عنيا

فكانت مشاىدة  النماذج و تدويف المالحظات ىي أوؿ خطوة نقـو بيا و ذلؾ الىمية البالغة التي تحضى بيا 
. في موضوعنا

ىي عممية فنية و مزيج بيف  الصعوبة و المرونة في التعامؿ ،نقـو فييا بجمع المقطات و ربطيا : التركيب*
 .ببعشيا البعض مع إمكانيةإضافة لقطات أخرى و االستغناء عف بعضيا وفؽ تسمسؿ زمني منطقي 

 ADOBE :تـ االعتماد في ىذه المرحمة عمى برامج المتخصصة في التركيب و المتمثمة في  -
PR،SONY VIGAS ،ADOBE AE ،ADOBE AUDIO .

المكساج وتعتبر مف أدؽ العمميات الفنية في إنجاز الريبورتاج و تأتي بعد مرحمة التركيب ،فتشمؿ :المزج*
مزج األشرطة الصوتية بالتزامف مع شريط الصورة مع اختيار مقاطع موسيقية وتنزيميا باإلضافة إلى مزج 

. التعميؽ بالريبورتاج،بإضافة لشريط العناويف الخاص بكؿ ضيؼ،و قد دامت ىذه العممية يوميف تقريبا
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 لريبورتاج  و تستخدـ كخمفية لتعميؽ لتجعؿ المشاىد يتفاعؿ قيمة فنية جماليةتضفي الموسيقى : الموسيقى *
و يندمج مع الموضوع المعالج، فإخترنا موسيقى عالمية جدية في الجنريؾ بإعتبار أف الريبورتاج يتناوؿ 

.  موضوع  إجتماعي ميـ و حساس يمس الفئة االكثر إنتاجية في المجتمع المتمثمة في الشباب 

في المضموف استعممنا موسيقى ريتمية تتواءـ مع حركية الصورة وتتماشى مع التعميؽ الى نياية الجنريؾ 
. لتضفي نوعا مف التفاءؿ  

-DYAHON HOPE –PIANO EMOTIONAL .

-music for hope and determination –the power of one. 

: التعميق*

-- موسيقى           --

الشباب خط الدفاع األوؿ واألخير ألي مجتمع، عماد األمة وسر النيضة، بقوتيـ الجسدية والعقمية، 
بأفكارىـ الخالقة واإلبداعية يسعوف لرسـ أفضؿ صورة ألوطانيـ، ففي الجزائر مثال يشكؿ ىذا العنصر نسبة 

.  مف إجمالي تعداد السكاف، وقد كانوا وال زالوا يمثموف عصب ىذه األمةبالمئة70

--- موسيقى---

ولو عدنا بالزمف  إلى الماضي سنجد صفحات مف تاريخنا تروي أمجاد و بطوالت لشباب لـ تتجاوز 
تـ وضع 1954سنة، يحذوىـ األمؿ والتحدي لموصوؿ لممبتغى، ففي ذات أكتوبر مف العاـ  37أعمارىـ 

. الممسات األخيرة عمى مخطط ثورة أرادوا مف خالليا اقتالع جذور المستعمر الغاشـ

--- موسيقى---

ابف والية باتنة مصطفى بف بولعيد، فكر فخطط لثورة، موليا بمالو " بأب الثورة"لقب األوؿ منيـ 
آمف " العربي بف مييدي"الخاص مف أجؿ أف تحيا الجزائر مع رجؿ اتصؼ بالحكمة والرزانة في اتخاذ القرار
". الجزائر"بتحرير الوطف ،سجف فعذب إلى الممات لكف لـ تنطؽ شفتيو بغير كممة واحدة ىي 

--- موسيقى---
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جممة رددىا بفخر كريـ بمقاسـ بعد نياية مفاوضات أيفياف مع االستعمار ليعمف بيا " انتيت الميمة"
لسنا خالديف، سيأتي بعدنا جيؿ "اقتراب االستقالؿ، ليسقط ديدوش في المعركة ضد قوات المستعمر قائال 

. يحمؿ مشعؿ الثورة

 ---موسيقى---

-- مقابمة مع أستاذ عمـ اجتماع --

بعد االستقالؿ حاولت الدولة الجزائرية أف تولي فئة الشباب جانبا مف االىتماـ وذلؾ بدعـ التعميـ 
والتشغيؿ واالستثمار الزراعي، إال أف اختالؼ أىداؼ وتوجيات الحكومات المتعاقبة عمى السمطة جعمت كؿ 

. المبادرات لمنيوض بقطاع الشباب تبوء بالفشؿ

--- موسيقى---

مع مطمع التسعينات وبسب التحوالت االقتصادية والسياسية وحتى األمنية التي عرفتيا البالد، والتي 
انعكست نتائجيا عمى الشباب بدرجة كبرى، حيث بدأ معدؿ البطالة في االرتفاع خاصة وسط المتخرجيف مف 
الجامعات، مما جعميـ يشعروف بحالة مف التيميش و الالمباالة دفعت بالكثير منيـ  إلى التفكير في اليجرة 

. بحثا عف مستقبؿ أفضؿ

--- موسيقى---

--- مقابمة مع سامي بف عيسى---

--- مقابمة مع أستاذة عمـ النفس---

--- مقابمة مع أستاذ عمـ إجتماع---

--- موسيقى---

--- صوت طبيعي ---
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            ىنا بغرب الجزائر، استوقفتنا نماذج لشباب يمثموف خير مثاؿ لألمؿ والطموح، شباب لـ تردعو 
الظروؼ وال التيميش وال المباالة، إنيـ  عدد مف أبناء مدينة مستغانـ ىذه المدينة العريقة بتاريخيا، األصيمة 

