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-1

تعريف التمفزيون:

أ  -لغػ  :إف التلفزيػنف  Télévisionمػف الاحييػ اللغنيػ

للمػ مبل ػ مػف مي ػ

" Télé

م ا ػ ػػحه ع ػ ػػف ػ ػػد ن  Visionم ا ػ ػػحه البؤيػ ػ ػ .
ب  -اص اليح  :التلفزيػنف مؤسس ػ امتمحعي ػ ملنا ػ مػػف مممنع ػ المصػػحلا اادابي ػ نالتياي ػ
نال ػ ػبام المصػػػنبة (ااعالمي ػ ػ

الت ػ ػ تبػ ػػمف ػػػث اليص ػ ػ

التثييفي ػ ػ

التبةي.ي ػ ػ  ...المختلف ػ ػ

حست محؿ التيايحت اليديث .
 -2أهمية التمفزيون  :ي ت ػب التلفزيػنف مػف ا ػػبز اكلتـػػحةحت ة ػ اليػػبف ال ـ ػبيف ة ػ ميػػداف
اكتص ػػحؿ نكل ػػؾ للم ازيػ ػػح الت ػ ػ يتف ػػنؽ .ػ ػػح علػ ػػا نس ػػح ؿ اكتصػ ػػحؿ ا خػػب
الصػػنت نالصنبة خحص

ػدمح أصػ يت ملناػ

ييػ ػػث يمم ػػن ػ ػػيف

ناسػت حع أف يييػؽ ااتـػح اب ناسػ ح ةػ لػؿ أايػحء

ال حلـ.
ة.ػن نسػػيل مينبيػ ةػ ايػػؿ ا خ ػػحب نا يػداث التػ تمػػبف يػنؿ ال ػػحلـ ةح يػػداث أصػ يت
تمتحز حآلاي ة ظؿ ااتـحب التلفزينف لمػح أاػ نسػيل لتـػليؿ الػبأف ال ػحـ ييػث اػب ةػ ظػؿ
ا زمحت الت تيدث ة مختلػؼ يػحع ال ػحلـ دنب الياػنات الفبػح ي المختلفػ

مػف خػالؿ تـػليؿ

بأف عحـ يت اا منقفحً م ياحً تبيده الم.حت الت تـبؼ علا هكه اليانات نالكف يمثؿ مصلي عليح
ل.ح.
لمح أا نسيل ة اـػب الثيحةػ نالػنع الممتم ػ

ييػث يملػف لاػح أف اػب ااتـػحب الػنع ةػ

قبي م يا أن منبنع م ّيف ة.ن مف أهـ النسح ؿ اليديث الت يتـ مف خالل.ح ايؿ الم لنمحت
نا ةلحب نمف هاح صحب نسيل اقاحع نت ليـ حمتيحز.

ثـ أف التلفزينف مف أهـ النسح ؿ الت يملف لإلاسحف الت بؼ .ح علا الماتمحت المديدة الت
يملف ل اكستفحدة ما.ح

نكلؾ مف خالؿ البسح ؿ ااعالاي الت يتـ است محل.ح لنسيل أسحسي

ة التبني لماتمحت م يا .

-3خصائص التمفزيون :يملف إممحل.ح ةيمح يل :
 يممن يف البؤي ناليبل نالصنت ناللنف نالمحك ي . يل ب ا ـيحء الصغيبة نيصغب الل يبة نييبؾ الثح ت نيث ت المتيبل . -نسيل اقتصحدي ػحلاظب إلػا المم.ػنب الػكف يمسػ

نلػكا حلاسػ لمسػتخدمي

نالمسػحي التػ

ييتحم.ح.
 -ألثب المؤسسحت ااعالمي ـمنلي

مف ييث النظح ؼ.

 ألثب نسح ؿ ااعالـ تأثي اب ة ا ةباد. -س.ؿ اكست محؿ (زب سي

آل تيلـ عف د .

