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 ماهو البرنامج ؟

 

 .بعمله ستقوم لما خطة هو أو المنهاج، الئحة أو الميزانية هو :لغة البرنامج

 

ا البرنامج  أو خالل اإلذاعة من  قدم مصوووو ة أو صوووو ية كانت سوووواء مادة كل هو :اصطططًا  

 المشوواهدين، أو الجمهو  المسووتمعين مخاطبة وهو معين هدف ولها البث فترة ضوومن التلفزيون

 وموعد لعرضوووها المحدد والنهاية والزمن المقدمة لحن من بعض عن بعضوووها البرامج و تميز

 .الجمهو  على عرضها

 

 :والتلفزيونية اإلذاعية البرامج بناء

 

 :أو مصو ة صو ية مواد  تضمن به خاصة بنية على التلفزيوني أو اإلذاعي البرنامج يحتوي

 المناظر وإدا ة ووضوووع اإلضووواءة و وزيع الصوووو ة  شووو يل و شووومل :البصطططرية البنية أوال : 

 .والم ياج والشعر والمالبس ومحتواها وطرازها هيئتها و حديد ال اميرا

 .ومؤثرا صو ية وموسيقى كالم من الصوت عناصر  وظيف وهي :السمعية البنية :ثاني ا

ا  والعووازفين وايوواد ه  والممثلين المووعيعين على الوظووائف  وزيع وهي :اإلداريططة البنيططة :ثططالاطط 

 .بينه  العالاات و ر يب و وجيهه 
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 أو التلفزيوني اإلذاعي للعمل الم ونة العناصوووووور كل  جميع وهي :المونتاجية البنية :رابع ا

 .متميز معما ي بناء في و وحيدها

 :واإلذاعية التلفزيونية البرامج أهمية

 والتنوع الهائل بالتعدد  تميز التي اإلعالمية بالمواد مشووووبعة بيئة في يعيش اليوم اإلنسووووان إن

 من ومختلفة عديدة أنواع  شوومل وأصووبحت ا سووعت والتي المختلفة، اإلعالم وسووائل في ال بير

ا، والمقروءة والمسووموعة المرئية اإلعالم وسووائل  بيان في المحو ية العناصوور أبرز ومن أيضوو،

 :هي المجتمع على واإلذاعية التلفزيونية البرامج  أثير أهمية

 البرامج  لك خالل من جديد هو ما كل العال  من نتعل  فنحن :واإلدراك الفهم توجيه 

 الشووعو  فه  وطبيعة إد اك مدى لنا  نقل التي هي البرامج فتلك واإلذاعية، التلفزيونية

 .العام الرأي و وجيه المختلفة الثقافات ومعرفة

  ا  سووواه  :معلومات على الحصططططو  من شووواسوووعة كميات على الحصوووول في أيضووو،

 .ايمتها أو أهميتها عن النظر وبغض  علمها، ل  أم ذلك ابل  علمها كنت سواء المعلومات

 البرامج  لك خالل من المعروضووة األف ا  فتنطبع :لألفراد اليومي السططلوك توجيه 

 .ذلك غير أو المختلفة، والخدمات بالسلع المتعلق الشرائي السلوك طبيعة حول

 سووواء للجمهو  نموذج إبراز على البرامج  لك فتعمل :المحاكاة وعملية الذات فهم 

  لك حياة في يدو  ما ويسوووووومع الجمهو  ويشوووووواهد  ياضووووووي،ا، أو علمي،ا أو فني،ا كان

 .واالاتصادية االجتماعية ظروفه في معه  تشابه وما الشخصيات
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 ما كل -مباشووورة  عرض أنها اليوم واألغلب- البرامج  لك فتنقل :االجتماعي التفاعل 

 .والمنااشات للحوا  مشتركة بأ ضية بتزويدنا و ساه  سريعة، بصو ة يحدث

 وأكثرها اإلعالم أغراض أه  منازع بال البرامج  لك  عتبر :والترفيهية التسطططططلية 

ا،  وعواطفه ومشواعر  النفعاال ه العنان إلطالق البرامج  لك الفرد يسوتخدم حيث انتشوا ،

 والعزلة، الملل من والتخلص والتنفس، واالسوووووترخاء، المتعة، لتحقيق وأحاسووووويسوووووه،

 .والهموم المش الت و ناسي

 

 :والتلفزيونية اإلذاعية البرامج قوة مصادر

 والترفيهي اإلخبوووا ي منهوووا البرامج أنواع عرض في كبير  نوع فتجووود :التنوع 

 .وغيرها والسينمائي والموسيقي والفني واالاتصادي

 انتباهه على والسوووويطرة إليها الجمهو  جع  على البرامج  لك  عمل حيث :الجاذبية 

 .معلومات من بعرضه  قوم بما وإاناعه فيه والتأثير

 ية فاعل جد :الت ية اإلذاعية البرامج أغلب أن فت ها اليوم والتلفزيون ية ب فاعل إم ان   

 التواصووووول وسوووووائل عبر المشوووووا كة أو الها فية المداخالت حيث من معها، الجمهو 

 .وغيرها االجتماعي
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 اليوم، مدا  على  عرض اليوم المتنوعة البرامج جميع  جد حيث :والتواصططل الوفرة 

ا وات، كل في للمتلقي متوفرة فهي ولهعا إعادة موعد لها و جد  السووووهولة فمن وأيضوووو،

 .البرامج لتلك الناالة القنوات على الحصول بم ان
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 :واإلذاعية التلفزيونية البرامج فعالية في المؤثرة العوامل

 على واد  ها واإلذاعية التلفزيونية البرامج فعالية على  ؤثر التي العوامل من مجموعة هناك

 عنها التعبير يم ن العوامل وهع  المسووتمع، أو المشوواهد الجمهو  طبيعة في و غيير أثر إحداث

 :التالية بالمتغيرات

 و نوعها ومصووداايتها، البرامج بوسووائل المتعلقة العوامل وهي :المصططقاقية متغيرات 

 .إعالمية و عددية  نوع لديها أم ومتسقة متشابهة هي وهل و جانسها، وشمولها

 اختالف حيث من البرنامج يخاطبه العي الجمهو  يختلف حيث :الجمهور متغيرات 

 شخص يستجيب أحيان،ا إنه بل للتأثر، واابليته  االجتماعية، والتنشئة والثقافات الخبرات

 .االجتماعية أو النفسية أو الصحية لظروفه وفق،ا المحتوى لنفس يتعرض حينما آخر عن

 لة على اد  ه في البرنامج محتوى يتح   :المحتوى متغيرات  واإلاناع االسووووووتما

ا المتلقي، حاجات وإشباع والجاذبية،  .البرامج  لك  أثير فعالية في مهما دو ،

 التلفزيونيووة البرامج اُختطبهووا و فيهووا  ُعرض التي المنطقووة وهي :البيئططة متغيرات 

   ون اد وهي واالجتماعية، واالاتصووادية السووياسووية بالظروف  تغير والتي واإلذاعية،

 من فهناك البرامج، لتلك ضوووووعف عامل   ون أو و غيير  أثير إحداث على مسووووواعدة

 .أخرى بلد في  نجح وال بيئية مناطق في  نجح التي البرامج

 