. بعادات وتقاليد مجتمعيا، حتى لقبت بمؤلؤة البحر األبيض المتوسط

--- موسيقى---

-- صوت طبيعي--

، ترسـ األمؿ وااليجابية في أسمى " CLASS BOXواحد مف النماذج المشرفة لموالية والوطف        " 
سنة متخرج جامعي مف كمية اليندسة المعمارية، أنشأ مشروعو الخاص 27معانييا لشاب لـ يتجاوز عمره 

. المتمثؿ في مكتب أعماؿ مجسدا فيو أفكاره و طموحاتو

--- (صاحب الشركة)مقابمةمع السيد ميتدي عبد الرحماف ---

--- موسيقى---

--- مقابمة مع االستاذة عمـ النفس---

 سنة ،لـ تتمكف مصاعب الحياة ، وال ظروفيا 38    في شارع خميستي، شابة تدعى وفاء تبمغ مف العمر 
العائمية القاسية مف أف تطفئ فييا  شعمة األمؿ أو أف تقؼ حائال أماـ بموغيا ليدفيا، حيث تمكنت بصبرىا 

. وطموحيا مف أف تحقؽ مشروع إدارة مدرسة خاصة لتعميـ المغات تحمؿ اسميا

--- موسيقى---

--- (صاحبة مدرسة لمغات)مقابمة مع وفاء مبروكة---

   تزامف فتح ىذه المدرسة مع التحديات التي واجيتيا بعدما طالقيا، حيث استطاعت وفاء مف أف تحوؿ 
. معاناتيا لفرصة تثبت فييا ذاتيا  وتغير حياتيا

--- موسيقى---
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 ، مشروع آخر لشابتيف خططتا الحتواء الطفؿ وحماية البيئة ،انطمقتا School     غير بعيد عف مقر وفاء 
مف مجرد فكرة لتتوصال بعد ذلؾ إلى تحقيؽ حمميما عمى أرض الواقع، لينشأ مجموعة شبابية تطوعية ذات 

.  عضو80لمسة إبداعية فنية لتصؿ بعد عاـ إلى 

--- موسيقى---

--- مقابمة مع صاحبات فكرة مجموعة تطوعية موسطا أرت---

--- موسيقى---

  حممة شتاء دافئ ،ىي واحدة مف األفكار التي رسميا ونفذىا جممة مف شباب والية مستغانـ الواعد اختار 
العمؿ التطوعي بدؿ إىدار الوقت عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ، سخروا جيدىـ و ماليـ لمتطوع، ىذه 

". تكسيؾ غدوة..صدقة اليـو "السنة يسجؿ ىذا المشروع اإلنساني بامتياز طبعتة الرابعة تحت شعار 

--- موسيقى---

 (رئيس حممة شتاء الدافئ في طبعتعيا الرابعة)مقابمة مع السيد إبراىيـ بف شنينة---

 وأقبؿ معيا مشروع الجميورية الجزائرية الجديدة الذي يحمؿ الكثير مف األمؿ 2020       أقبمت سنة 
والتفاؤؿ لمشباب، و مف أىميا قرار إنشاء وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة، وىو األمر الذي طالما اىتـ بو 

 بمستغانـ الذي سعى لسنوات إلحياء ثقافة إنشاء مؤسسة ناشئة و ذلؾ بإقامة INDAZAىذا النادي الجامعي 
. دورات تكوينية خاصة بيذا الشأف

--- موسيقى---

(— indazaرئيس النادي الجامعي)مقابمة مع السيد حسيف شراؾ --

-- موسيقى--

— صوت طبيعي--
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     بعدما كاف يفكر سامي في اليجرة مع أصدقائو الى فرنسا ،أدرؾ ىو االخر أف يسير في طريؽ مجيوؿ 
 مؤسستو الناشئة uber_mostaو أف  طموحو أكبر مف ذلؾ ،فجعؿ شعاره االمؿ و التحدي لمحياة ،فأنشئ 

 .

--- موسيقى---

 (uber mostaصاحب مؤسسة ناشئة )مقابمة مع سامي بف عيسى --

— مقابمة مع أستاذة عمـ النفس--

— مقابمة مع أستاذ عمـ إجتماع--

     أفكار ومشاريع ومبادرات تعكس كميا صورة جميمة منيرة عف طموحات شباب لـ يرضو بالفشؿ واختارو 
التحدي واألمؿ، في وقت الزاؿ فيو الكثير مف أبناء جيميـ يفكر في ما تجود بو الحياة في الضفة األخرى مف 

. العالـ، فبمثؿ ىؤالء يمكف أف نتفاءؿ بالمستقبؿ الواعد لموطف

— موسيقى--

 

: شارة البداية*

   جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ  

   كميةالعمـو االجتماعية 

   قسـ العمـو االنسانية  

   شعبة  عمـو االعالـ و االتصاؿ  

   تقدـ 

 الشباب و األمل  :   ريبورتاج مصور حول

صناع االمل :  تحت عنوان 
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عفيفة حمزة :من إعداد و تقديم

األستاذة لماـ فتيحة  : تحت إشراف

: شارة النياية*

كنتـ مع  

" صناع االمؿ"

. ريبورتاج مصور حوؿ الشباب و األمؿ

 

