علن االجتماع اإلعالم

محاضرة 1
 -1سمي العصر الذي نعيش فيو نتيجة تطور وسائل اإلعالم :
 عصر السماوات ادلفتوحة العصر احلجري عصر الفضائيات 1و3 -2حولت وسائل االتصال العالم إلى :
 قرية صغًنة عامل ال تتناىى حدوده بيت واحد ال شيء شلا سبق -3اىتم كثير من علماء االجتماع المعاصرين بدراسة قضية اإلعالم واالتصال ومن بين ىؤالء العلماء :
 تارد روبرت مًنتوف الزرفيلد شارلز وايت شراـ1

 كل ما سبق -4اللبنة االولى في بناء النظرية العلمية :
 التجربة ادلفهوـ البحث االستنتاج -5مفهوم  ....ىو عملية الحصول على المعلومات من مصادرىا المختلفة من خالل التواجد السريع في
مكان الحدث :
 البحث اإلعالـ الدعاية اإلتصاؿ -6الحصول على المعلومات بصورة متعمقة ثم نقل ىذه المعلومات إلى اآلخرين من خالل الوسائل
المتعددة وبالطريقة المناسبة :
 البحث اإلعالـ الدعاية اإلتصاؿ -7يتضح من التعريف لإلعالم أنو يتضمن:
 التثقيف-

نقل ادلعلومات

-

نقل األخبار واألحداث

-

تشكيل الرأي العاـ

 -التوجيو لتحقيق مصلحة اجملتمع
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 كل ما سبق -8الوظيفة األساسية  ....ىي استمرار التراث العلمي واألدبي من خالل تقديمو لألجيال بصورة منظمة
ومن خالل مؤسسات راسخة عبر سنوات طويلة :
 لإلعالـ لإلتصاؿ للتعليم كل ما سبق -9يقدم  ....معلومات ثابتة وحقائق مؤكدة :
 اإلعالـ الدعاية التعليم اإلتصاؿ-11

يهتم  ...في أغلب األحوال بقضايا الساعة :

 اإلعالـ الدعاية التعليم اإلتصاؿ-11

يهتم اإلعالم بالمشكالت التي تحتمل تعدد وجهات النظر:

 اإلعالـ الدعاية التعليم اإلتصاؿ-12

كالً من التعليم واإلعالم يتكامالن في تحقيق :
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 التغًن االجتماعي قضايا الساعة حل ادلشكالت اليت تتعدد فيها وجهة النظر ال شيء شلا سبق- 11

يشير مفهوم ....إلى عملية انتقال المعلومات واألفكار و االتجاىات و العواطف من شخص

أو جماعة إلى شخص أو جماعة أخرى من خالل الرموز :
 اإلعالـ الدعاية التعليم اإلتصاؿ- 11

االتصال  ...ىو االتصال الذي يصل من خاللو المعنى الذي يقصده المرسل بالفعل إلى

المستقبل :
 الغًن فعاؿ الفعاؿ اإلنساين ادلرئي- 11

االتصال  ......ىو عملية إنسانية ترتكز على التفاعل بين األفراد والجماعات من خالل بناء

رمزي :
 الغًن فعاؿ الفعاؿ اإلنساين ادلرئي- 11

أساس االتصال ىو :

 -التفاعل احلسي بٌن البشر

4

 التفاعل الرمزي بٌن البشر التفاعل العقلي بٌن البشر 1و3- 11

تمثل  ....المحور األساسي لالتصال اإلنساني :

 الدعاية اللغة الرؤية كل ما سبق- 11

عرفت الدعاية منذ :

 العصر اإلسالمي مطلع القرف التاسع عشر مطلع القرف العشرين من اآلؼ السنٌن- 11

من القدماء الذين اعتمدوا على الدعاية :

 احلكماء الصينٌن الفراعنة القباصرة 2و3-21

حظيت الدعاية باىتمام واضح من جانب الباحثين منذ  ...حيث لعبت الدعاية دوراً بارزاً في

ىذه الحرب :
 حرب اخلليج حرب الفوكالند احلرب العادلية األوىل -احلرب العادلية الثانية
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-21