 -اقدب المؤسسحت ااعالمي علا التمني نالمغحل

نقلب الييػح ؽ (أثػبه ةػ افػن

المتليػػيف

لدبمػ اخػتال ا مػنب عاػد ػض المـػحهديف نخحصػ صػغحب السف نعػدـ قػدبت.ـ علػا التمييػز
يف الناقن نالخيػحؿ.
-4وظائف التمفزيون  :أمػح عػف نظح فػ ة.ػ :
أ-الوظيفة الترفيهية :يمكب التلفزينف المـحهد مح ييتني مف تسلي ن مت
الملي

حليبل نا لناف ن الت

تسحعد علا استثحبة الخيحؿ ة بيي ال بض ن اختيحب ال بام

يدةن المـحهد إلا اكامكاب إلا هكا الم.حز ن متح ت
المت

مف خالؿ الصنب

ةيص ا التلفزينف نسيل

حعث علا

خحص عاد قبحء أنقحت الفباغ.

ب -الوظيفةة االعالميةة :ييػث ي ت ػب النسػيل ا سحسػي لايػؿ اكخ ػحب نالم لنمػحت لمػح يسػت ين
أف ييػػدـ الم ػػحبؼ المختلفػ

بييػ ممت ػ للمـػػحهد تبػػيؼ إليػ خ ػبات مديػػدة تسػػحهـ ةػ تاميػ

قدبات ال يلي خحصػ لػد ا

فػحؿ ن ػكلؾ يمػد ال فػؿ اللثيػب مػف اامح ػحت عػف التسػحؤكت التػ

ي بي.ح ة كها .

ج -الوظيفةةةة التربويةةةة :يسػػحعد التلفزيػػنف ة ػ تامي ػ ـخصػػي ال فػػؿ امتمحعيػػح ت صػػيبه امػػحكج
السلنؾ المبغنب ةي امتمحعيػح مػف خػالؿ ال ػبام ال.حدةػ

لمػح تسػحعد ال ػبام التلفزينايػ الناعيػ

عل ػػا إلس ػػحب الي ػػيـ ا خالقيػ ػ ن الديايػ ػ المختلفػ ػ التػ ػ تس ػػحعد الف ػػبد عل ػػا الت حم ػػؿ م ػػن أسػ ػبت
نممتم ػ

ن تزيػػد ال ػبام التب ني ػ مػػف خ ػبات ال فػػؿ س ػناء ة ػ الممػػحؿ اللغػػنف أن الم بة ػ أن

الممحؿ اكمتمحع ن الصي نغيبه.

 -5اآلثار اإليجابية و السمبية لمتمفزيون:
أ -اآلثار اإليجابية لمتمفزيون :للتلفزينف آثحب إيمح ي ما.ح:
 -اليصنؿ علا م لنمحت مفيػدة يػنؿ منااػب الم بةػ

ييػث يملااػح مػف الت ػبؼ علػا لػؿ مػح

يستمد ة ال حلـ.
 يسػػما ت ػػدد اليا ػنات ن ال ػبام علػػا تب ي ػ ا ميػػحؿ نةػػؽ ايتيحمػػحت نخصنصػػيحت ا ة ػباد نالممتم حت.
 يسػحهـ التلفزيػنف ةػ ت ػنيب الت ػػحدؿ ال لمػ ن الثيػحة ن إتحيػ ةػبال حلمي

للت ػػبؼ علػا الثيحةػػحت

نهكا مح سحعد علا تيييؽ اكافتحح ن اكيتلحؾ الثيحة ن اليبحبف.

ب-اآلثار السمبية لمتمفزيون :للتلفزينف آثحب سل ي ما.ح:
 -المسحعدة ة ااتـحب الفسحد اكمتمحع

أـلحل المختلف خحص ااتـحب المبيم ن اادمػحف ن

الخيحا نغيبهح تيليدا نع أن دنف نع لمح ي ث ة ال بام التلفزيناي

نالتيػبب مػف الم ػحييب

الدياي ن ا خالقي ف ؿ ميحلحة الممتم حت الغب ي .
 سحهـ التلفزينف ة تبسيخ ثيحة اكست.الؾ للسلن غيب الببنبي ن التبني للماتمحت ا ما يعلا يسحب الماتنج نالن ا .
 ظ .ػػب عل ػػا المس ػػتن ا خالقػ ػ إع ػػالء للي ػػيـ المحديػ ػ ن ق ػػيـ اللس ػػب السػ ػبين ةػ ػ ميح ػػؿ الي ػػيـالبنيي

لمح ظ.بت قيـ السل ي ن اكا زالي ن اكغتباب عف الممتمن.