 االستاذة ليماـ فتيحة:تحت إشرافعفيفة حمزة :من أعداد

 عفيفة حمزة:تركيب عفيفة حمزة:تصوير 

: نشكر كل من 

 . WAFA SCHOOLمدرسة -  .   CLASS BOXوكالة -

أعضاء حممة شتاء دافئ  – .    MOSTA-ARTمجموعة -

 INDAZA -UBER-MOSTAنادي -

: شكر خاص ل

األستاذة مسعودي -األستاذ راجعي      -
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 :التقطيع الفني

 شريط الصوت شريط الصورة
رقم 

 املشهد 
رقم 

 اللقطة
زاوية  حمتواىا مدهتا نوع اللقطة

 التصوير
  املوسيقى الضوضاء احلديث التعليق حركة الكامريا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جنريك 
البداية

 ثا39

  / / / ثابتة عادية  علم اجلزائر 3 عامة 1 1
 
 

 إس  
:  المإسيق  

the 
power 
of will 

 
: خر ج
iven 

torrent 
: اسنة

2013. 

 / / / ثابتة عادية مقام الشهيد 3 عامة 1 2
صورة قدمية تعرب عن  2 عامة 1 3

مظاىرات اجلزائريني يف 
 الشارع

 / / / ثايتة عادية

شاب حيمل على صدره علم  3 قريبة 1 4
 اجلزائر

 / / / ثابتة مرتفعة

 / / / ثابتة عادية أستاذ يتناقش مع طلبتو 3 عامة 1 5
جمموعة من الشباب يشتغلون  2 عامة 1 6

 على أجهزة الكمبيوتر
 / / / ثابتة عادية

أشخاص حيملون يف أيديهم  2 عامة 1 7
 .نباتات

 / / / ثابتة مرتفعة

 شخص يعمل على جهاز  4 قريبة 1 8
 الكومبيرت

   / /  ثابتة عادية
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سياج حديدي امام جسر  ثا4 عامة 1 1
 .عبور السيارات  

بانورامية  منخفضة
 عمودية

/ / /  
 
 
 
 
 

اسم ادلوسيقى 
:HOPE 

:إخراج
DYAT
HON 

السنة 
:2015  

مقربة  1 2
 لصدر

 يفرلموعة من الشباب  ثا7
 .زلاضرة  

الشباب خط الدفاع االول و االخري  بانورامية أفقية عادية
 الي رلتمع

/ / 

مقربة  1 3
 للخصر

 شاب يعرض مشروعو أمام ثا4
 مجع من الناس 

بانورامية  منخفضة
 عمودية

 / / عماد االمة و سر النهضة 

 / / بقوهتم اجلسدية و العقلية  ثابتة عادية شاب يتحدثو عن فكرتو  ثا4 أمريكية 1 4
مقربة  1 5

 للصدر
شاب يتكلم مع شخص   ثا4

عن مشروعو يف لوحة 
 موجودة أمامو

 /  بأفكارىم اخلالقة و االبداعية  ثابتة عادية

مقربة  1 6
 للخصر

 ثا  4
 

شابان يتحدثان مع 
 بعضهما

 / / يسعون لرسم أفضل  ثابتة عادية

شاب يلقي زلاضرة يف  ثا5 أمريكية 1 7
 مسابقة 

  / / الوطاهنم ثابتة عادية
 
 
 
 
 
 

اسم ادلوسيقى 

 / / ففي اجلزائر مثال بانورامية افقية عادية العلم اجلزائري ديأل إطار ثا2 قريبة جدا 1 8
قريبة  1 9

 للخصر
 / / يشكل ىذا العنصر  ثابتة عادية تصور طلبة داخل زلاضرة ثا2

 
 

10 

بادلئة من امجايل تعداد 70نسبة  ثابتة عادية حركة الناس يف الشارع  ثا5 عامة 1
 السكان

/ / 

 / /كانوا و الزالوا ديثلون عصب  ثابتة عاديةصورة الشخاص ديشون  ثا6لقطة اجلزء  2
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 HOPE: ىذه االمة  يف الرصيف الكبري
:إخراج

DYAT
HON 

السنة 
:2015 

مجع من الناس يرجعون اىل  ثا4 عامة 3
 اخللف 

 / / ولو عدنا بالزمن اىل ادلاضي تنقل خلفي عادية

 
 
 
 

11 

مقربة  1
 للخصر

 / / سنجد صفحات  ثابتة عادية فتاة جتلس على مكتب  ثا1

وجود كتاب اجلزائر على  ثا4 قريبة 2
 . طاولة

 / / من تارخينا  تنقل جانيب عادية

3 G.P قريبة
 جدا

 / / تروي أرلاد ثابتة مرتفعة  كتاب اجلزائر ديلئ االطار  ثا1

تصور فتاة و ىي تقلب  ثا14 قريبة  4
 صفحات من كتاب 

تنقل بصري  مرتفعة
 أمامي 

و بطوالت لشباب مل تتجاوز 
 أعمارىم أعمارىم

 .سنة37 

/ / 

عرض لصور من الثورة  د1:02 عامة 1 12
اجمليدة 1954اجلزائرية 

وظهور بعض من اجملاىدين 
 عليها 

ففي ذات أكتوبر من عام  ثابتة  عادية
مت وضع اللمسات 1954

االخرية على سلطط ثورة أرادوا 
من خالذلا إقتالع جذور 

 ادلستعمر الغاشم

/ / 

عرض لصور جملموعة  د1:09 عامة 1 13
الستة  دلفجري الثورة 

 مع عرض 1954جلزائرية 
 .سريهتم الذاتية و العملية

ابن والية " بأب الثورة"لقب األول منهم  ثابتة عادية
باتنة مصطفى بن بولعيد، فكر فخطط 

