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اه وسهرنا من أجله نيسرنا ونحن على مشارف نهاية عتبة من عتبات العلم ، العلم الذي طلب
لنصل إلى أسمى الدرجات،ونصنع مجدنا الليالي، تحملنا من أجله المشاق ،وكل الصعوبات ،

بالعلم الذي ينير الحياة، العلم الذي طلبناه بكل حب ومتعة دون أي كلل أو ملل، فرسم على 
 وجوهنا البسمة لما حققناه من نجاحات، آملين على مواصلته رغم كل التحديات. 

 وأخواتي  بادئ البدئ أشكر أمي الغالية وأبي العزيزة وكل عائلتي الكريمة وإخوتي

وأخحص بالشكر أساذي المؤطر "بوجمعة العوماري " وكل أساتذتي الذين أشرفوا على 
 تدريسنا خالل مشوارنا الجامعي على رأسهم البروفيسور "مالفي عبد القادر "

داعم في وشالشكر الخاص إلى صديقاتي اللواتي رافقنني  في كل خطوة فكانو بمثابة سند 
ة قيدجي وعائلتها الكريمة ، بن فريحة نزيهة ، مسعود فتيحة نجاحي أخص بالذكر : عائش

 ،جرورو فائزة  ،إيمان بلمنور وإلى جياللي صباح و عائلتها .

وإلى عمال إذاعة الجزائر من مستغانم على رأسهم مدير المؤسسة "بلقاسم تومي " "قمر 
 بوهراس"و"حزية سالمي "

 إلى كل صديقاتي الوفيات اللواتي لم يتسنى لنا ذكرهم وألى كل زمالئي وأحبائي 

 وإلى من تذكرهم قلبي ونسيهم قلمي 

 

 

 

 

 إهداء 
 

 وأبيإلى من أنارت بدعواتها ...أمي 

 أصدقائي إلى كل عائلتي وزمالئي و



 إلى كل طلبة العلم بما فيهم طلبة علوم اإلعالم واالتصال 

الذين لم يبخلو علينا بالعلم وساعدونا في إكتساب معارف جديدة وتطوير إلى كل األساتذة 
مستوانا التقافي والعلمي  وساهمو في تكويننا لنصبح طلبة من ذوي القدرات و الكفاءات 

 ومؤهلين على خوض عجلة العمل بصفة خاصة و الحياة بصفة عامة 
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 خطة العمل 

 تتمثل خطة بحتنا في ما يلي :

 مقدمة ، المفاهيم اإلجرائية.   

الجانب النظري يشمل فصلين، الفصل األول و يتعلق بموضوع البحث "الحرمان العاطفي    
داخل األسرة ويضم تعريف  الحرمان العاطفي" تحت عنوان ماهية العحرمان واألسرةداخل 

نواع أ ،حسب منظور علماء النفس واإلجتماعلحرمان العاطفي تعريف األسرة، ا ،الحرمان
 وأثاره.أسباب الحرمان العاطفي  ،الحرمان العاطفي

اإلذاعي" تحت عنوان أما الفصل الثاني فيتعلق بطريقة معالجة الموضوع "البرنامج   
البرنامج اإلذاعي وأهم ركائزه األساسية ويتضمن مفهوم البرمجة والبرنامج، البرنامج 

 الحواري، مكونات بناء البرنامج اإلذاعي،  وعناصره وخطوات عمل البرنامج اإلذاعي. 

الجانب التطبيقي ويتضمن مرحلة ما قبل التسجيل ومرحلة التسجيل تم مرحلة مابعد    
 سجيل باإلضافة إلى خاتمة وملخص البحث.الت

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمة:
تعتبر التنشئة االجتماعية من أهم األطر واألسس التي يجب التركيز عليها من اجل قيام أي 

مجتمع وذلك انطالقا من الجماعة المرجعية األولى المتمثلة في األسرة التي تعتبر البنية 
زء المهم فيه الذي يعمل على خلق  التوازن األولى المؤسسة للنسق االجتماعي ككل والج

 والتفاعل  والتواصل االجتماعي .

فاألسرة كمكون اجتماعي تحتوي على  على الوالدين واألبناء تربط بينهم مجموعة من 
العالقات  والروابط البيولجية والنفسية  وتحكمهم جملة من المؤثرات التي تولد لهم 

كاملة  لها تأثير  مباشر على أطرافها، وباعتبار  سلوكيات  تساهم في إعطاء صورة مت
األسرة المصدر األساسي  إلشباع الحاجات النفسية وبفضلها يكتسب الطفل شخصيته  

 وتماسكه  أما إذا أصابها أي خلل أو اضطراب  يؤثر على حياة األبناء  مرحليا.

اطفي  الذي يعد ومن أهم المشاكل النفسية التي تعاني مها  األسرة نجد الحرمان الع
كاضطراب وجداني يتمثل في غياب المشاعر   والسلوكيات المعبرة  عن الحب الموجود 

داخل األسرة  فيظهر جليا في شخصية األبناء  فتبرز على الطفل العزلة واإلحباط  إلى غير 
 ذلك .

وبما أنه من المواضيع  االجتماعية الساخنة  فهو يحتاج لمعالجته إعالميا  والتعمق فيه أكثر 
ومعرفة آثاره وكيفية عالجه  وجب علينا طرحه بطريقة مباشرة  بعيدا عن الدراسات 

النظرية  النفسية واالجتماعية  فتوجهنا إلى المعالجة اإلمبريقية العملية القائمة على التفاعل 
أننا طلبة  السمعي البصري ارتأينا أن نطرح هدا الموضوع في قالب إعالمي يناسبه   وبما

فكان ذلك في شكل برنامج إذاعي  وهذا من منطلق أنه موضوع متشعب  يتطلب أخذ ورد 
في النقاش وسماع الرأي والرأي اآلخر،  النظرة االجتماعية من جهة والنفسية من جهة 

 ع الحاالت وعينات بحد ذاتها،  أخرى إلى جانب المتعاملين م



 
 
 

 

 المفاهيم االجرائية:
هو فقدان الشيء وعدم التمتع به وغيابه،  والحرمان  قد يكون مادي أو معنوي  الحرمان:

 حيث يتمثل هذا األخير في فقدان الحاجات النفسية . 

هي مجوعة المشاعر واألحاسيس الوجدانية النابعة من ملكة القلب التي تكون في   العاطفة:
 شكل حب وحنان وغالبا ما تتجسد في سلوكات رهيفة.  

هو غياب العواطف والعوز إليها وهو معاناة نفسية ناتجة عن غياب  الحرمان العاطفي:
   حاجاته النفسية  ورغباته الحاصلة من االختالل و االضطرابات.

هي بناء يتكون من األب واألم الناشئة عن رابطة الزواج باإلضافة إلى األبناء   األسرة:
وهي عبارة عن جزء من الكل المتمثل في المجتمع  تربط بينها عالقة تكاملية تمثل الوحدة 

 الثانوية  التي تنطلق منها حياة كل فرد  وهي المرجع األول للتنشئة االجتماعية.

عبارة عن وحدة او حصة زمنية  تبث على األثير يتم من خاللها عرض  اعي:البرنامج اإلذ
 فكرة او موضوع معين يتضمن مجموعة من الفقرات  تبث عبر اإلذاعة. 

هي البرامج التفاعلية الحوارية  والتي تقوم على الحوار وطرح األسئلة  برامج النقاش:
 األسئلة.  وتعتمد أساسا على  الضيوف والموضوع المطروح وتحضير

هي التي تعنى بالمواضيع ذات الطابع االجتماعي  تخص جميع الفئات  البرامج االجتماعية:
دون استثناء ووضعها في إطار التحليل والتفسير وإيجاد أو اقتراح الحلول  هدفها  التوعية 

 والتثقيف.

 

.  



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 

 ماهية الحرمان والحرمان العاطفي
 داخل األسرة 

 

 

 تمهيد

باعتبار الحرمان العاطفي داخل األسرة  من المواضيع االجتماعية فهو يتكون من 
مجموعة من الخصائث ذات الطابع السايكولوجي والوجداني  التي تميزه ع باقي 

الموضوعات االخرى حيث يربط بين مفاهيم مختلفة المعنى المتجسدة في الحرمان ، 
اسية في عملية التنشئة االجتماعية تستوجب علينا العاطفة واألسرة  وكل هذه النقاط أس

تحديد مفاهيمها ومعانيها  وفق هذا اإليطار من هنا يتجلى لنا مجموعة من الخصائص 
 والتعريفات المتعلقة بهذا الموضوع حسب وجهة نظر كل باحث 

 

 



 

 

 
 

 

 تعريف الحرمان العاطفي

  المعنى عميقة الفهم  لكونها إصطالحا: إن ماهية الحرمان العاطفي هي كلمة واسعة
تعبر عن نقص عاطفي في كثير من مجاالت الحياة ومتطلبات الشخصية، هذا 

النقص الذي يعود إلى فقدان المراهق أو الطفل لوالديه مما أثر على حياته النفسية  
واالجتماعية و السلوكية حيث يلجأ الفرد إلى تعويض هذا السلوك تعويضا سلبيا 

 حراف  واإلخالل بالقوانين العامة.يدفعه إلى االن
  وحسب مجلد علم النفس الحرمان هو غياب أو نقص الطاقات البيولوجية أو النفسية

الضرورية للتطور  المتناسق والمنسجم لإلنسان أو الحيوان، فهناك عدة أنواع 
 (LA ROUSSE1998PP14.28)للحرمان العاطفي

 المكونة لشخصية الفرد والتي  الحرمان العاطفي حسب المجال الطبي هو األسس
تغطي كل تأثراته اإلنسانية ومختلف األحاسيس ومن جهة أخرى فهي الطريقة التي 

 يكون عليها الفرد ردود األفعال أمام مختلف األحداث في الحياة.