مالحظة :لممحاضرة مراجع.

المحاضرة الثانية :المؤسسة االقتصادية (المقاولة نموذجا)
 -1مفهةةوم المقاولةةة :ه ػ مممػػنع الاـػػح حت الت ػ يػػتـ مػػف خالل.ػػح ااـػػحء مؤسس ػ امتمحعي ػ
كات ح ن اقتصحدف نكلؾ .دؼ تنليد الثبنة إاتحج سل

أن تيديـ خدم .

-2خصائص المقاولة :
 تاـأ ميض إبادة اااسحف ناختيحبه ة ممحبس ال مؿ الييحدف ة ادابة مـبنع اقتصحدف. ت ت ػػب مػػف أهػػـ أدنات الت ػػنب اكقتصػػحدف حعت حبهػػح مػػزءا مػػف عنامػػؿ اتخػػحك الي ػباب ناسػػتخداـالمنابد

بيي أةبؿ.

 -ت مػػؿ علػػا تيفيػػز ا ة ػباد علػػا اا ػػداع ة ػ المـػػحبين مػػف خػػالؿ ال يػػث عػػف ةػػب

مديػػدة

نتافيكهح.
 تسحهـ ة تيييؽ ا ب حح نالمـحبل الممتم ي ة المؤسسحت. تس ا إلا استغالؿ المنابد ال ـبي صػنبة أةبػؿ كيتنا .ػح علػا م.ػحابت إدابيػ م تمػدة علػام حدبات الفبدي .
 التفبد ني ب عف التميز مف ييث إدخحؿ بؽ مديدة ة تيديـ السلن نالخدمحت .-3خصائص المقاول :يتميز الميحنؿ مممنع مف الخصح
 -الم ػحدبة نتيتبػ

نالمميزات ما.ح :

ال حقػ ناليبليػ ة مليػ إاـػػحء مؤسسػ تت لػػب ػػكؿ اللثيػػب مػػف الم.ػػد ن

النقت .
 تيديد البؤيػ علػا المػد المتنسػ نال نيػؿ ةػال يملػف تصػنب امػحح مؤسسػ دنف التفليػب ةػالمستي ؿ .
 اليدبة علا يؿ المـحلؿ ةيد تنام الميحنؿ عدة عي حت علي أف يتمحنزهح. -الثي حلاف

نمنام .المخح ب ةحلامحح يأت اتيم لم.ند نيل نعمؿ دا ـ نمستمب.

 التمديد ناا ػداع ييػث أف اسػتمباب المؤسسػ ندنام.ػح ي تمػد علػا إدخػحؿ اػنع مػف التمديػد ةػلؿ مناا .ح.
 المخح بة هكه الميزة تميز الميحنؿ عف غيبه ة .تتبمف تيمؿ لؿ مف الب ا نالخسحبة.-4أهمية المقاولة :للميحنل أهمي ل يبة تتمثؿ ة :
-أا.ح ميبؾ أسحس ك يمحد ةب

ال مؿ ناك تلحب نالامن اكقتصحدف.

 تسحهـ الميحنل ة تيييؽ ابتفحع ة الدخؿ للممتم حت كات الدخؿ الماخفض. ت ت ب نسيل لليد مف ال حل . تسحهـ ة تيييؽ الامحح اكمتمحع لصحيب المـبنع نعح لت .-5أهةةداف المقاولةةة  :للميحنلػ مملػ مػػف ا هػػداؼ تسػ ا إلػػا تيييي.ػػح لبةػػن مسػػتن التاميػ
اكقتصحدي ناكمتمحعي اكلب أ بزهح:
 -التنظيؼ الػكات ييػث تػنةب مزيػد مػف ةػب

ال مػؿ نتـػمن علػا الم ػحدبات الكاتيػ ةػ ااـػحء

مـحبين نمؤسسحت متانع .
 -الس

إلا إاتحج المزيد مف السلن نالخدمحت نزيحدة الدخؿ نالامن اكقتصحدف.