يشير مفهوم  ...إلى محاولة التأثير في األفراد والسيطرة عليهم ألغراض محددة في مجتمع

معين وفي زمن معين :
 التأمل االتصاؿ الدعاية اإلعالـ-22

مجموعة من األساليب الفنية والطرق المستخدمة في التأثير على اتجاىات وأراء وأفكار

وسلوك الناس من خالل الرموز والكلمات :
 التأمل االتصاؿ الدعاية اإلعالـ-23

طريقة لتوجيو سلوك الناس في مسائل أو موضوعات متعارضة أو محل خالف :

 التأمل االتصاؿ الدعاية اإلعالـ- 41

ىدف اإلعالن :

 علمي جتاري اجتماعي ال شيء شلا سبق-25

يهدف إلى التأثير في الجماىير واجتذابها نحو سلعة أو خدمة معينة بهدف الترويج لتلك

السلعة أو الخدمة :
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 االتصاؿ اإلعالف الدعاية اإلعالـالسبيل للتسويق ورفع المبيعات :

-26

 االتصاؿ اإلعالف الدعاية اإلعالـ .....ىو العنصر األساسي في اإلعالن :

-27
 اإلزناء -اللغة

 التفاعل الرمزي كل ما سبق-28

أي العبارات التالية صحيحة :

-

سناطب ادلعلن فكر اإلنساف وعقلو

-

يتوجو ادلعلن حنو الغرائز واالنفعاالت والعواطف

 يسعى ادلعلن إىل إبراز ادلغريات للمستهلكٌن 2و3-29

يهدف  ...إلى الترويج والتسويق للسلع والمنتجات :

 االتصاؿ اإلعالف الدعاية -اإلعالـ
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تعتبر ظاىرة الرأي العام :

 ظاىرة حديثة ظاىرة وقتية ظاىرة قدشنة ظاىرة مندثرةأن دراسة الرأي العام كظاىرة اجتماعية لم تتبلور إال خالل:

-31

 النص األوؿ من القرف العشرين-

النصف الثاين من القرف العشرين

 منتصف القرف الرابع عشر مطلع القرف التاسع عشر-32

مجموع اآلراء السائدة في المجتمع وتكون صادرة عن اتفاق متبادل بين غالبية أفراد

المجتمع :
 الرأي العاـ اإلعالـ اإلتصاؿ اإلعالف-33

أدى التطور الكبير في مجال االتصاالت والذي نتج عن التقدم التكنولوجي إلى :

 تقريب ادلسافات اختصار الوقت الالزـ لنقل ادلعلومات واألفكار يف العامل بعد ادلسافات 1و2-34

أدت  ...في وسائل اإلعالم لتيسير جمع المعلومات واألخبار والتعامل معها وتفسيرىا

وتحليلها وإتاحتها ألفراد المجتمع وتخزينها ونشرىا ,وتبادلها وإعادة استرجاعها وقت الحاجة إليها :
 -التقنيات الكالسيكية
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 التقنيات اجلديدة وادلتطورة الدعاية و اإلعالف ال شيء شلا سبق-35

يعد تطور وسائل االتصال ظاىرة :

 متعددة األبعاد تتسم بالنسبية ترتبط بدرجة تطور اجملتمع كل ما سبق-36

أي العبارت التالية صحيحة :

 -ما يُعد حديثاً يف رلتمع يُعد تقليدياً يف رلتمع أخر

 التنشئة االجتماعية من العوامل ادلؤثرة يف السلوؾ االجتماعي مل يعد ىناؾ حدوداً صناعية بٌن القدمي واجلديد كل ما سبق-37

يذىب  .......إلى أن ىناك أشكال جديدة لإلعالم :

 ريتشارد ديفيز ديانا أوين شراـ 1و2-38

يذىب ريتشارد ديفيز وديانا أوين إلى أن ىناك أشكال جديدة لإلعالم منها :

 اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا قدشنة اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا جديدة اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا سلتلطة -كل ما سبق
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-39