  أما حسب مجلد علم النفس فالعاطفة هي مجموع ردود األفعال النفسية للفرد  أمام
 (5،ص2000لم النفس ،)مجلد عالعالم الخارجي.

  الطفل المحروم على أنه الطفل الذي تساء معاملته في األسرة وعاش  دكانالعرف
في شبكة من أنماط التفاعل المحطمة التي تساهم في تحطم شخصية الطفل 

 (12،ص2012)سلوى،

 

يف السابقة نستخلص أن الحرمان العاطفي هو نقص  وعدم كفاية الرعاية رمن التعا 
سباب عدة ناتجة عن نقص  إشباع الحاجات النفسية  وهو ما ينعكس علىى الوالدية أل

 سلوكيات الفرد في حياته اليومية والمستقبلية

 

 



 

 

 

 

 تعريف االسرة

االسرة هي الوحدة االجتماعية االولى التي ينشا فيها ا  الفرد ويتابع فيها مختلف مراحل   
حياته بدءا من ميالده حيث يتفاعل  مع افرادها بصفة عامة والوالدين بصفة خاصة متأثرا 
بالجو السائد فيها، فاألسرة هي أول األماكن  التي يجد فيها األبناء المناخ الفطري المالئم  

ظل تنشئة متوازية  خالية من االضطرابات النفسية والمشكالت السلوكية  حيث  أن اي  في
خلل داخلها يؤثر على شخصية الطفل  وسوكاته كما أن اي اضطراب في الجماعة 

المرجعية  االولى تكون لديه آثار سلبية على الطفل نفسيا واجتماعيا في حياته اليومية او 
  (198،ص1993)كامل حتى في المستقبل.

 

 نظرة علماء النفس واالجتماع للحرمان العاطفي:
ويرى علماء النفس في التحليل النفسي أن الحرمان هو الحاجة النفسية التي ال يمكن أن 
تكون مقتصرة لى الحاجات الضرورية للحياة فقط ولكنها تشمل وبنفس األهمية حاجات 

 النمو العاطفي.

يعني  تعرض الشخص للعجز في طفولته  لكنه ال كذلك "كولي" يؤكد على أن الحرمان 
 يتلقى القدر الكافي للعاطفة ولم تتولد لديه عالقة عاطفية أو اجتماعية مع اآلخرين ،

 

والحرمان العاطفي حسب روجيلي  هو تعرض الفرد لمشاعر الضغط وفقدان الحب 
 من .والعطف  واالتصال االجتماعي وفقدان األب وهو الشعور بالخوف وعدم األ

 

أما بالنسبة للدكتورة "معتصم ميولي" فعرفت الحرمان على أنه الحالة التي عاش فيها الفرد 
)ميولي، ظروف معيشته عالقة رفضية أما العاطفة بالنسبة لها فتتكون من  مجموعة مفاهيم.

 (55، ص2005



 

ت وعرفها عبد المطلب يوسف على أنها المشاعر التي توقع في التردد وتجعل التصرفا
متناقضة وترغم على  اإلفصاح عن أشياء تعتبر من أعمق األسرار ، وبالرغم من أن الفرد 
خلق بالعواطف فطريا إال أنها في غالب األحيان تقود إلى  االضطراب فال يتم التحكم فيها 

 .)عبد المطلب(فهي حالة شعور سواء كانت مؤلمة أو مسرة

  

 لحرمان العاطفي حسب المنضرين: ا

": يعرف الحرمان  على أنه الحرمان من سبل الحياة األسرية الطبيعية المنطوي في أ"بولبي
أيطار العالقات  والتبادل الوجداني الدائم للوالدين ومن تمة فإن االنفصال يؤدي إلى 

. الحرمان فيتوجه الطفل أو الفرد بصفة عامة إلى مؤسسات ليبحث عن صورة أم بديلة 
 (117، ص 1998)سليم قاسم، 

 

 ميرلو :

الحرمان األمومي هو عدم توفر الظروف  السايكولوجيا الناتجة عن مواقف الحياة التي ُكون 
 فيها الفرد محروما من فرص إشباع حاجاته كلها أو معظمها 

 

 فيرتوف سافارنوف:

أن حاجات النمو العاطفي دات أهمية تعادل الحاجات الضرورية للحياة كما تؤكد دراكما أ،  
والدية ليست  نشاط كباقي النشاطات فقط ، فهي نشاط إعداداي يساهم في تكوين ارعاية ال

شخصية الطفل والمراهق حيث تتأثر بنسبة حاجاته ونموه من إهمال وحرمان من طرف 
األب باالسلوب الذي تواجه به هذه الحاجات من عدم اإلشباع  وهو ما أدى إلى ظهور  

 (1980)فيرتوف سفارنوف ،الحرمان العاطفي .

 

حسب سبيتز: ال يمكن تعويض الحرمان العاطفي بإشباع او الحاجات االجتماعية  حيث أن 
. العاطفي فيصبح إنسان راشد اجتماعيا بالغ وقوي  بالتبادلاالنفصال ال يمكن تعويضه إال 

 (280، ص1994) الخوثي ، 



 

 

 

 

 أنواع الحرمان العاطفي:

بنوعية العالقة بين الطفل والديه  وبمدة  إن أنواع الحرمان العاطفي  عديدة   ترتبط
إهمال(   ’عمل ’االتصال  بينهما  وبظروف الوالدين ووضعهما  االجتماعي  ) وفاة، طالق

 من أهمها ما يلي::

 ـ حرمان قصير المدى ومتكرر

 حرمان طويل الدى المؤقت

 حرمان دائم

 حرمان كلي

 حرمان جزئي

 

 أسباب الحرمان العاطفي:

في عدة أسباب تكون في مجملها ذات عالقة بالوالدين  وتستنبط من خالل للحرمان العاط
األسباب في العالقة الموجودة بين األب واألبناء أو حتى األب واألم  وسنتطرق إلى 

 الحاالت العادية أي عندما تكون األسرة متكاملة وليست في حالة انفصال ومن أهمها:

لطفل مع أهله فترة طويلة حيث ال يحدث االنفصال  .  النبد العاطفي: في هذا النوع يظل ا1
أو االنهيار األسري حتى وإن كان هناك سوء في الروابط والعالقة ولكن ال يتخلى الوالدين 

عن الولد إال بعد صراع ، فالطفل الذي يظهر على أنه في أسرة متكاملة وذات صمعة 
يقة األمر عاش اضطرابا نفسيا اجتماعية تظهر على أنها تكفله اجتماعيا اال أنها في حق

وانفعاالت عنيفة فالنبذ العاطفي يتضمن نوع من المعاملة القاسية  تجاه الولد  سواء كان 
غير مرغوب فيه  أو بنت تولد إثر كراهية سلطة األب حيث هناك أباء ال يرغبون أن تكون 

طة األبوية متمثلة لديهم بنت وفي هذه الحالة يكون نبذ عاطفي من طرف الوالد ، وهذه السل



أساسا في الكراهية والتنكر وعليه فالنبذ العاطفي يزرع في الطفل اإلحباط ، الحساسية 
 المفرطة وروح االنتقام واالنزواء .

.غياب األم:  تعد األم منبع الحنان فإذا غابت وغاب دورها نتج عن ذلك طفل كتوم ال 2
شخصية الطفل مند الوالدة إلى غاية  يستطيع التعبير عن الحب فوجودها أساسي في تكوين

بلوغه جميع المراحل ، وفي هذا اإليطار يرى "بولبي " أن دور األم  ضروري عند النمو 
حيث يبدأ من القاعدة فيتميز الطفل الذي يغيب دور أمه بالنقص او التزايد ، حيث إذا غابت 

بعت عواطفه النفسية األم نقص الحنان والعاطفة لدى الشخص وإذا كانت األم حاضرة وأش
والوجدانية بشكل مفرط زاد وتضاعف حنانه وعاطفته . ومن جهة أخرى غياب األب له 

دور وأثر بالغ على نفسية الطفل ويتجسد ذلك الغياب  خاصة في شخصيته مع العالم 
الخارجي ، فاألب يدافع عن ابنه ويدافع عنه في عالمه الخارجي . وحسب قول مورفال كلما 

ل أصبح األب سند مهم في اكتساب المعيار االجتماعي فغياب دوره يؤدي الى كبر الطف
 ظهور سلوك   مضاد للمجتمع 

عدم وجود الجو األسري:  ويحدث ذلك بسبب التقلب االنفعالي للوالدين وعجزهما   -
إقامة عالقات أسرية  صحيحة ويرجع ذلك بدوره أنهم حرموا  في طفولتهم من  عن

وية  وهكذا نرى أنفسنا أمام حلقة مفرغة , أطفال حرموا من الحياة الحياة البيئية الس
 البيئية السوية فحرموا أبناءهم من هذه الحياة.