 التـمين علا تصاين المنابد الميلي ة صنبة ماتمحت سناء لالست.الؾ الميلػ أن للتصػديبالخحبم .
 -استخداـ التلانلنميح اليديث لزيحدة إاتحج السلن نالخدمحت.

-6وظائف المقاولة:
أ -الوظيفة االقتصادية :
 تس ا الميحنل إلا بةن مستن اااتحمي ة ممين ا عمحؿ. -ت مؿ علا خلؽ ةب

عمؿ مديدة.

 تس ا إلا تانين اااتحج اظ اب لت حيف ممحكت اا داع لد الميحنليف .تسحهـ ة ايؿ التلانلنميح نالتمديد للمـحبين اكقتصحدي . -ت مؿ علا تنمي ا اـ

للماح ؽ التامني المست.دة .

ب -الوظيفة االجتماعية :
 تس ا الميحنل لتيييؽ ال دال اكمتمحعي ن تنزين الثبنة . -ت مؿ علا امتصح

ال حل ن تنةيب ماحصب ـغؿ .

 المسحهم ة تـغيؿ المبأة ن دعم.ح ة الممحؿ الميحنل .ج -الوظيفة التنموية :
 -منال الت نب التلانلنم

خحص من نمند الماحةس

نهكا مح يفػبض علػا الميحنلػ اسػت محؿ

النسح ؿ اليديث .
 تيسيف مستن اااتحمي نالتـحؼ مصحدب مديدة للمنابد تس ا إلا تيييؽ أهداؼ الميحنل . -تأهيؿ الفبد إدابيح نامتمحعيح ناقتصحديح يتا ياما ة عمل لميحنؿ.

-7معوقات المقاولة:
 ب ؼ دباس مدن المـبنع ةامػد أف اسػب الفـػؿ ةػ المـػبنعحت الميحنكتيػ تبتفػن خحصػة السانات ا نلا نيمب علا الميحنؿ إدابة هكا الفـؿ نالت حمؿ م .
 -ب ؼ المباةيػ

ييػث ينامػ المػحلليف للمـػبنع الميػحنكت صػ ن ةػ ال يػث عػف مستـػحبيف

ممح ي بب.ـ لـ نب ل يب للمسؤنلي .
 عدـ استيباب الدخؿ ةامحح أف مـبنع يت لب ةػ ال دايػ تػنةيب افيػحت ممػح يت لػب سػحعحتعمؿ نيل لتيييؽ دخؿ ماحسب نمستن م يـ أقؿ.

 -ي ػ ال مػؿ ناكسػتثمحب غيػب المال مػ

ممػح ينلػد ااي ػح

ييػث ييتػحج أف مـػبنع ةػ ال دايػ

إلا تبييحت ل يبة خحص من نمند م نقحت قحاناي نثيحةي .
مالحظة :لممحاضرة مراجع.

المحاضرة الثالثة :المؤسسة التطوعية(الجمعية نموذجا)
 -1مفهوم الجمعية  :تـيب المم ي لغ إلا ممحع مف ا ـخح
نمف أمؿ ماف

يتيدنف لغحيػ خحصػ

مـتبل .

يػػكهب ح ميم ػػد ع ػػح ؼ غي ػػث ح إل ػػا ت بيػػؼ المم يػ ػ أا .ػػح ح ممحعػ ػ متخصصػ ػ نماظمػ ػ
تاظيمػػح بسػػميح تيػػنـ عبػػنيت.ح علػػا اكختيػػحب اليػػب لحة ػباد مػػف أمػػؿ تيييػػؽ هػػدؼ م ػػيف غيػػب
اليصنؿ علا الب اح نهكا الت بيؼ مف الت بيفحت الت تلحمؿ ةي.ح مف.ػنـ المم يػ