لثورة، موذلا مبالو اخلاص من أجل أن حتيا 
اجلزائر مع رجل اتصف باحلكمة والرزانة 

آمن " العريب بن مهيدي"يف اختاذ القرار

  
 
/ 
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بتحرير الوطن ،سجن فعذب إىل ادلمات 
لكن مل تنطق شفتيو بغري كلمة واحدة 

مجلة " انتهت ادلهمة"."اجلزائر"ىي 
رددىا بفخر كرمي بلقاسم بعد هناية 

مفاوضات أيفيان مع االستعمار ليعلن 
هبا اقًتاب االستقالل، ليسقط ديدوش 

يف ادلعركة ضد قوات ادلستعمر قائال 
لسنا خالدين، سيأيت بعدنا جيل حيمل "

 .مشعل الثورة
 

 

 
 

اسم ادلوسيقى 
:HOPE 

:إخراج
DYAT
HON 

السنة 
:2015 

مقربة  2 14
 للصدر

 / / مقابلة مع أستاذ علم اج  / ثابتة عادية / د1:27

 
 
 
 

15 

 / / / بعد االستقالل حاولت  ثابتة عادية حلظة شروق الشمس ثا4 عامة 1

العلم اجلزائري يرفرف يف  ثا3 عامة 2
 .السماء

الدولة اجلزائرية أن تويل فئة  ثابتة منخفضة
 الشباب 

/ /  
 
 
 
 
 
 

رلموعة من الشباب يف  ثا3 عامة 3
 الشارع 

 / / جانب من االىتمام ولك بدعم ثابتة عادية

 / / التعليم ثابتة عادية أطفال يف القسم  ثا2 عامة 4
 / / و الشغيل  ثابتة عادية مجع من لناس يف السوق  ثا2 عامة 5
 / / و االستثمار الزراعي ثابتة عادية حقل زراعي  ثا2 عامة 6
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رئيس  سابق بوضياف  ثا4 أمريكية 7
 وسط مجع من الناس

اال أن إختالف االىداف و  ثابتة عادية
 توجهات 

اسم ادلوسيقى  / /
:HOPE 

:إخراج
DYAT
HON 

السنة 
:2015 

مقربة  8
 لصدر

 /  احلكومات ادلتعاقبة على السلطة ثابتة عادية امحد ب بلة يشري بيده ثا8

مقربة  9
 لصدر

رئيس السابق بومدين  ثا3
 يتكلم 

 / / جعلت كل ادلبادرات للنهوض ثابتة عادية

احتجاج رلموعة من  ثا3 عامة 10
 الشباب رافعني الفتات

 / / بقطاع الشباب تبوء بالفشل ثابتة عادية 

 
 

16 

صورة يف شارع امام الربيد  ثا6 عامة 1
 ادلركزي يف اجلزائر العاصمة

مع مطلع التسعينات وبسب  ثابتة عادية
التحوالت االقتصادية ،  

 

/ / 

مقربة  2
 لصدر

يتقدم رئيس السابق زروال  ثا3
 اللقاء كلمة

 / / والسياسية وحىت األمنية ثابتة عادية

 /  اليت عرفتها البالد ثابتة عادية  رجال االمن يف الشارع ثا2 عامة 3
احتجاج رلموعة من الناس  ثا1 متوسطة  4

 يف الشارع
  / / واليت انعكست نتائجها  ثابتة عادية 

 
 
 
 

اسم ادلوسيقى 
:HOPE 

 / / على الشباب بدرجة كربى، بانورامية افقية عادية طلبة يستمعون حملاضرة ثا4 متوسطة 1 17
أشخاص حيتسون القهوة  ثا4 عامة 1 18

 .يف ساحة ادلقهى
 / / حيث بدأ معدل البطالة ثابتة عادية

مجع من الناس ديشون يف  ثا4 عامة 2
 الشارع

 / / يف االرتفاع خاصة ثابتة عادية



6 

 

حركة الناس داخل حديقة  ثا2 عامة 3
 ادلدينة

:إخراج / / وسطادلتخرجني من اجلامعات،  ثابتة عادية
DYAT
HON 

السنة 
:2015 

شلا جعلهم يشعرون حبالة من  ثابتة عادية شاب جالس امام البحر ثا5 متوسطة 1 19
 التهميش و الالمباالة

// / 

مقربة  2
 للخصر

دفعت بالكثري منهم  إىل التفكري يف  تنقل خلفي مرتفعة .شاب جيلس وسط قارب ثا8
 .اذلجرة حبثا عن مستقبل أفضل

/ / 

مقربة  1 20
 للخصر

مقابلة مع شاب  / ثابتة مرتفعة / ثا50
 سامي 

/ / 

   / تنقل جانيب عادية / ثا6 قريبة 2
مقربة  3

 للخصر
   / ثابتة عادية / ثا11

مقربة  1 21
 لصدر

مقابلة مع أستاذة علم  / ثابتة عادية / د1.25
 النفس

/ / 

مقربة  1 22
 لصدر

مقابلة مع أستاذ علم  / ثابتة عادية / د1.6
 إجتماع

/ / 

حركة مجع من الناس و ىم  ثا9 عامة 1 23
 جيلسون جبانب البحر

ىنا بغرب اجلزائر إستوقفتنا  بانورامية أفقية عادية
 مناذج لشباب

صوت  /
امواج 
 البحر

/ 

جتمع رلموعة من الناس  ثا3 متوسطة 1 24
 يف معرض لعرض ادلشاريع

  / / ديثلون خري مثال المل تنقل أمامي عادية
 
 / /والطموح ،شباب مل ترضعو  بانورامية أفقية عاديةوجود رلموعة من الشباب  ثا4مقربة  1 25 