خروج األم  إلى العمل: خروج األم إلى عملها وبقاء الطفل إما بمفرده أو مع مربية   -
 80,ص 2013يؤدي إلى شعور الطفل باإلهمال )حبوش 

والدي بالرغم من وجوده ضمن أسرة  سوية ومع والديه بسبب وقد يشعر الطفل بالحرمان ال
 األساليب التي يعتمدها اآلباء في تعاملهم مع أبنائهم  ومنها

  أسلوب اإلهمال :  إن اهمال أحد الوالدين للطفل أو كالهم يمثل مظهرا  من
 مظاهر أساليب التنشئة  األسرية  غير السوية , ألن الواليين ال يقومان بأدوارهما

وواجباتهما  الملقاة على عاتقهما وهو ال يعني ترك الحرية  للطفل  بوعي و 
إدراك  وإنما يتركه يتصرف بطريقته كيف شاء  ألنه ليس للوالدين القدرة على 
التوجيه والقيادة, ويظهر ذلك بجالء  في سلوك اآلباء داخل األسر كعدم السؤال 

تمام بهم  في المدرسة, وتحصيلهم عن األطفال  وحاجاتهم االجتماعية وعدم االه
الدراسي  , وتشجيعهم وال يبالون بمرضهم أو صحتهم  ويتعاملون وكأن الطفل 

غير موجود في األسرة  ولهذا األسلوب أعراضه السيئة على الطفل إذ أنه    
يشعره باإلحباط والفراغ العاطفي واهتزاز  النفس وتعرض شخصيته 

اعي  وحسن التعامل مع اآلخرين , وقد تؤدي لالضطراب و عدم التكيف االجتم
هذه العالقة إلى سلوك عدواني كاالنتقام من الواقع  الذي يحيط به  إما داخل 



األسرة في شكل كراهية الوالدين وعدم طاعتهما  أو  خارجها في شكل سلوك 
عدواني  وقد يؤدي بالطفل في اتجاه معاكس تماما  ما يجعله على تحدي واقعه 

 عي  وتغييره.االجتما

 

 
 :أساليب الرعاية  الوالدية الخاطئة : ومنها 

هو أحد أساليب التنشئة االجتماعية غير السوية  وتتضمن الشدة والعتاب   أسلوب التسلط:
والتهديد والتسلط األبوي المصحوب بالعنف  كما قد يكون العقاب في شكل بدني مباشر أو 

في شكل تهديد  صارم أو حتى بشكل صراخ في وجه الطفل. ويرى بعض اآلباء أ، في 
عمليات الضبط والخوف والتحكم  والتسلط بأنواعه  أسلوب التسلط و  القسوة   المبني على 

المادية والمعنوية  األسلوب األمثل لتكوين شخصيات تتسم باإليجابية , غير أن القسوة 
والصرامة  مع األطفال تؤدي ال محالة لخلق شخصيات مهزومة  خاضعة , خائفة, تميل 

وتجعله يعتمد الكذب كوسيلة إلى االستكانة والذل  كما تؤدي إلى انحراف الطفل وجنوحه  
 تجنبه قسوة العقاب .

 

ويعبر عن تذبذب الوالدين في معاملة الطفل  بين اللين والتراخي في  أسلوب التذبذب :  
األمر الواحد, والقسوة والشدة في األمر نفسه  إذ يعاقب الطفل مرة ويثاب مرة في االمر 

في معاملة األبناء  دون تحديد األسلوب نفسه او في الفعل والخطأ نفسه  أي أن االستقرار 
األمثل في معاملتهم  في مختلف المواقف  من أجل توجيههم  الكتساب ثقافة مجتمعهم  
ويؤدي التأرجح في الثواب والعقاب والمدح والذم  وتلبية المطالب ثارة ورفضها ثارة 

واب من الخطأ أخرى  إلى وقوع األبناء في حيرة وتناقض  كما ال يستطيعون معرفة الص
بسبب  تقلب الوالدين  في المعاملة   كما ينتج عنه التردد وعدم حسم األمور ,  وقد يجعله 

 عرضة لالنطواء  والكف عن التعبير الصريح عن مشاعره

 

هي كل ما يحدث ضرر على الوظائف السلوكية  والوجدانية والذهنية  اإلساءة النفسية:
ول الفرد ، إهانة تهديد عزلة...وسلوكيات غير والجسمية للمؤدى مثل  رفض وعدم قب

 (: 111. )صونيا هانتت جينيف هيلتن ص  واضحة أشكالها على النحو التالي
 



 

 

 

 

  

 آثار الحرمان العاطفي: 

للحرمان العاطفي آثار خطيرة قد تؤدي الى العديد من االضطرابات و المشكالت السلوكية 
 الفراغ العاطفي الذي يعاني منه الطفل ,التي تظهر كتعبير عن هذا الحرمان و 

و قد يستعملها الطفل كوسيلة دفاعية انتقامية , و ذلك كتعبير عن حرمانه من عاطفة 
 الوالدين.

و حرمان الطفل الصغير لفترة طويلة من عناية األبوين قد تكون له آثار خطيرة و عميقة 
 على خصائصه و شخصيته و بالتالي على مستقبل حياته.

كدت الدراسات النفسية أنه ال يجوز فصل الطفل عن والديه خاصة األّم في السنتين و ا
األوليتين بحال من األحوال إذ أن ذلك يؤدي الى فقدان االطمئنان النفسي عنده و الى 

 المشكالت السلوكية المختلفة كما يؤدي الى حدوث عدة آثار من أهمها مايلي :

 .اإلذمان على الكحول و المخدرات -

 العجز العقلي. -

 جنوح األحداث. -

 تأخر في النمو. -

 اضطرابات األكل و النوم. -

 االنقباض و القلق. -

 االحساس بالخجل و الذنب. -

 إفراط النشاط. -

 عالقات سيئة. -



 .اضطرابات نفسية -

 سلوكيات انتحارية و تدميرية . -

بين الوالدين , يظهرون نفس و حسب دراسات شمال أمريكا لألطفال الذين شهدوا العنف 
االضطرابات النفسية و السلوكية المتواجدة لدى األطفال الذين كانوا ضحية العنف مباشرة. 

 .(78ص  2013) حبوش , 

 الفصل الثاني
 البرنامج اإلذاعي وأهم ركائزه األساسية

 
ن البرنامج االذاعي باعتباره أحد القوالب الفنية 

ي اإلذاعة في الشبكة اإلعالمية األكثر استخداما ف
البرامجية على إختالفها فإنه يتميز بمجموعة من 
الخصائص والمميزات التي ينفرد بها عن غيره  

من القوالب اإلعالمية كما يتطلب التمسك بمجموعة 
من الخطوات والعناصر التي تساهم في بنائه بشكل 

صحيح سنستخلصها في هذا الفصل بداية من 
نات والعناصر التي تشكل مفهومه إلى غاية المكو

 أساسا في بنائه وفق المراحل المحددة.
 

 



 

 

 

 

 مفهوم البرمجة:
هي إستراتيجية استخدام وتتابع البرامج عبر الجدول اإلذاعي الذي يتم تخطيطه ليجلب 

الجماهير المستهدفة بعناية ويحتاج مسئولو البرامج الى المعلومات والمهارات التي تساعد 
هير المستهدفة بفئاتها المختلفة واختيار األوقات المناسبة لتقديم البرامج على تحديد الجما

ووضعها ضمن الخريطة اإلذاعية ، وحتى تحق نجاح ال بد أن يقوم القائم باالتصال 
بدراسات مستمرة لمعرفة ردود أفعال الجمهور وتقييم البرامج وهذه العملية يقوم بها مراكز 

 البحث أو المحطة.

أساسا تتمثل في الجداول اليومية المسطرة   والمنظمة  المترجمة للعمل اإلذاعي والبرمجة 
بشكل دوري   وحسب نوعية الشبكة البرامجية، ومن الضروري أن يكون جدول البرمجة 

متوازيا مع أوقات البرامج  حسب أنواعها  وساعات البث  وهو ما يطلق عليه ببناء 
 البرامج.

حطة بعقد اجتماعات أسبوعية منظمة  مع العاملين حيث يتم في اإلذاعة يقوم مدير الم
خاللها مناقشة كل ما يخص البرامج وإمكانيتها على تلبية حاجات الجمهور المستهدف 

 والسياسة المرسومة للمؤسسة اإلعالمية .

 من أهم االعتبارات التي تراعا في عملية البرمجة اإلذاعية  

يخاطبها البرنامج والقناة اإلذاعية  بمعنى أن يكون التوقيت اختيار الوقت المناسب للفئة التي 
 مناسب .

 ـ األيام التي يستمع فيها الجمهور لإلذاعة.