اإلعالم  .....يشير إلى مجموعة من األشكال الجديدة للبرامج في اإلذاعة والتلفزيون مثل

برامج األخبار الحية والبرامج المسائية والصباحية في التلفزيون واإلذاعة والمجالت اإلخبارية :
 اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا قدشنة اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا جديدة اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا سلتلطة كل ما سبق-41

اإلعالم ...يتم من خالل أجهزة الحاسب التي أدت إلى التبادل الحي والسريع للمعلومات

:
 اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا قدشنة اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا جديدة اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا سلتلطة كل ما سبق-41

اإلعالم  ...فيها يتم تبادل المنافع بين اإلعالم القديم والجديد:

 اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا قدشنة اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا جديدة اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا سلتلطة كل ما سبق- 14

من األسباب التي أدت إلى ظهور علم اجتماع اإلعالم :

 عدـ قدرة علم االجتماع العاـ على اإلدلاـ جبميع ادلوضوعات ذات الطبيعة االجتماعية-

تطور عملية االتصاؿ

 تطور وسائل اإلعالـ اآلثار ادلتعددة اليت زندثها اإلعالـ على األدناط السلوكية وعلى العالقات االجتماعية التغًنات االجتماعية اليت ترتبت على تطور وسائل اإلعالـ -كل ما سبق
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-43

ترجع أىمية علم اجتماع اإلعالم إلى:

 دراسة الظواىر االجتماعية من ادلوضوعات األساسية للدراسة يف علم االجتماع ويعد االتصاؿ أحدالظواىر االجتماعية
 العمليات االجتماعية كالتعاوف والصراع والتنافس والتوافق تتم عرب الفعل االتصايل وىى من موضوعاتعلم االجتماع
 أذنية الظاىرة االتصالية و وسائل اإلعالـ وما ُشنكن أف حتدثو ىذه الوسائل من تغًنات كبًنة يف العاداتوالتقاليد الراسخة يف اجملتمعات اإلنسانية
 الظاىرة االتصالية ذلا أبعادىا الثقافية واالجتماعية اليت ال شنكن إذناذلا تطور عملية االتصاؿ وتطور وسائل اإلعالـ واتساع الفضاء االجتماعي الذي تتعامل معو التنشئة االجتماعية من العوامل ادلؤثرة يف السلوؾ االجتماعي ,وتعد وسائل اإلعالـ أكثر العوامل تأثًناًيف عملية التنشئة االجتماعية
 التغًنات الكبًنة يف صناعة اإلعالـ وأدناط استهالؾ ادلعلومات وظهور أشكاؿ وأساليب جديدة لإلعالـ أف التطور السريع لوسائل اإلعالـ أدى إىل طرح مواضيع حبوث متعددة وجديدة حوؿ تطور ىذهالوسائل  ,وملكية ىذه الوسائل واستخداماهتا
 كل ما سبق-44

علم اجتماع  .....يهتم بدراسة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحليل االجتماعي

للمشاىدة ,والمشاىدين ,وعمليات اإلعالم واالتصال ,ومضمون الرسائل اإلعالمية ,ومدى تأثير
اإلعالم على المجتمع والفرد :
 االتصاؿ اإلعالـ السياحة -الطفولة

محاضرة 4
- 11

وسيلة اإلنسان في إشباع احتياجاتو المباشرة في الجماعة اإلنسانية األولى :
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 الصراع اإلعالف االتصاؿ اإلعالـ-46

أولى خطوات اإلنسان على درب الحضارة الطويل :

 الصراع اإلعالف االتصاؿ اإلعالـ-47

يذىب علماء االجتماع والمؤرخون إلى أن .......قديم قدم الوجود اإلنساني ذاتو :

 االتصاؿ اإلنساين مبعناه الواسع االتصاؿ اإلنساين مبعناه اخلاص االتصاؿ اإلنساين احلديث ال شيء شلا سبق-48

كان االنسان األول حينما التسعفو لغتو في التعبير عما يريده كان يستخدم :