7 

 

  الظروف يف زلاضرة للصدر
 

اسم ادلوسيقى 
:HOPE 

:إخراج
DYAT
HON 

السنة 
:2015 

مقربة  1 26
 لصدر

رلموعة من الطلبة داخل  ثا3
 ورشة دلناقشة االفكار

 / / و ال هتميش ثابتة عادية

الفتت مكتوب عليها  ثا3 عامة 1 27
mostagnem 

بانورامية  عادية
 عمودية

إهنم عدد من ابناء مدينة 
 مستغاًل

/ / 

معلم تارخيي ىام دلدينة  ثا3 عامة 2
مستغاًل يصور قارب 

 خشيب قدمي

بانورامية  منخفضة
 عمودية

 / / ىذه ادلدينة العريقة بتارخيها

صورة يف وسط ادلدينة تعرب  ثا2 عامة 3
 عن حركة الناس

 / / االصيلة بعاداهتا ثابتة عادية

صورة امام بلدية مدينة  ثا6 جزء الكبري 4
مستغاًل اىل جانب مجع 

 من الناس

بانورامية  منخفضة
 عمودية

 / / و بتقاليد رلتمعها 

حىت لقبت بالؤلؤة البحر  ثابتة عادية صورة أمواج البحر ثا5 عامة 1 28
 االبيض ادلتوسط

أمواج  /
 البحر

صورة تعرب عن مكتب  ثا4 عامة 1 29
أعمال حيتوي على كراسي 

 و طاوالت

بانورامية  منخفضة
 عمودية

واحدة من النماذج ادلشرفة 
 للوالية و الوطن

/ / 

ا صورة الفتة مكتوب عليو ثا4 عامة 2
 class boxاسم 

  / / "CLASS BOX نتقل جانيب عادية
 
 / /ترسم األمل واالجيابية يف أمسى  تنقل امامي عادية classالسم تصوير قريب  ثا4لقطة اجلزء  3 
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 .معانيها box الكبري
 

اسم ادلوسيقى 
:HOPE 

:إخراج
DYAT
HON 

السنة 
:2015 

صاحب الوكالة على جهاز  ثا13 قريبة جدا 4 
 كومبيوتر

سنة 27لشاب مل يتجاوز عمره  تنقل جانيب مرتفعة
 متخرج جامعي

/ / 

 / / من كلية اذلندسة ادلعمارية، تنقل أمامي عادية تصوير أثاث ادلكتب  ثا2 عامة 5
لقطة اجلزء  6

 الكبري
 class boxتصوير اسم  ثا5

 جبانب شخص
بانورامية  عادية

 عمودية
 مشروعو اخلاص ادلتمثل أأنش

يف مكتب أعمال رلسدا فيو 
 أفكاره و طموحاتو

/ / 

مقربة  1 30
 للخصر

  / ثابتة عادية / ثا19
مقابلة مع صاحب 

مكتب أعمال 
class 
box 

/ / 

مقربة  2
 لصدر

 / / / ثابتة عادية / د1:08

مقربة  3
 للخصر

 / / / ثابتة عادية / ثا19

مقربة  4
 لصدر

 / / / ثابتة عادية / د1:08

مقربة  1 31
 لصدر

مقابلة مع أستاذة  / ثابتة عادية / د1.01
 .علم النفس

/  
 

اسم ادلوسيقى 
:HOPE 

:إخراج

 
 
 

صوت  / يف شارع مخيسيت ثابتة مرتفعة صورة لشارع أمام ادلارة  عامة 1
حركة 

 السيارات
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32 

مقربة اىل  2
 اخلصر

،شابة تدعى وفاء تبلغ من العمر  تنقل أمامي عادية وفاء وىي ختاطب الكامريا 
  احلياةتتمكن مصاعب سنة ،مل 38

/ / DYAT
HON 

السنة 
مقربة  3 2015:

 للصدر
وفاء و ىي تعمل يف  

 مكتبها
 من  ، وال ظروفها العائلية القاسية تنقل جانيب عادية

  أو أن األمل شعلة أن تطفئ فيها 
/ / 

وفاء ختاطب شخصني يف   امريكية 4
 مكتبها

  هلدفها،تقف حائال أمامبلوغها ثابتة عادية
 حيث متكنت بصربىا وطموحها من

اسم ادلوسيقى  / /
:HOPE 

:إخراج
DYAT
HON 

السنة 
:2015 

مقربة  5
 للخصر

تنقل وفاء بني غرف  
 ادلدرسة

  أن حتقق مشروع إدارة بانورامية أفقية عادية
 حتمل  لتعليم اللغاتاصةةخمدرس
 .امسها

/ / 

مقربة  6
 للخصر

  / ثابتة عادية / ثا18
مقابلة مع صاحبة 

 مدرسة وفاء سكول
 

/ / 

مقربة  7
 لصدر

 / / / ثابتة عادية / ثا39

مقربة  8
 للخصر

 /  /  / تنقل أمامي عادية وفاء تتجول بني الغرف ثا18

  / ثابتة عادية  / ثا13 قريبة  9
 

مقابلة مع صاحبة 
 مدرسة وفاء سكول

 