 ـ الفترة الزمنية خالل اليوم التي يمكن للجمهور والمستمعين أن يقضيها لالستماع لإلذاعة.

الخدمات اإلذاعية ـ عامل المصداقية  وهو يؤثر بشكل كبير على أنماط االستماع من خالل 
 المفضلة ومواعيد تقديمها .

 ـ وعلى العموم فإن البرمجة تنقسم إلى أربع فترات خالل اليوم  منها:



  :من السادسة صباحا إلى الثانية عشر زواال ،  الفترة الصباحية 

 :من الواحدة إلى الثالثة مساء، فترة الظهيرة 

 :ساء من الرابعة حتى السادسة م فترة ما بعد الظهيرة 

 :من السابعة حتى الحادية عشر ليال)حسن عماد مكاوي،  الفترة المسائية
 ( 149.153.ص ص 1993

 مفهوم البرنامج:
البرنامج في اإلذاعة هو عبارة عن اتصال  وعملية اجتماعية يقوم خاللها القائم باالتصال 

من مجرد كونه  باستنباط إجابات من المستقبل  حيث  أن القائم باالتصال في الراديو أكبر
فرد، والمتلقي في البرامج اإلذاعية هو الجمهور الذي تختلف خصائصه  فيتطلب على معد 
البرنامج أن يستعين بكل ما يساهم في جلب االنتباه من  خالل  استخدام المؤثرات الصوتية 

رشاد لتلبية حاجيات المتلقي السايكولوجية  المتمثلة في أربع وظائف أساسية : اإلعالم، اإل
 (.141والتوجيه ، التثقيف والترفيه)عماد حسن مكاوي،ص

كما يعرف البرنامج اإلذاعي على أنه تلك األشكال العادية ذات المحتويات المختلفة التي 
تقوم اإلذاعة بعرضها أثناء وقت اإلرسال اإلذاعي على المستقبلين باختالف مستوياتهم 

أو مجموعة أفكار تصاغ في قالب معين  لتحقيق  الثقافية وانتماءاتهم ، فالبرنامج هو فكرة
هدف أو توصيل رسالة باالعتماد على الصوت المتكون من الكلمة المنطوقة والمؤثرات 
الصوتية، علما أن العمل اإلذاعي يكون تحت إشراف طاقم )المخرج ، المهندس والمعد 

 ومقدم البرنامج (.

حسب الموضوعات المطروحة فيها فنجد تنقسم البرامج اإلذاعية إلى عدة أنواع تختلف 
البرامج الثقافية السياسية والرياضية ... ومن أهم هذه البرامج نشير إلى البرامج االجتماعية 

التي تعنى  بترابط أفراد األسرة والمجتمع والتفاعل مع العادات والتقاليد وترسيخ مبادئ 
لما لها من تأثير مباشر وتفاعلي مع التربية والفضيلة وهي أكثرها بثا في القنوات اإلذاعية 

المستمعين خاصة وأنها تعالج موضوعات وقضايا في شتى المجاالت  التي لها عالقة 
 (.36.38.ص ص2011بالشأن العام)رفعت عارف الضبع،

 

 البرامج الحوارية:
تعد البرامج الحوارية من ضمن البرامج األساسية لإلذاعة حيث يتم من خاللها استضافة  

كل حسب طبيعة الموضوع المعالج  وعالقتهم به  يتميز هذا النوع من البرامج  ضيوف
بطرح األسئلة قصد الحصول على إجابات لتوضيح الموضوع وبرامج الحوار هي برامج 



النقاش  وتعتبر من الحصص الرئيسية في أي باقة برامجية وألي محطة إذاعية نظرا 
باعتبارها مادة إعالمية ساخنة تعالج مواضيع   ألهميتها عند الجمهور وتعرضه لها بكثافة

هامة تخص الشأن العام ، هذا النوع من البرامج يسلط  الضوء على القضايا االجتماعية 
بالتحليل والنقاش  من خالل آراء األخصائيين الذين يقدمون رأيهم إزاء المواضيع 

اركة  فيها والتفاعل المطروحة  حسب مجال تخصصهم  كما تمنح الفرصة للمستمعين بالمش
معها ال سيما أنها تبث على المباشر وتطرح انشغاالت المواطنين وتتلقى ردود أفعالهم  ومن 
المعلوم أن برامج الحوارية تبث في مساحات زمنية مطولة  ما بين نصف ساعة إلى ساعة 

ونصف وذلك من منطلق أهميتها البالغة التي تكتسيها  مواضيعها المطروحة من جهة 
وأساليب المعالجة من جهة أخرى حيث تسعى لتكريس حرية  التعبير ونشر ثقافة الرأي 

والرأي اآلخر ورفع الرصيد المعرفي لدى الجمهور بكل التطورات والمستجدات الحاصلة 
 في المجتمع من جميع الزوايا .

ومن أهم الخصائص التي من الضروري مراعاتها  في بث مثل هذه البرامج مواقيت 
االستماع بمعنى الكثافة ، قديم مواضيع جديدة تكون في مقدمتها تساؤالت  ويجب أن تكون 

مقدمته مختصرة بال إطناب مع تقديم الضيوف بمناصبهم وتخصصاتهم  في حين أن  
العرض يكون في حوارات وفقرات البرنامج ، أما خاتمته فتكون عبارة عن وجهة نظر 

ز مع اإلشارة إلى رأي المستمعين باستخدام لغة  أخيرة للضيوف وعرضها دون أي تحي
إعالمية معبرة، ومن الشروط األساسية لمعد هذه البرامج أن يكون ذو خبرة ويتميز 

 بالكاريزما والطالقة في اإللقاء .

 

 مكونات بناء البرنامج اإلذاعي:
مادة ـ الفقرات: هي عبارة عن فترة قصيرة ضمن البرنامج اإلذاعي تعرض معلومة عن ال

المقدمة ، تكون في شكل تقرير روبورطاج إلى غير ذلك وتساهم هذه الفقرات في بناء 
 البرنامج وإعطائه لمسة تفصيلية حول الموضوع 

 الريبورتاج هو مرادف الدخول الى العالم عبر األثير , و هو تجسيد للحياة بأصواتها

 حث عن هذه الحياة و نقلها علىو روائحها و ألوانها و حركتها , فما هي كيفية الذهاب للب

 األثير , و كيف يمكن إتقان اإلعداد و ماهي التقنيات المستخدمة اللتقاط األصوات

 و تسجيل المقابالت ؟ انطالقا من قواعد الريبورتاج اإلذاعي وصوال الى امتالك القدرة



 هي الكفاءاتعلى تكييفه عند العودة الى المحطة من اجل بثّه في نشرة إخبارية أو برنامج 
 التي ستسمح هذه الدورة باكتسابها.

ـ سرعة اإليقاع: حيث أن الفقرات تساعد في  سرعة اإليقاع  بالتالي تكون الحيوية والتنوع 
 في األفكار وأشكال العرض وحجم اآلراء تزيد نسبة المتابعة 

متاز باإلثارة ـ البداية القوية للبرنامج اإلذاعي: حيث أن الفقرة التي تكون في البداية ت
والجادبية للمستمعين فتنتزعهم من أي نشاط يقومون به وتدفعهم نحو االستماع فالمقدمة 
تعتبر مؤثر أساسي حيث يمكن  من خاللها شد انتباه المستمع وجعله يقرر متابعة ذلك 

 البرنامج

 ـ التنوع : هو ال يقصد به اختالف الموضوع واالفكار وإنما يقصد به استخدام الطرق
واالساليب المختلفة للتعبير عن فكرة واحدة والتنويع في الفقرات وذلك لتجنب ملل 

 المستمعين فكلما تنوعت فقرات البرنامج كان أكثر مصداقية وكان أكثر تأثير

ـ الوحدة:البرنامج الناجح هو الذي يحضى بدرجة عالية من الوحدة الموضوعية فالبد أن 
امج تصب في الفكرة الرئيسية له  )رفعت عارف الضبع تكون الفقرات على تنوعها بالبرن

 (41.43، ص ص 2011،

 

 عناصر البرنامج اإلذاعي:
يساهم في العمل االإذاعي مجموعة من العناصر تشكل االساس  في نحاح البرنامج وهي 

 تتكامل فيما بينها  منها:

د أن يمتاز بمجموعة هو الذي يقوم بنقل وتوصيل المعلومات صوتيا للمستمعين وال ب المذيع:
من العناصر التي تجعله مؤهال لذلك منها االحتراف حيث يكون هذا العمل هو الوظيفة التي 
يؤديها هذا الشخص وأن يتميز بصفات كونه الحلقة اإليضاحية بين اإلذاعة والمستمع وهو 
شخصية ذات كارزمة موهوب ومبدع  وتختلف خاصيته حسب طبيعة المادة المقدمة، فقد 

كون مقدم لالخبار او مقدر للبرامج أو معلق وأن يكون ذو مستوى تعليمي وثقافي عميق ي
الفهم ذو حضور قوي  متمكن من اللغة والنقاش ولديه مؤهالت صوتية ذو مهارات عالية 