 األجهزة احلاسوبية وسائل االتصاؿ ادلرئية االشارات واحلركات واالصوات مثل إشعاؿ النار ودؽ الطبوؿ كل ما سبق-49

ظهرت وسائل اإلعالم (االتصال) في المجتمع اإلنساني األول نتيجة :

ػروجتمعهم دلواجهة ظروؼ الطبيعة القاسية واألخطار اليت اعرتضتهم
 حترؾ رتاعات من البش ّ -زيادة أدناط ادلعيشة اإلنسانية

 التغًن يف أشكاؿ البشر و طبيعتهم -ال شيء شلا سبق
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اإلذاعات األولى التي عرفها اإلنسان :

 اللوحات احلجرية إشارات الدخاف دقات الطبوؿ 2و3- 11

المكتبات األولى التي عرفها اإلنسان :

 اللوحات احلجرية إشارات الدخاف دقات الطبوؿ 2و3-52

بمعرفة  ....في المجتمعات القديمة غدت الرسائل وسيلة مهمة لإلعالم :

 احلدادة الكتابة الرسم الشعر- 11

كانوا ينشرون أوامرىم و أخبارىم إلى أقاصي األرض مكتوبة على ورق البردي :

 العرب األوائل الفراعنة اليونانيٌن ال شيء شلا سبق-54

كانوا يأمرون بنقش األوامر على جدران المعابد ليقرأىا الناس ويكونوا على علم بها :

 العرب األوائل الفراعنة اليونانيٌن ال شيء شلا سبق13

اتبعت الطريقة اإلعالمية للفراعنة في :

-55
-

الصٌن

 اليوناف روما كل ما سبقاالتصال و اإلعالم في العصور القديمة كان يشمل :

- 11

 نشػر األوامر األخبار العسكرية األخبار الرياضية كل ما سبقأسبوعيا دور إعالمي في :
كان للحمامات العامة التي كان يرتادىا الناس
ً

-57

 مصر القدشنة أثينا روما كل ما سبق- 11

من األماكن التي كان لها دور إعالمي قديماً :

 األسواؽ احلمامات ادلعابد 2و3-59

شائعا لدى اليونان ىو :
اتصال مباشر كان ً

 التواصل يف ادلعابد-

إذاعة األخبار يف ادليادين العامة على اجلماىًن اجملتمعة فيو

 اللوحات اجلدارية14

 الرسائل لألقاليمنوعا من صحف الحائط حيث كانت تنشر فيها األحداث :
عرف ً ...

-61

 اليوناف الروماف الفراعنة اذلنودكان للقصيدة الشعرية دوراً إعالمياً ىاماً في :

-61

 مصر القدشنة أثينا اجلزيرة العربية روما-62

ثيرا لإلعالم والدعاية الداخلية في الجزيرة العربية :
الوسيلة األكثر تأ ً

 اللوائح اجلدارية الشعر -الرسائل

 ال شيء شلا سبق- 11

أي العبارات التالية صحيحة :

 مل يهتم مؤسسو علم االجتماع بقضايا االتصاؿ واإلعالـ-

مل يلمس مؤسسو علم االجتماع قضايا االتصاؿ واإلعالـ على اإلطالؽ

 اقرتب مؤسسو علم االجتماع من مفهوـ االتصاؿ واإلعالـ بصورة غًن مباشرة 1و3- 11

أدت الثورة الصناعية إلى إحداث تحول ىائل أثر تأثيراً كبيراً على المجتمعات :

 احلديثة-

التقليدية
15

 التارسنية ال شيء شلا سبقالثورة الصناعية تعتبر :
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 رلرد تقدماً تكنولوجياً شكلت نظاماً اجتماعياً معقداً شكلت نظاماً متخلفاً ال شيء شلا سبقلم يهتم مؤسسو علم االجتماع بقضايا االتصال واإلعالم نظراً :

- 11

 لقلة أذنية وسائل اإلعالـ-

لتواضع وسائل اإلعالـ يف عصرىم

 البتعاد وسائل اإلعالـ عن تغًنات اجملتمع كل ما سبقاقترب مؤسسو علم االجتماع من مفهوم االتصال واإلعالم بصورة :