/ / 
 / / / ثابتة عادية / ثا12 مقربة لصدر 10

   / ثابتة عادية / ثا29 مقربة لصدر 11 
اسم 

ادلوسيقى 
:
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HOP
E 

:إخراج
DYA
THO

N 
تزامن فتح ىذه ادلدرسة مع  ثابتة منخفضة وفاء متأثرة وىي تتكلم ثا27 قريبة 1 33

التحديات اليت واجهتتها حيث 
حولت وفاء معاناهتا لفرصة تثبت 

 فيها ذاهتا و تغري حياهتا

/ /  

مقابلة مع أستاذة  / ثابتة عادية / ثا55 مقربة لصدر  1 34
 علم النفس

/ / 

 
 
 
 
 

35 

بانورامية  منخفضة عشب أخصر ديلئ االطار ثا5 عامة 1
 عمودية

غري بعيد عن مقر وفاء سكول 
 مشروع أخر

/   
اسم 

ادلوسيقى 
:HOPE 

:إخراج
DYAT
HON 

السنة 
:2015 

مقربة  2
 للخصر

  / لشابتني خططتا الحتواء الطفل  تنقل جانيب عادية شابتني ديشيان يف احلديقة ثا5

عملية تنظيف مبشاركة  ثا1 عامة 3
 أطفال

 /  / ومحاية البيئة ثابتة عادية
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تركيز على شابتني و مها  ثا5 قريبة 4
 يتحاوران يف حديقة

 انطلقتا من رلرد فكر تنقل جانيب عادية
لتتوصال بعد ذلك إىل حتقيق 

. ، على أرض الواقعحلمهما
 

/   
اسم 

ادلوسيقى 
:HOPE 

:إخراج
DYAT
HON 

السنة 
:2015 

شباب يقومون حبملة  ثا12 متوسطة 5
 إعالمية يف الشارع

لينشأ رلموعة شبابية تطوعية ذات  تنقل أمامي عادية
دلسة إبداعية فنية لتصل بعد عام 

 . عضو80 إىل

اسم  / /
ادلوسيقى 

:HOPE 
:إخراج

DYAT
HON 

السنة 
:2015 

مقربة  6
 للخصر

  / ثابتة عادية / 1:04
مقابلة مع صاحبتا 

فكرة رلموعة موسطا 
 أرت

/ / 

وجود أطفال يف ورشات  ثا5 قريبة 7 
 الرسم

 / / / تنقل أمامي عادية

مقربة  8
 للخصر

 / / / ثابتة عادية / ثا6

 / / / ثابتة مرتفعةسدادة القارورات دتلئ  ثا7 قريبة جدا 9
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 االطار
مقابلة مع  فكرة  / ثابتة عادية / ثا17 متوسطة 10

صاحبتا رلموعة 
 موسطا أرت

/ / 
أيادي رلموعة موسطا أرت   ثا4 قريبة 11

 دتلئ االطار
 / / / ثابتة مرتفعة

مقابلة مع  فكرة  / ثابتة عادية / ثا5 متوسطة 12
صاحبتا رلموعة 

 موسطا أرت

/ / 

معرض لصور رلموعة  ثا6 قريبة 13
 موسطا ارت

 / / / / تنقل جانيب عادية

 
 
 
 

36 

عرض +ساحة بلدية  ثا10 عامة 1
 الفتت محلة شتاء دافئ

بانورامية  مرتفعة
 عمودية

محلة شتاء دافئ ،ىي واحدة من 
 اليت رمسها ونفذىا  األفكار

 

اسم  / /
ادلوسيقى 

:HOPE 
:إخراج

DYAT
HON 

رلموعة من أعضاء  ثا48 متوسطة 2
اجملموعة يعرضون على 

أشخاص أفكار محلتهم 
 أمام ساحة البلدية

مجلة من شباب والية مستغاًل الواعد  تنقل جانيب عادية
 ىدار إبدل العمل التطوعي اختار

الوقت على مواقع التواصل االجتماعي 
لتطوع،ىذه ل و ماذلم جهدىم، سخروا 

 يسجل ىذا ادلشروع اإلنساين السنة
صدقة "ة الرابعة حتت شعار ت طبعبامتياز
 ".تكسيك غدوة..اليوم 

اسم  / /
ادلوسيقى 

:HOPE 
 :إخراج
السنة 

:2015 
DYAT
HON 
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مقابلة مع رئيس  / ثابتة عادية / ثا38 مقربة خلصر 3
احلملة الرابعة 

 حلملة شتاء دافئ

/ / 

عرض بعض لقطات لدورة  ثا30 عامة 4 
تكوينية يف االسعافات 

 االولية

  / تنقل جانيب عادية
مقابلة مع رئيس 

احلملة الرابعة 
 حلملة شتاء دافئ

 
 

مقابلة مع رئيس 
احلملة الرابعة 

 .حلملة شتاء دافئ

اسم  /
ادلوسيقى 

:HOPE 
:إخراج

DYAT
HON 

السنة 
:2015 

مقربة   5
 لصدر

 / / / ثابتة عادية / ثا7

 بعض اللقطات من دورة  ثا7 عامة 6
 االسعافات االولية

 / /  ثابتة عادية

 / /  ثابتة عادية / ثا10 مقربة لصدر 7
عرض لفتاتني وىوما  ثا10 امريكية 8

 يعمالن على طاولة ادلكتب
 /  / تنقل جانيب عادية

مقربة اىل  9
 الصدر

 / / / ثابتة عادية / ثا23

  / / ، وأقبل معها ، 2020أقبلت سنة  ثابتة منخفضةتصوير لرصيف الشارع مع  ثا4 عامة  1 
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  حركة الناس
 