في البداهة والذكاء قادر على االرتجال واالبداع كما يجب أن تتوفر فيه الثقة بالنفس والقدرة 
ماعي مقيد بالوقت وقادر على اإلقناع  في إيطار أخالقي ال يخرج عن  على العمل الج

المبادئ واالخالق المهنية   دقيق فيما بعرضه ومؤهل للقيام بواباته ووضائفه الموكلة اليه 
. ص 2011دون ملل ويشترط أن يكون محبا لعمله وفيا له.)رفعت عارف الضبع 

 (46.50ص



 

-المراسلين والربط : منها أستديوهات تقسم االستديوهات الى ثالثة أنواع   ـ األستوديو:
تنقسم كما  الربط شروط زمن رنين منخفض تتوفر في استديوو التسجيل واإلنتاج 

 أحاديث ومونتاج-موسيقى وغناء -استديوهات التسجيل واإلنتاج إلى الدراما والتمثيليات

التسجيل الصوتي إلى قسمين أجهزة األسطوانات  تنقسم أجهزة - ـ أجهزة التسجيل الصوتي:
 أجهزة التسجيل الرقمي-األسطوانات المضغوطة -أجهزة الشرائط المغناطيسية -

 أجهزة الخرطوش-أجهزة البكرات -تنقسم الشرائط المغناطسية إلى أجهزة الكاسيت -

قسم -لصوت يوجد داخل أجهزة البكرات قسمان القسم اإللكتروني الخاص بإنتاج وتسجيل ا-
 ميكانيكي لسحب الشريط ويسمى الساحب

 –تتوقف جودة التسجيل في أجهزة البكرات على عدة عوامل سرعة دوران الشرائط -
 عرض الشرائط

 الضبط األتوماتيكي-عمر استعمال أطول :تتميز أجهزة الخرطوش بما يلي-

من المصادر  تتيح أجهزة التسجيل الرقمي إمكانية النسخ الصوتي والتزامن الصوتي-
 الصوتية بدقة شديدة.

تستخدم سماعة الرأس لتحقيق التنسيق بين المخرج واألشخاص العاملين داخل األستديو -
 أثناء عملية التسجيل.

يستخدم مكبر الصوت لتحقيق التنسيق بين المخرج والعاملين داخل األستديو قبل أو أثناء -
 إيقاف التسجيل

جاه في الحاالت التي يقوم فيها شخصا باستخدام نفس يستخدم الميكروفون ثنائي اإلت-
 الميكروفون أو من خالل حديث إذاعي يشترك فيه المذيع مع الضيف

 التي تثبت على حامل –الالسلكي  –المعلق -أنواع الميكروفون حسب الطراز العاكس -

 يستطيع الميكروفون العاكس إلتقاط األصوات البعيدة -

 ستوديوهات التلفزيون وخاصة في األعمال الدراميةداخل ا nugtohsيستخدم  -

الميكرفونات الالسلكية ال تستخدم إال في حالة اإلستعراضات الكبيرة أو في حالة بعض  -
 المطربين كثيري الحركة



مزج -تتلخص وظائف طاولة الصوت )مازج الصوت( بما يلي تكبير الطاقة الكهربائية   -
 قة الصوتيةالتحكم بالطا –األصوات الصادرة 

 تردد الموجة –سرعة الموجة  –تحتوي الموجة الصوتية على عدة مكونات قوة الموجة -

 

 خطوات عمل برنامج اذاعي
إن انجاز اي عمل إذاعي يستوجب االلتزام بمجموعة من الخطوات التنظيمية والمرحلية 

 لضمان نجاحه ويمكن توضيح اهمية هذه النقاط فيما يلي:

او الموضوع او القضية حيث ان تعدد  العناصر يجعلها صالحة كمادة ـ اختيار الفكرة 
إعالمية تعالج موضوع معين يكون محل إثارة اهتمام أوساط الرأي العام ، فيحين البد أن 

يتميز الموضوع المعالج باآلنية والحداثة  أي ان يكون جديد يجلب انتباه الجمهور بعيدا عن 
 المألوف .

لجة: على كل مبرمج أن يسعى الى تحقيق مجموعة من األهداف ـ تحديد أهداف المعا
السامية  التي تخدم الجمهور  وتتماشى وطبيعة الموضوع المعالج  فتقدم معارف  للجمهور 

من شأنها  تدعيم االتجاهات وقيم إيجابية  تساهم في رفع السلكات االيجابية  وخاصة 
تحسين  الشخصية واكتساب معلومات مفيدة االتجاهات والسلكوات   التي يمكن من خاللها  

حول موضوعات وأفكار جديدة تطرحها في المجتمع  ومن جهة اخرى الهدف االساسي 
للمواضيع  المعالجة  أن تصنع الحماس للجمهور المستهدف إضافة الى محاولة تغيير  

يذي اتجاهات و قيم سلبية لدى المتلقي، هذه الخطوة تفيد في وضع خطة العمل  التنف
الصحيح للبرنامج اإلذاعي بحيث تضمن عدم الخروج عن الموضوع  وتفرعه إلى نقاط 

 فرعية عديدة  تخرج عن الهدف الرئيسي للمرنامج .

ـ تحديد الجمهور المستهدف : في هذه الخطوة تنطلق اساسا كم نوعية البرنامج وطبيعته 
الجمهور المستهدف إذا كان  ونمط الموضوعات المعالجة   بحيث يتم خاللها تحديد  نوعية

البرنامج يستهدف جمهور عام اي كل الفئات ام مهور متخصص في معنى إحدى الفئات 
الجماهيرية التي تختلف حسب خصائصها اي فئات عمرية وزمنية ومهنية ، تعليمي تقافي 

... 

وتفيد هذه الخطوة في التركيز على أبعاد معينة لموضوعات وقضايا مطروحة  تتوافق  
 وتلبية  االحتياجات الحقيقية للجمهور المستهدف 



ـ اختيار الضيف المالئم  وتحديد المدة الزمنية المالئمة  وكذا الوقت المثالي لبث البرنامج ، 
هذه العناصر تعتبر من بين االستراتيجيات الهامة  لضبط خطة العمل في البرنامج وتحقيق 

 أهدافه ونجاحه 

والموسيقية المالئمة  التي تخدم الموضوع  وكذا تحديد أشكال  ـ تحديد  الوصالت الغنائية
 االتصال والتفاعل المناسبة مع أسئلة البرنامج اإلذاعي 

 ويالحظ ان االتجاه المعاصر يركز على  توجيه  الرسائل اإلذاعية لفئة متخصصة 

تي تتجسد في ـ جمع المعلومات : يعتمد نجاح البرنامج اإلذاعي في اخذ األبعاد األساسية ال
بذل الجهد لجمع البيانات والمعلومات التي لها صلة بالموضوع  والتي يقدمها البرامج 
اإلذاعي وتعتمد على مصادر معلومات التي تفيد في إعداد البرنامج اإلذاعية وشرط أن 

تتناسب وطبيعة   الموضوع المعالج  وهي تشمل األهداف ، الضيوف، الجمهور 
 علومات ونوعية الوصالت الغنائية والموسيقيةالمستهدف، مصادر الم

 
 
 
 
 
 



 
 الفصل الثالث 

 الجانب التطبيقي 
 

 تمهيد 

اليكتمل أي بحث أكاديمي إال وكان مصاحب باإلطار التطبيقي خاصة أن تخصص سمعي 
بصري ما يستوجب عمل ميداني يتطلب منا شرح تفاصيله ومجرياته في اإلطار التطبيقي 

 مرحلة تلوى األخرى .

 

 

 

 تمهيد:
ان العمل االعالمي ففي االذاعة يستوجب مجموعة من المراحل التي من شانها أن تض 

ضبط الموضوع  وطريقة معالجته حتى يكون قابال وجاهزا للبث ، حيث ان هذه المراحل 
تلقب دورا فعال في اعطاء رؤية واضحة عن العمل المنجز مند بداية التفكير فيه  ـ كفكرة  

ده على أرض الواقع  في قالب فني مناسب  كالبرنامج االذاعي   . ـ إلى غية انجازه وتجسي
فهو يتطلب االلتزام بمراحله حتى يكون ناجح ومضبوط من ناحية الفكرة والمعالجة وتتمثل 

 اساسا هذه المراحل في  ما يلي 

 ـ مرحلة: ) ما قبل التسجيل، أثنا التسجيل ، ما بعد التسجيل ( .