- 11

 مباشرة فعلية-

غًن مباشرة

 مطلقة- 11

اقترب مؤسسو علم االجتماع من مفهوم االتصال واإلعالم بصورة غير مباشرة ومن أىم

ىؤالء :
 دوركامي تارد فونت1 -و2
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يتضح إسهام  ...في مفهوم الضمير الجمعي :

 دوركامي تارد فونت 1و2- 13

مفهوم مركزي في فكر دوركايم يلمس بعداً ىاما من أبعاد عملية االتصال واإلعالم ,وىو

الجمهور ( المستقبل) :
 الضمًن اجلمعي الرأي العاـ ادلستقبل الدعاية- 11

الضمير الجمعي مفهوم مركزي في فكر دوركايم وىو يلمس بعداً ىاما من أبعاد عملية

االتصال واإلعالم,وىو :
 ادلرسل وسائل اإلعالـ اجلمهور ( ادلستقبل) ال شيء شلا سبقمن أىم المتغيرات في عملية االتصال :

- 14
 -ادلرسل

 وسائل اإلعالـ اجلمهور ( ادلستقبل) ال شيء شلا سبق- 11

مجموعة من التصورات والعواطف الشائعة بين غالبية أفراد المجتمع :

 -الضمًن اجلمعي
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 الرأي العاـ ادلستقبل الدعاية- 11
-

يزداد تأثير الضمير الجمعي في:
اجملتمع البسيط القائم على التضامن اآليل

 اجملتمع الكالسيكي اجملتمع الصناعي اجملتمع ادلدين- 11

ظهر في ......بعض الكتب لعلماء االجتماع وعلماء النفس اىتمت بقضايا اإلعالم :

 العصور القدشنة هناية القرف التاسع عشر مطلع القرف العشرين ال شيء شلا سبق- 11

قدم عدة إسهامات مهدت الطريق إلدراك الدور الذي يلعبو الرأي العام ووسائل اإلعالم

الجماىيري و االتصال في المجتمع :
 اوجست كونت دوركامي تارد فونت- 11

قدم تارد عدة إسهامات مهدت الطريق إلدراك الدور الذي يلعبو الرأي العام ووسائل اإلعالم

الجماىيري و االتصال في المجتمع من خالل :
 خربتو اليومية دراستو النظرية -دراساتو اإلمبًنيقية

18

 كل ما سبق- 11

اعتقد أن وسائل اإلعالم قد لعبت دورا مهما في نشر عدوى االنحراف في القرن التاسع

عشر :
 اوجست كونت دوركامي تارد فونت- 11

أكد  ...على دور وسائل اإلعالم في تفعيل عملية التقليد ومن ثم انتشار العديد من األفكار

الجديدة ,عبر ىذه الوسائل :
 اوجست كونت دوركامي تارد فونت- 13

تنسب نظرية التقليد إلى العالم :

 اوجست كونت دوركامي تارد فونت- 11

لفت  ....االنتباه نحو العمليات االجتماعية التي تمر من خاللها أشكال السلوك وطرق

التفكير والمشاعر من جماعة إلى جماعة ومن شخص إلى آخر من خالل نظريتو الشهيرة عن التقليد
:
 اوجست كونت دوركامي تارد19

 فونت- 14

العمليات االجتماعية التي تمر من خاللها أشكال السلوك وطرق التفكير والمشاعر من

جماعة إلى جماعة ومن شخص إلى آخر :
 الرأي العاـ التقليد االتصاؿ الضمًن اجلمعي- 11

بدأت المرحلة األولى من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :

 بداية القرف العشرين منتصف القرف العشرين أواخر القرف العشرين ال شيء شلا سبق- 11

بدأت المرحلة الثانية من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :

 بداية القرف العشرين منتصف القرف العشرين أواخر القرف العشرين ال شيء شلا سبق- 11

بدأت المرحلة الثالثة من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :

 بداية القرف العشرين منتصف القرف العشرين أواخر القرف العشرين ال شيء شلا سبق- 11

بدأت المرحلة الرابعة من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :
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 بداية القرف العشرين منتصف القرف العشرين أواخر القرف العشرين هناية القرف العشرين- 11