ناف لػـ يـػب

إلا استم اببي التاظيـ مف عدم.ح.
ني ػػبؼ ح أل ػػب ميسػػتب

Albert Meister

ح ةي ػػبؼ المم يػػحت أا.ػػح ح تاظػػيـ امتمػػحع ي ل ػ

داخل انع مف التفحعػؿ اكمتمػحع قصػد تيييػؽ هػدؼ م ػيف نهػكا ال.ػدؼ ي لػ

يػد كاتػ اػنع

مف اابادي يف ا ةػبادح نلػـ يـػب هػكا الت بيػؼ إلػا اسػتم اببي التاظػيـ نلػكا صػف عػدـ الب ييػ
ة المم ي .
ة ييف ي بؼ اليحانف الم از بف 13/09المم ي أا.ح ح اتفحقي تخبػن لليػناايف الم مػنؿ
 .ػػح نيمتم ػػن ةػ ػ إ حبه ػػح أـ ػػخح

ي ي ػػنف عل ػػا أس ػػح

ت حق ػػدف نلغ ػػبض غي ػػب م ػػب ا لم ػػح

يـتبلنف ة تسخيب م حبة.ـ ننسح ل.ـ لمدة ميددة أن غيب ميددة مف أمؿ تبقيػ ا اـػ
ال ح ن الم.ا ناكمتمحع نال لم نالديا نالتب ػنف نالثيػحة نالبيحبػ علػا الخصػن
الت بيػػؼ يغلػػب علي ػ المحاػػب اليػػحانا ألثػػب ما ػ اكمتمػػحع

كات
ح نهػكا

ييػػث أا ػ كهػػب إلػػا أف المم ي ػ

اتفحقيػ ػ نليس ػػت ممحعػ ػ نه ػػن م ػػح ك ي ػ ػ اهتمحم ػػح للمحا ػػب ال ـ ػػبف علػ ػ

م ػػح ه ػػن س ػػح د ةػ ػ

الاظبيحت اليديث للتاظيـ.
نيملف أف ا بؼ الجمعية بأنها جماعة من الفراد ذات تنظيم مستمر لمةدة معينةة أو ريةر
معينة  ،تعتمةد عمة الجهةود التطوعيةة فةي إدارتهةا وعممهةا ،وذلةل بهةدف المسةاهمة فةي تمبيةة
احتياجةةةات المجتمةةةع فةةةي مجةةةال معةةةين  ،فةةةي إطةةةار مةةةا يسةةةم بةةة القةةةانون الجزائةةةري الخةةةاص
بالجمعيات .

-2خصائص الجمعية كمؤسسة تطوعية:
ليد يحنلت اللثيب مف الدباسحت الت أمبيت يػنؿ المم يػحت التنصػؿ إلػا الخصػح
تميزهح نيملف أف اكلب ة هكا الصدد الخصح

التػ

التحلي :

أ-المؤسسية  :ييث أا.ح تاظيمحت كات مالم مؤسسية ل.ػح هيلػؿ تاظيمػ بسػم دا ػـ إلػا
ي ػػد م ػػح نلػ ػنا ا ماظمػ ػ ل مل .ػػح نمم ػػحؿ اـ ػػح .ح نهػ ػ ت ػػؤ ب قيم ػػح امتمحعيػ ػ نت ػػاظـ أةػػبادا م ػػف
الممتمػػن ي ملػػنف علػػا تل ي ػ ايتيحمػػحت م يا ػ

لمػػح أا.ػػح تخبػػن ليػػحانف يػػاظـ تلنيا.ػػح نيتاػػحنؿ

تفحصيؿ عالقت.ح حلدنل .
ب-التطوعيةةةةة  :يي ػػث أا .ػػح تنظيمةةةةات اختياريةةةةة (ليسػػػت ق.بيػ ػ ملزمػ ػ

يلتي ػػؽ  .ػػح ا ة ػ ػباد

حختيػػحبهـ نيتبلنا.ػػح ػػإبادت.ـ اليػبة نلػػكلؾ تيػػنـ علػػا المـػػحبل الت نعيػ سػناء ةػ إدابت.ػػح أنةػ
أاـ ت.ح .
ج-الالربحية  :ييث ك تست.دؼ اليصنؿ علا الب ا المحدف نهكا تأليدا ل ح .ح ة تنةيب
خػدمحت دون مقابةةل مةةادي ناف قػػدمت خػػدمحت ميح ػػؿ مػػحدف ةإاػ ينمػ إلػػا تػػدعيـ اـػػح .ح نك
ينزع علا ا عبحء.
د-االستقاللية  :نكلؾ ة الجوانب اإلدارية والتنظيمية والمالية ة .ت تمد علا اادابة الكاتيػ
مف داخل.ح لمح أا.ح تاظيميح غيب تح
يز

للدنل

-ناف تليت دعمح ما.ػح -نهػ غيػب تح ػ لليػحف

ف عمل.ح منم للؿ أةباد الممتمن .