  ل:أوال مرحلة ما قبل التسجي



تعتبر هذه المرحلة  من ضمن المراحل االساسية والرئيسية في عملية انجاز أي عمل إذاعي 
لما لها من أهمية بالغة  في أيطار تحديد الموضوع وبط الفكرة  ورسم خطة كاملة  لتجسيده 
في قالب إعالمي إذاعي  يتناسب طبيعة الموضوع المعالج  ومن أهم اهم النقاط التي تحويها 

 لمرحلة:هذه ا

ـ اختيار الموضوع أو الفكرة: حيث أن اختيارنا  لموضوع لحرمان العاطفي داخل االسرة 
جاء على اثر مجموعة  من المالحظات ودراسات استطالعية  للواقع االجتماعي المعاش 

انطالق من الوضع االسري  باالضافة الى التعامل مع مجموعة من الحاالت التي تعاني من 
من جهة اخرى والسبب الرئيسي في طرح هذا الموضوع ومعالجته هذا االضطراب 

بطريقة اعالمية  )برنامج إذاعي(  هو عدم معالجته من طرف وسائل االعالم على اختالفها 
واهماله خاصة وانه من المواضيع الحساسة والتي تعتبر من ضمن المواضيع المتحفظظ 

الفئة  و التعامل معها واالحتكاك بها   عليها   كما حاولنا من خالل طرحه التقرب من هذه
من أجل معرفة  آثار هذا النوع من االضطراب خاصة وان لذيه تأثيرات بالغة على الوضع 

 االسري بصفة خاصة والوضع االجتماعي بصفة عامة.

تكمن أهمية طرح هذا الموضوع في كل برنامج إذاعي  في تسليط الضوء على أحد 
ن الموضوعات الحساسة والمؤثرة في المجتمع ككل . ومحاولة المواضيع  التي تعد من ضم

اعطاء صورة عن واقع اعطاء هذه الحالة وما تؤول إليه في المستقبل وكيف يمكن عالجها 
بطريقة متوازية ،  ومن التصورات التي بني عليها هذا العد االول من البرنامج االجتماعي 

ع(  هو القاء نضرة على آثار الحرمان العاطفي الذي اقترحنا عليه تسمية ) من صميم المجتم
داخل االسرة ذلك من خالل طرحها للتحليل والنقاش  وكذا معرفة اذا ما كان للحرمان 

العاطفي آثار قد تكون إيجابية في بعض الحاالت  وإن كان يؤدي للجنوح  وما مدى تعلقها 
 بالتنشئة االجتماعية  

 ـ تحديد االهداف :
البرنامج االجتماعي هو التطرق إلى أهم القضايا والمواضيع والمشاكل بداية الهدف من 

االجتماعية بالتحليل الو النقاش ووضعها تحت المجهر مع محاولة اعطاء نصائح 
وتوجيهات وإرشادات من شأنها تعديل أو تغيير سلوكات تمس المجتمع  والتحفيز على 

خصائيين وفاعلين في المجتمع  ويخدمون السلوكات اإليجابية  باإلضافة  إلى منح فرصة  إل
الموضوع القترح لتقديم وجهة نظرهم حوله وذلك كل حسب تخصصه وتزامنا مع طبيعة 

 الموضوع والجمهور المستهدف .

أما الهدف الرئيسي من اختيارنا لموضوع الحرمان العاطفي داخل االسرة هو توعية االسرة  
بتجنب   مثل هذه السلوكات المؤدية في غالب االحيان الى آثار جانبية وخيمة تنعكس على 



شخصية  ونفسية الطفل من جهة وعالقاته االجتماعية  وحياته  المستقبلية من جهة اخرى ، 
ثاني فيكمن  في معرفة االسباب والعوامل ا التي من شانها  خلق هذا المشكل أما الهدف ال

  النفسي أو ما يعرف باالضطراب 

وحث االولياء لعلى التقرب من ابنائهم معنويا ونفسيا ووجدانيا واكتساب ثقافة عاطفية 
 الشباع حاجات اوالدهم الروحية من حب وحنان 

 الجمهور المستهدف : 
البرنامج )اجتماعي(  يتضح لنا ان الجمهور المستهدف هو كافة الشرائح من خالل طبيعة 

والفئات االجتماعية على اختالف خصائصها ومستوياتها   الن هذا النوع من الرامج يعال  
 كل القضايا والموضوعات التي تخص االمجتمع ككل .

ي فالجمهور أما العدد االول من البرنامج الدي موضوعه سيكون عن الحرمان العاطف 
 المستهدف فيه سيكون االسرة بصفة عامة  واالسرة غير مستقرة عاطفيا بصفة خاصة 

 :ـ جمع  المعلومات 
اعمدنا في هذا الموضوع  على كتب ومراجع متعلقة بالحرمان العاطفي باالضافة الى 
ربية االحتكاك بحاالت تعاني من هذا االضطراب  والتوجه الى مراكز   من بينها اعادة الت

بمستغانم والمرأة المعنفة بمستغانم باالضافة إلى اجراء مجموعة من المقابالت مع بعض 
االخصائيين  في علم النفس واالجتماع  ، كما استعنا بشبكة االنترنت في جمع بعض 

 المعلومات 

 

 تحديد الضيوف:
سرة ( ذو باعتبار أن  البرنامج اجتماعي والموضوع المعالج )الحرمان العاطفي داخل اال

طابع  اجتماعي نفسي  فهو يتطلب حضور اخصائي ين في علم اجتماع العائلة ، قلم النفس 
 ، مسؤول ي إعادة اتربية.

 ـ تحديد األسئلة: 
تتمثل في مجملها في االسئلة المحورية الرئيسية الموجهة إلى الضيوف كل حسب مجال 

توقعة تكون خالل الحوار شرط أن تخصصه   باإلضافة الى االسئلة الفرعية  وهي غير الم
 تصب في نفس سياق الموضوع 



 ـ اختيار أوقات وأماكن التسجيل:
تعتبر هذه من ضمن النقاط االساسية والتي يجب التركيز عليها قبل عملية التسجيل فيتم 

 خاللها اختيار  أماكن تسجيل البرنامج وفقراته باإلضافة الى االوقات التي تناسب الضيوف 

 : الطريق الخاصة بالبرنامج ورقةـ 
تتمثل  خطة عملنا في تسجيل حاالت تعاني من الحرمان العاطفي ، تسجيل رأي الشارع،  

كتابة تعليق الخاص بالربورطاج،  تركيب وزج الربورطاج ، تسجيل البرنامج ، تسجيل 
اللحن التعريفي للبرنامج والتركيب الكلي لكل أجزاء البرنامج  ) من لحن تعريقي ، 

في وسط البرنامج  ويتضمن رأي الشارع  والحاالت  والتعليق البرنامج والربورطاج يكون 
.) 

 :  (sinopcisseـ ملخص البرنامج )

الموضوع هو الحرمان العاطفي داخل االسرة ، نعالجه في  قالب فني إعالمي يتمثل في 
البرنامج اإلذاعي  من إعداد الطالبة "صفية بلخلفة" تحت إشراف األستاذ "بوجمعة 

 العوماري" .

تتمثل الفكرة اعامة للموضوع في تسليط الضوء على قضية اجتماعية نفسية  ومعرفة آثارها 
وكيفية عالجها  وتجنب أخطارها وتوعية الفئة المستهدفة بتجاوزها من خالل تعديل السلوك 

عن طريق استخدلم التحليل والنقاش المرتبط أساسا بالضيوف الحاضرين بي البرنامج 
رة مقربة عن الحرمان العاطفي في نضرتين مختلفتين اجتماعية باالضافة العطاء صو

ونفسية من خالل آراء أخصائيين من جهة ورأي الجمهور  وعرض الحاالت من جهة 
 أخرى ويتمثل السؤال الرئيسي في هذا العدد في 

 " ماهو الحرمان العاطفي داخل األسرة وما مدى تأثيره على حياة الفرد ؟".

 

 : . مرحلة التسجيل2
تعتبر مرحلة التسجيل كمرحلة ثانية ومهمة في انجاز العمل اإلداعي فهي بمثابة مرحلة 
تنفيدية للمشروع حيث يتم خاللها تطبيق خطة العمل على ارض الواقع بمعنى مباشرته 

خطوة تلوى االخرى  حسب التسلسل المنطقي  الذي يتماشى وطبيعة الموضوع  والنوع 
ذا يتم بعد القيام  بجميع االجراءات االدارية المتمثلة في  االعالمي المستخدم  وكل ه

 رخصة التسجيل .وتبدأ هذه العملية بما يعرف بالمعاينة   



المعاينة: تسمى هذه المرحلة بمرحلة المعاينة واالستطالع  تاتي بعد اختيار موضوع  
للموضوع  وتتطلب  البرنامج االذاعي ، وهي المرحلة التي يتم فيها  جمع المادة االعالمية 

تحديد اماكن التسجيل وجمع المعلوات المتعلقة بالموضوع  واختيار الشخصيات واالطراف 
 التي لها صلة بالموضوع .

في هذه المرحلة  بدأنا بتسجيل مع الحاالت حيث كان التسجيل مع الحال األولى )سيدة  لها 
افريل بمنزلها ، فاتضح لنا  10مأطفال تعاني من الحرمان العاطفي ( كان ذلك يوم  االربعا

من خالل الحوار معها أن لها حرمان عاطفي من طرف الوالدين  فأثر على حياتها الزوجية 
 وعالقتها مع ابنائها  .

فتبين لنا من   2019أفريل  17التسجيل مع الحالة الثانية فتاة في مركز المرأة المعنفة  يوم 
دفعها للتوجه للمؤسسة  هو العنف والذي كان نتيجة خالل مقابلتها أن السبب الرئيسي الذي 

الحرمان داخل االسرة  سواء من طرف الوالدين وحتى االخوة فخلف لها إضطراب ومعاناة 
 نفسية .