 
 
 
 

اسم 
ادلوسيقى 

:HOPE 
 :إخراج
السنة 

:2015 
DYAT
HON 

تصوير ديكور قاعة  ثا5 عامة 2
 زلاضرات 

 / /  اجلمهورية اجلزائرية اجلديدةمشروع بانورامية أفقية عادية

لقطة جزء  3
 الكبري

شاب و ىو يف حالة تركيز  ثا2
 وإستماع حملاضرة 

بانورامية  منخفضة
 عمودية

الذي حيمل الكثري من األمل والتفاؤل 
 للشباب

/ / 

لقطة جزء  4
 الكبري

تصوير داخلي لقاعة  ثا6
 زلاضرات

و من أمهها قرار إنشاء وزارة خاصة  بانورامية أفقية عادية
 .بادلؤسسات الناشئة

/ / 

  كبرية احلجمتظهر الفتة ثا4 عامة 5
يف مدخل لباب عليها إسم 

INDAZA 

وىو األمر الذي طادلا اىتم بو ىذا  تنقل امامي  عادية
 INDAZAامعي النادي اجل

. مبستغاًل هبذا الشأن
 

/ / 

حركة رلموعة من الطالب  ثا14 متوسطة 6 
 أثناء دورة يف ادلقاوالتية

الذي سعى لسنوات إلحياء ثقافة  تنقل جانيب عادية
إنشاء مؤسسة ناشئة و ذلك بإقامة 

 دورات تكوينية خاصة

/ / 

مقابلة مع رئيس  / ثابتة عادية / د03:04 مقربةلصدر 7
النادي اجلامعي 

INDAZA 

اسم  /
ادلوسيقى 

:HOPE 
:إخراج

DYAT
HON 

تصوير داخل ميناء قريب  ثا2 عامة  1 38
 من البحر

صوت  / / بانورامية أفقية عادية
 .البحر

 

  / /بعدما كان يفكر سامي يف اذلجرة بانورامية  منخفضةظهور زورق لصيد السمك  ثا11لقطة جزء  1 
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مع أصدقائو اىل فرنسا أدرك ىو  عمودية بشكا واضح جدا الكبري
 .االخر أنو يسري يف طريق رلهول 

اسم 
ادلوسيقى 

:HOPE 
:إخراج

DYAT
HON 

السنة 
:2015 

لقطة جزء  2
 الكبري

وجود شاب جبانب  ثا11
 .دراجتو النارية 

بانورامية  منخفضة
 عمودية

و أدرك أن طموحو أكرب من ذلك 
– UBERفأنشأ مشروع 

MOSTA. 

/ / 

مقابلة مع صاحب  / ثابتة عادية / د1:59 متوسطة 3
مشروع 

UBER-
MOSTA 

/  
/ 

مقربة اىل  1 40
 الصدر

مقابلة مع أستاذة  / ثابتة عادية / د1:09
 علم النفس

/ / 

مقربة اىل  1 41
 الصدر

مقابلة مع أستاذ  / ثابتة عادية / ثا0.38
 علم إجتماع

/ / 

تصوير فتاة و ىي تكتب  ثا4 قريبة  1 42
 يف ورقة أثناء زلاضرة

بانورامية  عادية
 عمودية

اسم  / / أفكار ومشاريع ومبادرات
ادلوسيقى 

:HOPE 
:إخراج

DYAT
HON 

تصوير رلموعة من الشباب  ثا5 مقربة لصدر 2 
و ىو يعملون على 

بانورامية  منخفضة
 عمودية

تعكس كلها صورة مجيلة منرية عن 
 طموحات شباب

اسم  / /
ادلوسيقى 
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 HOPE: الكومبيوتر
 :إخراج
السنة 

:2015 
DYAT
HON 

مجع من الطالب و ىم  ثا4 قريبة 3
 يتناقشون يف دورة دلقاوالتية

مل يرضو بالفشل واختارو التحدي  تنقل جانيب عادية
 واألمل،

/ /  
 
 
 
 
 

اسم 
ادلوسيقى 

:HOPE 
 :إخراج
السنة 

:2015 
DYAT
HON 

 / / يف وقت الزال فيو الكثري من أبناء  ثابتة عادية فتاة تتناقش مع زمالئها  ثا6 قريبة 4
ظهور فتاة و ىي يف حالة  ثا6 قريبة  5

تركيز تعمل عل جهاز 
 الكومبيوتر

جيلهم يفكر يف ما جتود بو احلياة  ثابتة منخفضة
 يف الضفة األخرى من العامل

/ / 

رلموعة من الشباب  ثا6 متوسطة 1 43
 يقدمون محلة إعالمية

 / / فبمثل ىؤالء  ثابتة عادية

انتقال بطيئ من مكان  ثا9 عامة  1 44
 ضيق اىل شارع ادلدينة

تنقل أمامي  عادية
 بطيئ

ديكن أن نتفاءل بادلستقبل الواعد 
 .للوطن

/ / 

 د01:21جنريك النهاية 
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: الخاتمة

 