ه -التنوع  :ييث أا.ح تت اا أهدافا اجتماعية وثقافيةة وسياسةية وريرهةا ن حلتػحل تاـػ ةػ
ممحؿ ميدد أن ة عدة ممحكت ة اف

النقت نكلؾ نةيح للنا ا الماظم ل.ح .

 -1أهداف الجمعية كمؤسسة تطوعية :
 ب ػ المؤسس ػ الت نعي ػ ػػحلممتمن الميل ػ عػػف بيػػؽ ت بيػػؼ أة ػباده .ػػح ممػػح يػػؤدف إلػػامسحعدت.ح للت بؼ علا احتياجات المجتمع ناليصنؿ علا دعم لتل يت.ح .

خدم ػ قةةيم المجتمةةع نتمسػػيدهح ة ػ الناقػػن نهػػكا مػػح يسػػحهـ ة ػ ال مػػؿ علػػا تيييػػؽ أهػػداؼامتمحعي مبغن نميحنم ا اـ

الم.ددة لتمحسؾ الممتمن .
يسػب ا هػداؼ

 تاظيـ نتأ يب الجهود التطوعية نتنمي..ح لخدمػ ة ػحت امتمحعيػ م ياػالت قحمت مف أمل.ح المؤسس الت نعي .

-4معوقةةات تواج ة الجمعيةةة كمؤسسةةة تطوعيةةة :
تت لؽ حلمحاب ال ـبف أن التاظيم أن المحل

نتبمػػن هػػكه الم نقػػحت إلػػا أس ػ حب

نيملف أف اكلب أهم.ح ةيمح يل :

 اختالؿ الولويات ة ال مؿ الت نع ممح يؤدف إلا اةتيحد الثي مف ق ؿ الممحبسيف ةػقدبات الم.ند الت نعي .
 بػ ؼ الداء اإلداري لل مػػؿ الت ػنع مػػف خػالؿ عػػدـ نبػنح ا هػػداؼ نتػػداخؿ ا دنابحلاسػ لحة ػباد ةػ المم ي ػ نعػػدـ متح ػ عمل.ػػـ نتيييم ػ

نكلػػؾ س ػ ب ايػ

الم.ػػحبات اادابي ػ

لد الييحدة نا عبحء.
 -شخصةةنة الييػػحدة نعػػدـ تػػدانل.ح ة ػ المم ي ػ

ييػػث يتمسػػؾ اليح ػػد حلماصػػب س ػ يح نباء

بيؽ البيحدة نالامنمي اكمتمحعي أن لتيييؽ مصحلا كاتي أخب .
عدـ وضوح الرؤية لل مؿ الت نع نتتملا ة عدـ نبنحده اكستباتيم

ي ػ ال مػؿ نعػدـ نبػنح

نعدـ إدباؾ الفبد المت نع لكلؾ مػف خػالؿ اايح ػ أهػداؼ المم يػ ناظحم.ػح

ن بامم.ح نأاـ ت.ح.
 اإلنسةةةحابية نالت ػ تـػػيب إلػػا عػػدـ اسػػتم اببي المت ػػنع ة ػ ال مػػؿ ييػػث يملػػف للفػػبد أفياسيب ةػ أف نقػت مػن نمػند الت ازمػحت عمليػ عليػ دنف إملحايػ إم ػحبه علػا اكسػتمباب نكلػؾ
ة غحلب ا ييحف ف ؿ تغيب ظبنة .
 ب ؼ االتصال حل ي اكمتمحعي الت ت ت ب ه النس اليينف للمم ية ب ؼ التاسيؽ من المؤسسحت الداعم محديح نم انيح ة الممتمن .
مالحظة :لممحاضرة مراجع.

نيتملا كلؾ