 تسجيل رأي الشارع أو األصداء الصوتية:

فكان السؤال الرئيسي المطروح " هل للحرمان   2019أفريل  18كان ذلك يوم الخميس 
 ر نفسية واجتماعية؟".العاطفي آثا

 

 

 

 كتابة نص التعليق الخاص بربورطاج البرنامج :
 وتسجيله ثم اختيار موسيقى عاطفية وتركيبه 

 :نص التعليق

إن االسرة هي نواة المجتمع  حيث تنطلق فيها الحياة الفعلية ألي فرد من خالل التفاعل  
دئ له دور فعال وهام في التنشئة  والتواصل بين أفرادها سيما الوالدين ، فالجو االسري الها

االجتماعية المتوازية والسوية ذلك بعيدا عن االضطرابات النفسية والمشاكل السلوكية ، 
فغياب أحد الوالدين وعدم قيامه بواجبه النفسي على غرر المادي تجاه أبنائه وحرمانهم من 

وجود أي خلل يؤثر الحب والحنان يخلق لهم اضطرابا يسما بالحرمان العاطفي، حيث أن 
على شخصية الطفل  ونموه وصحته النفسية  من هنا فان للحرمان العاطفي داخل األسرة 

 آثار سلبية وخيمة. 
 رأي الشارع حول الموضوع



فإن االسرة هي الضامن األساسي الشباع الحاجات النفسية واالجتماعية  خاصة إذا كان 
وسطها سليما وبفضلها يكتسب الشخص خبرات تساهم في بناء شخصيته وتجعله قادرا 

ومؤهال لتأسيس أسرة جديدة تنعم باالستقرار العاطفي والعالقة الحميمية ، فيحين إذا كانت 
لعاطفي   فإن ذلك حتما سيؤدي إلى تكوين شخص غير سوي  االسرة تفتقد لالتصال ا

يتميز باالحباط النفسي والعزلة االجتماعية  كما أن التمصل الوجداني للجماعة المرجعية 
االولى  سيؤثر سلبا على حياته  المستقبلية سواء في العالقة الزوجية او حتى مع االبناء 

و ما توضحه هذه الحالة ) الحالة األولى( ومن وتتولد له صعوبة لتكيف نفسيا واجتماعيا وه
هة أخرى فان للحرمان العاطفي انعكاسات جانيية قد تهر في شكل ممارسات عنيفة  

تنعكس سلبا على حياة الضحية فيدفعه للتجرد من إنسانيته او الجنوح أو االنتحار والفرار 
 من المنزل في بعض الحاالت كما تبرزه الحالة الثانية 

ان الحرمان العاطفي هو معاناة االنسان الناتجة عن غياب االسباب الضرورية  لتلبية فإذا ك
حاجاته ورغباته النفسية فإن االختالالت العاطفية التي تقع داخل االسرة لها آثار سلبية غير 

محدودة مرحلية ونوعية  تختلف من مرحلة إلى أخرى وفي خضم هذا يستوجب تغليب 
ي عن المادي الذي أصبح يطغى عن المجتمع  حتى نضمن توافق و الجانب النفسي والروح

توازن اسري  وتنشئة اجتماعية سليمة  خالية من االضطرابات النفسية والسلوكات 
 العدوانية

 

 تسجيل البرنامج: 

قبل عملية التسجيل كانت لدينا جلسة تمهيدية لبضع دقائق من أجل اعادة إعطاء لمحة حول 
 ضيف كل حسب تخصصه  .محاور العدد لكل 

 أخصائية في علم إجتماع العائلة: "مشري فريدة"

 االخصائية ي علم النفس "" فافا الحاج ولد جلول"

 مربي سابق بإعادة التربية "بن يمينة لبوخ"

كانت بداية التسجيل بالمقدمة  حيث طرحنا فيها الموضوع  بصفة عامة  ثم مدخل إلى 
 افة الضيوف الموضوع لتنتهي بأسئلة ثم استض

 المقدمة:

أهال ومرحبا بكم مستمعينا الكرام   في هذا العدد األول من  برنامج من صميم المجتمع  
الذي سنلقاكم فيه كل أحد  بداية من الساعة العاشرة صباحا على امتديو إذاعة الجزائر من 

 مستغانم .
الجتماعية  التي تمس هذا الفضاء االجتماعي سنتطرق فيه في كل مرة  إلى أهم المواضيع ا

جميع الشرائح دون استثناء  وذلك في  مختلف الشؤوون   واليوم ارتأينا تسليط الضوء  
على موضوع جد حساس خاصة وأنه يخص التنشئة االجتماعية ونتائجها في المستقبل ، 



 فحديثنا سيكون  عن الحرمان العاطفي داخل االسرة  
لعاطفي مرتبط أساسا بالجانب النفسي والوجداني من الواضع أن هذا النوع من الحرمان ا

لالبناء من جهة  والعالقة الموضوجدة داخل البنية االسرية  من جهة أخرى سواء بين 
 الزوجين أو عالقتهم باالبناء فما هو الحرمان العاطفي وما تأثيراته؟ 

ي والنقاش في هذه النقاط وأخرى يسعدني أن أرحب بضيوفي الكرام الحاضرين مع 
 باالستديو  

األستاذة أخصائية في علم إجتماع العائلة: "مشري فريدة" ، االخصائية في علم النفس "" 
 فافا الحاج ولد جلول" و المربي السابق  بمؤسسة إعادة التربية "بن يمينة لبوخ"

 

 الحوار مع الضيوف

 

 خاتمة البرنامج
في الختام  أشكركم على تلبية الذعوة ونقول ان الحرمان العاطي داخل االسرة هو  

كضاهرة اجتماعية وموضوع اجتماعي حساس ال بد على كل أسرة أن تعمل وتركز عليه  
منأجل عالجه وتجاوزه  وتجاوز مثل هذه االخطاء فهو يؤدي ال ضرار تكون في غالب 

يا او مستقبال أو حتى كذلك  في تنشئة جيل جديد فلذا ال االحيان كبيرة على نفسية الطفل حال
بد أ، يكون هناك تأهيل نفسي اجتماعي  منأج  تجاوز هذه الظاهرة ونتمنى كذلك أ، يكون 

 هناك وعي داخل االسرة من أجل االحتكاك فيما بينها وتفادي أخطاء هذا الحرمان العاطفي 
من برنامج من صميم المجتمع رافقتكم فيه في  إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد

االعداد والتقديم واالخراج "صفية بلخلفة" وكانت معكم على العارضة التقنية "قمر 
 بوهراس"  نلتقي في عدد آخر إن شاء  هللا

 

 

 indicatif’lتسجيل اللحن التعريفي للبرنامج:
االعداد، التسجيل كان بصوت يتضمن إشارة بعنوان البرنامج نوعه وطبيعته دوريته هدفه و

 "محجوب عائشة " ممزوج بموسيقى اجتماعية. 

 

 

 

 اللحن التعريفي
م القضايا والمواضيع االجتماعية نسلط ÷من صميم المجتمع  برنامج اجتماعي يعالج أ



عليها الضوء بالتحليل والنقاش  من صميم المجتمع  برنامج اسبوعي  تلقاكم فيه في االعداد 
 ية بلخلفة"والتقديم "صف

  

    

في إذاعة الجزائر من مستغام   2019افريل  23مدة تسجيل البرنامج كانت يوم  الخميس 
 حيث دامت مدة التسجيل ساعة وخمسة عشر دقيقة. 

 

 مرحلة ما بعد التسجيل:
وهي المرحلة االخيرة والتقييمية للعمل االذاعي )البرنامج( حيث يتم فيها  انتقاء واختيار   

كل ما هو مناسب ويخدم الموضوع   فنقوم بحدف المتاليات التي التخدمه وتركيب كل 
الفقرات الخاصة بالبرنامج ،  فهده المرحلة تعتبر بمثابة عمل فني وتقني   يحدد مدى 

 عالمي ومدى تأهيله حتى يكون جاهز للبث. جمالية العمل اال

 مفهوم التركيب أ, ما يسمى بالتوليف

هو لغة يتحدث بها المخرج أو معد البرنامج  مع جمهور المستمعين فهو مرحلة من 
المراحل المهمة جدا في صناعة  العمل اإلعالمي ككل  واالذاعي بصفة خاصة   

ى الجانب التعني المتمثل في استعمال  االجهزة "البرنامج"، يعتمد المونطاج في تجسيده عل
الخاصة بالتركيب التي عرفت تطور جعلت من عملية التركيب غاية في السهولة ، أما 
الجانب الفني فيعد  األهم في المونطاج  باعتباره لغة   على المختص اكتسابها وعلى 

يث تعبر هذه األخيرة المخرج ضبطها  وهو اختيار  وترتيب التسجيالت  بتتابع وتناسق ح
 عن األفكار 

أما الميكساج او ما يعرف  بالمزج فهو عملية يتم من خاللها  التنسيق والمزج بين الصوت 
والموسيقى شرط أن تتناغم  هاتين االخيرتين حسب طبيعة الموضوع  خاصة الموسيقى  

 يجب أن تعبر عن الموضوع.