يمثؿ عنصر الشباب ثروة حقيقة لمجزائر نظرا إمتالكيـ لطاقات و المؤىالت في تقديـ حموؿ       *
لمشاكؿ البالد ،بالرغـ مف أف  الحياة المعاصرة أفرزت لنا وضعا مغايرا تماما عف سابقيو تميز بالتفاوت 
و الخمؿ الواضح في الحياة اليومية ،ساىـ فيو بدرجة كبيرة التطور التكنولوجي الذي قمب الموازيف في 

شتى مجاالت الحياة مما جعؿ الفئة االكثر ىشاشة في المجتمع يواجيوف مشاكال كثيرة يصعب التحكـ و 
السيطرة عمييا بسبب مغريات الغزو الثقافي و ما الى ذلؾ ، جعؿ االمر يتفاقـ بسبب تقمبات الوضع في 
البالد ،فزادت نفسيتيا في التأـز بعد ما أغمقت االبواب في وجييا و بدأت تفكر في اليجرة خارج البالد 

بحثا عف حياة أفضؿ ،عمى غرار ذلؾ  يوجد فئة أخرى حممت االمؿ و التحدي  و أثبتت عكس ما روج 
عنيا مف سمبية ،بالرغـ مف العراقيؿ التي تقؼ حاجز أماميا إال  أنيا أبت االستسالـ ، و قطعت عيدا 

عمى نفسيا  لتحقؽ ذاتيا عمى أرض الواقع مف خالؿ مشاريع تجسد أفكارىا و طموحاتيا و روحيا 
االيجابية لتبيف الصحاب القرار في البالد أنيا ىي االمؿ و المستقبؿ الذي يأخد بيا لتطور عمى سائر 

. االمـ ، فبمثؿ ىذه النماذج   ىي فخر لمجزائر 
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: قائمة المصادر و المراجع
. 1999أضبيعو أحمد محمد ،التنشئة االجتماعية لمشباب،دار الكتب الوطنية، بنغارزي ليبيا،- 

حجازي عزت ،الشباب العربي و مشكالتو،عالم المعرفة،مجمس الوطني لثقافة و الفنون و . د    -
 1978االداب،الكويت،يناير

 1986بن نبي مالك ،شروط النيضة،دار الفكر لطباعة و التوزيع،دمشق،    - 

، ثقافة الشباب في مجتمع اإلعالم ، الدار البيضاء المغرب، مجمة عالم الفكر، العدد األول، مجل (منجي)الزايدي .د    -
35 ، 2006 

–جامعة عبد الحميد بن باديس .مشاكل و طموح الدور التنوي:بومدفع الطاىر، الشباب في المجتمع الجزائري. د   -
 .11،مجمة العموم االجتماعية،العدد-مستغانم

ميور باشة  عبد الحميم ،الدولة و تيميش الشباب،جامعة منتوري قسنطينة، مجمة الباحث    - 
. 2010،سبتمبر10االجتماعي،العدد

 ، 11كردميف وفاء ، الشباب والتنمية المفاىيـ واإلشكاليات،مجمة جيؿ الدراسات السياسية و العالقات الدولية ،العدد    - 
  2017أكتوبر

عباسي يزيد، مشكالت الشباب االجتماعية في ضوء التغيرات االجتماعية الراىنة في الجزائر،دراسة ميدانية عمى عينة    - 
جيجل،أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه العموم في عمم "القطب الجامعي تاسوست'' من طمبة جامعة جيجل 

. 200 ،ص2015/2016االجتماع،السنة

  1998 ،سيكولوجيةالطفولةوالمراىقة،مصر،مكتبةمصر،)مصطفى( فيمي.د    -

 وطن،عبد القادر آمال جودة،األمل قوة أساسية في حياة اإلنسان يصعب العيش بدونيا،موقع دنيا . د    -
،https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/375142.html 

 2004فيصمممعخيرالعيالزتاي،مشكالتالمراىقةوالشباب،ياتالنفائس،بيروتمبنانسنة    -
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https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/375142.html
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https://www.alukah.net/authors/view/home/11323/
https://www.alukah.net/sharia/0/81061
https://www.alukah.net/sharia/0/81061
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-https://www.almaany.com/ar/dict/arموقع المعاني لكل رسم معنى،     -
ar/%D8%A3%D9%85%D9%84/ 

-https://middle-eastمحفوظ سعاد،األمل عمى رف الكتبموقع.د     - 
online.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8#off-canvas 
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 :الفهرس *

الصفحة الموضوع 
/ مقدمة 

/ كممة الشكر - إىداء 
 / ممخص 

/ خطة البحث 
 01أسباب إختيار الموضوع 

 02النوع الصحفي 
 03" لغويا"مفيوم الشباب 

 04" عمم النفس"مفيوم الشباب 
 05" عمم االجتماع"مفيوم الشباب 

 06مفيوم االمل 
 07دور الشباب في المجتمع 

 08" 1"أىم المواضيع و المشاكل التي يعاني منيا الشباب 
 09" 2"أىم المواضيع و المشاكل التي يعاني منيا الشباب 

 11-10" 1"عالقة الشباب باالمل
 12مراحل إنجاز الريبورتاج 
 12مرحمة ما قبل التصوير 

 13التوثيق 
 13السينوبسيس 
 14البطاقة الفنية 
 14مرحمة التصوير 

 15المعاينة  
 15التصوير 

 16مرحمة ما بعد التصوير 
 17المشاىدة  
 17التركيب 
 20-18التعميق 



 

 

 

 
 

 24-21تصميم الشارة 
/ خاتمة 

/ قائمة المصادر و المراجع 
/ مالحق 


