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ساعة



الهدف العام

تسليط الضوء على القضايا المجتمعية

الأهداف

الأهداف التفصيلية

الشريحة المستهدفة

مختلف فئات المجتمع

تعريف المجتمع بأهم المختصين
بالمجاالت االجتماعية

استطالعات الرأي الخاصة بالمجتمع
السعودي

التوعية بأبرز األعراض المجتمعية
والحلول المتاحة لها

الجهات ذات العلاقة

لجنة تعزيز الصحة النفسية
 



شرح تفصيلي للبرنامج

مدخل

يتعرض الكثير من األشخاص لمشاكل َتتعلق بالصحة النفسية والعقلية من وقت آلخر وتظهر
العديد من  هذه الظواهر الخارجة عن المألوف مع تغيرات البيئة و التطورات التكنولوجية 

المشكلة / القضية

ال يعي العديد من أفراد المجتمع االعراض النفسية أو العالمات السلوكية التي قد تحتاج لعالج
أو دراسة أو قد تتوفر لها حلول تؤدي لتقليص حجم المشكلة إضافة لندرة استطالعات الرأي
في هذا المجال، فالمجتمع بحاجة لمعرفة الخبراء والمختصين بالمجال النفسي واإلطالع على

الحلول المتاحة للتقليل من االصابة بها 



ج
م
رنا

ي للب
صيل

ح تف
ر

ش

فكرة البرنامج

طرح المشاكل السلوكية والظواهر االجتماعية التي تشكل العديد من
األسباب السيكولوجية التي تؤثر على المجتمع من خالل برنامج يقدم
استطالعات الرأي العام للمجتمع. كما يقوم البرنامج بدراسة الظاهرة
وجوانبها المختلفة ولقاء األخصائيين والخبراء بهذا المجال إلى جانب

تسليط الضوء على هذه الحاالت عبر التقارير المصورة ومناقشتها

مدة البرنامج

3أشهر بمعدل خمس مرات أسبوعيًا

التجارب السابقة

كالم نواعم



المهام 

و

إجراءات العمل

المرحلة الأولى

تحديد مسمى البرنامج و هويته

المرحلة الثاني

المقدمة 
موضوع اليوم 
أرقام وحقائق 

افهمها من مختص 
صاحب تجرية 

ردة فعل 

العرض الفني للبرنامج شاملة فقرات
البرنامج:

المرحلة الثالثة

إعداد الخطة التفصيلية للبرنامج 
اختيار مذيعة التقديم ذات خلفية علمية

نفسية  
تكوين فريق العمل من مجموعة

أخصائيات (علم نفس-خدمة اجتماعية
-علم الوبائيات)

اعتماد خطة البرنامج:
 

١-الزواج المبكر
٢-الوسواس القهري

٣-الفوبيا
٤-الطالق

٥-التحرش الجنسي  
٦-اإلدمان 

٧-النفاق االجتماعي
٨-العنف ضد األطفال 

٩-االنتحار  
١٠-النساء العامالت من المنازل



الأثر

تكثيف التوعية للوصول لحاالت االضطرابات
النفسي بالمجتمع

ً أولا

تسهيل عملية الوصول للخبراء والمختصين في
مجال االضطراب النفسي

ً ثانيا

توفير احصائيات وقاعدة بيانات عن
االضطرابات النفسية للمرض

ً ثالثا