 تركيب  البرنامج على النحو التالي:

تعريفي، مقدمة البرنامج الحوار مع الضيوف )أخصائي في علم االجتماع  عللم اللحن  ال
النفس(، روبورطاج البرنامج ، الحوار مع الضيوف )مربي سابق( ، خاتمة البرنامج 

 ونهايته بوصلة موسيقية.

 



 النهائي للبرنامج التصور

الحرمان العاطفي العدد االول من برنامج من صميم المجتمع كان موضوعه يتمحور حول 
دقيقة  والجمهور المستهدف هي االسرة بصفة عامة  52داخل االسرة  حيث كانت مدته 

وغير المستقرة بصفة خاصة هو برنامج اسبوعي حواري تفاعلي  يعرض على المباشر  
استضفنا من خالله أخصائيين وفاعلين  في المجتمع لهم صل بالموضوع ، استخدمنا فيه 

ف مستوياتها ) فصحى ، متداولة والدرجة(  الهدف األساسي من خالله اللغة على اختال
يتمحور حول التفصيل في موضوع اجتماعي نفسي له آثار على الوضع االسري بصفة 
خاصة والوضع االجتماعي بصفة عامة  حاولنا من خالله غرس ثقافة  عاطفية داخل  

الحاالت كالعزلة أ, الجنوح  االسرة واعطاء فكرة  عن نتائج التي تترتب عن مثل هذه
 واإلحباط النفسي وغيرها.

اعتمدنا في بداية البرنامج  على المقدمة االستفهامية  التي تتمثل في طرح اسئلة في نهاية 
المقدمة ثم استضافة الضيوف علما أن مدة المقدمة كانت دقيقتين  لتكون بعد ذلك االنطالق 

لم اجتماع العائلة "مشري فريدة" فكان السؤال في النقاش  مع االستاذة االخصائية في ع
المحوري الذي طرح عليها ماهو الحرمان العاطفي لنظرة علماء  االجتماع؟ )اشارت إلى 
مجموعة من العوامل التي لها دخل في النئشة االجتماعية والتي من شأنها أن تولد إشباع 

االجتماعية كما أشارت إلى عاطفي داخل االسرة  من أهمها الزواج التوافقي ، التنشئة 
دقائق   3وجود نوعين أساسيين من التعبير العاطفي والذي يكون رمزي أو لغوي.(بعد 

تدخلنا وواصلنا  الحديث فأشارت إلى  وجود الدوائر االساسية المسؤولة  عن  نتائج 
ض الحرمان العاطفي  المتمثلة في ضغوط يومية وعدم معرفة الحاجات االساسية لالبناء بغ

 دقائق . 3النظر عن الحاجات االساسية ، كان ذلك في 
السؤال الثاني كان موجه لالخصائية في علم النفس "فافا الحاج ولد جلول "  ماهو الحرمان 

العاطفي بالنسبة لعلم النفس ؟ فكانت إجابتها أن إذا كان هناك تقصير في دور األم واألب 
دقائق تدخلنا  ثم كانت إشارة إلى تفاعل 3فإن ذلك حتما يتم إلى حرمان عاطفي و بعد 

كحافز وبعد دقيقتين كان هناك تدخل فأشارت االستاذ إلى التقبل كعنصر أساسي في عملية 
 دقائق . 8التواصل  االساسي دامت مدة الحوار معها 

وسؤال موجه لالخصائية مشري فريدة كيف يكون التطور العاطفي المرحلي ؟  فنوهت 
تختلف من مرحلة إلى أخرى  في حياة الفرد  ونتيجة مجموعة من غلى أن العاطفة  

دقائق وبعدها عرض 4التراكمات   ،يليها أخذ ورد بيننا وبين االخصائيتين مدته 
دقائق وبعده تدخلنا ثم السؤال موجه لالخصائية في علم  8الروبورطاج بلغت مدته حوالي 

دقائق ويليه تدخلنا بتوجيه السؤال   3ي النفس حول آثار الحرمان العاطفي وكانت اجابتها ف
للمربي السابق في إعادة التربية حول وجود حاالت جانحة كان سببها الحرمان العاطفي  

فأكد أنه هناك العديد من الحاالت الجانحة وسببها هو الحرمان العاطفي  كما أرجع السبب 
ل المتمثلة اساسا إلى وجود الحرمان العاطفي داخل االسرة إلى مجموعة من العوام

 5فيالالعولمة ونتائجها  التي خلقت تفكك أسري  باإلضافة الى القيم االسرية  وذلك في 
 دقائق  ، ثم تدخل االخصائية النفسية في دقيقتين .

 
لتكون نهاية الحوار بكلمة ختامية لكل ضيف  اتفقت في مجملها على ان للوالدين دور فعال 



ل االسرة  ، وعلى أنه من الضروري عليهم احتواء ابنائهم في وجود الحرمان العاطفي داخ
وتحمل المسؤولية  والتركيز على الجانب العاطفي بغض النضر عن المادي حيث منحنا 

 لكل ضيف دقيقة 
وكانت خاتمة البرنامج عبارة عن حوصلة  حول الموضوع باعتباره ضهرة اجتماعية 

ن شأنها  تبني مشكل الحرمان العاطفي يستوجب عالجها وتفاذيها بسلوكات إيجابية  م
 وآثاره .

 دقيقة  فتم تقسيمه على النحو التالي: 52بما أن مدة البرنامج كانت 
 اللحن التعريفي  دقيقة

 مقدمة دقيقتين 
 دقيقة 12تدخل االخصائية في علم اجتماع العائلة 

 دقيقة  15تدخل االخصائية في علم النفس 
 دقائق  5تدخل المربي السابق في مؤسسة إعادة التربية  

 دقيقة  11تدخل معدة البرنامج بلخلفة صفية 
 الخاتمة دقيقتين 

 دقائق8روبورطاج البرنامج 
 

من المواضيع المترحة الطالق ، الميراث ،التسرب المدرسي،  البطالة ، العزلة واالحباط  
 الدراسة والعمل... النفسي ، الطفولة المسعفة،  الطالب بين

  
 

 

 البطاقة التقنية
 

 خصائصه البرنامج

 من صميم المجتمع عنوانه

 إجتماعي طبيعته



 الحرمان العاطفي داخل االسرة الموضوع

 أسبوعي صباحي مباشر دوريته

 دقيقة 52 مدته

 االسرة )اغير المستقرة( الجمهور المستهدف

"مشري أخصائية في علم اجتماع العائلة  الضيوف
 فريدة"

اخصائية  في علم النفس " فافا الحاج ولد 
 جلول"

مربي سابق في مؤسسة إعادة التربية "بن 
 يمينة لبوخ"

 توعوي الهدف 

 فصحى ، متداولة ودارجة اللغة المستخدمة

مطالعة. االنترنت. أخصائيين. عينات من  مصادر المعلومات
 المجتمع

 صفية بلخلفة  إعداد وتقديم

 

 

 

 

 

 خاتمة:
من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية لموضوع الحرمان العاطفي نستنتج انه ظاهرة 

اجتماعية يستلزم عالجها والعناية بها وإعطائها أهمية بالغة   لتجنب آثارها الجانبية خاصة 
وانها بمثابة قضية ال تمس شخص معين وهو ما توضح نا  من خالل الحديث مع الحاالت  

الذين كانوا ضيوفا معنا في البرنامج  اإلذاعي الذي حاولنا من خالله إعطاء   واألخصائيين
لمحة واضحة ومفصلة حول ماهية الحرمان العاطفي  في نظرته االجتماعية والنفسية  

 مركزين على نقاط اساسية وهي الوالدين والتنشئة االجتماعية بصفة عامة .

ل برنامج إذاعي حتى نتعمق فيه علما انه  فطبيعة الموضوع استوجبت علينا عالجه في شك
من الضروري أي عمل إعالمي وإذاعي يتطلب المرور بمجموعة من المراحل التي من 

شانها ضبط وتنظيم العمل ورسمه في شكل مخطط لتسييره وفق التسلسل المنطقي 



تتمثل  للموضوع وكذا األساسيات التي البد احترامها في عملية انجاز العمل اإلذاعي والتي
في مرحلة ما قبل التسجيل ، أثناءه وبعده، حيث أن كل هذه األساليب والسبل تساهم في 

نجاح وبلوغ الهدف المرجو من البرنامج ككل والموضوع بصفة خاصة كما يجب على معد 
البرنامج  ان يكون ذو خيال واسع  يمكنه من اضفاء لمسة خاصة على فكرة البرنامج وأن 

سواء من ناحية زاوية المعالجة أو األسلوب المستخدم في ذلك  وأن يخرج عن المألوف 
 تكون هناك حلول في الختام أو  نصائح .

في األخير من خالل العدد األول من برنامج من صميم المجتمع نستخلص أن  الحرمان 
العاطفي كظاهرة يفترض تسليط الضوء عليها إعالميا  لترسيخ ثقافة التواصل والتفاعل 

 ي في المجتمع.االسر
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