شهد القرن الماضي أحداثاً أثرت على الدراسات اإلعالمية :

 الكساد االقتصادي احلرب العادلية األوىل احلرب العادلية الثانية 1و3من األحداث التي أثرت على الدراسات اإلعالمية في المرحلة األولى من تطور اإلعالم :

- 11

 الكساد االقتصادي احلرب العادلية األوىل احلرب العادلية الثانية 1و3-89

سادت الدراسات  ...لقياس أثر السياسة و اإلعالم في المرحلة األولى من مراحل تطور

االىتمام االجتماعي باإلعالم :
 العلمية احملضة ادليدانية ادلخربية احلاسوبية-91

اعتمد على البحوث  ...في المرحلة األولى من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :

 القائمة على التجريب البسيط القائمة على التحليل العلمي -القائمة على ادلالحظات االمربيقية
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 ال شيء شلا سبق-91

تم استخدام وسائل اإلعالم للتوجيو ولتحقيق أىداف المجتمع في  ...من مراحل تطور

االىتمام االجتماعي باإلعالم :
 ادلرحلة األوىل ادلرحلة الثانية ادلرحلة الثالثة ادلرحلة األخًنة-92

شهدت المرحلة  ....من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم نمواً ىائالً في الدراسات

السسيولوجية المتعلقة باالتصال الجماىيري واإلعالم في الواليات المتحدة األمريكية :
 ادلرحلة األوىل ادلرحلة الثانية ادلرحلة الثالثة ادلرحلة األخًنة-93

شهدت المرحلة الثانية من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم نمواً ىائالً في

الدراسات السسيولوجية المتعلقة باالتصال الجماىيري واإلعالم في :
 بريطانيا أمريكا االحتاد السوفييت لبناف-94

تم تطبيق مناىج البحث العلمي في دراسة قضايا معينة ترتبط بتأثير وسائل االتصال

الجماىيري وفاعليتو في المرحلة  ...من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :
 ادلرحلة األوىل ادلرحلة الثانية ادلرحلة الثالثة22

 ادلرحلة األخًنة- 11

دخل التلفزيون إلى وسائل اإلعالم في :

 بداية القرف العشرين منتصف القرف العشرين أواخر القرف العشرين ال شيء شلا سبق-96

دخل التلفزيون في المرحلة  ...من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :

 ادلرحلة األوىل ادلرحلة الثانية ادلرحلة الثالثة ادلرحلة األخًنة- 11

تطورت دراسات علم االجتماع اإلعالمي في المرحلة الثانية من مراحل تطور االىتمام

االجتماعي باإلعالم فاىتمت :
 وظائف اإلعالـ الدراسات ادلقارنة بٌن خصائص وسائل اإلعالـ ادلختلفة 1و2 ال شيء شلا سبق- 11

من الموضوعات األساسية التي أىتم بها الباحثون في علم االجتماع اإلعالمي في المرحلة

الثانية من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :
 التأثًن االتصايل رتاىًن ادلتلقٌن مضموف الرسائل -كل ما سبق
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- 11

من الدراسات المهمة دراسة ....في منتصف القرن العشرين عن اإلقناع الجماىيري لوسائل

اإلعالم:
 تارد دوركامي روبرت مًنتوف تارد-133

من الدراسات المهمة في المرحلة  ....لتطور اإلعالم دراسة روبرت ميرتون في منتصف

القرن العشرين عن اإلقناع الجماىيري لوسائل اإلعالم :
 ادلرحلة األوىل ادلرحلة الثانية ادلرحلة الثالثة ادلرحلة األخًنة-131

من الدراسات المهمة لتطور اإلعالم دراسة روبرت ميرتون في  ...عن اإلقناع الجماىيري

لوسائل اإلعالم :
 بداية القرف العشرين منتصف القرف العشرين أواخر القرف العشرين ال شيء شلا سبق-134

في دراسة روبرت ميرتون عن اإلقناع الجماىيري لوسائل اإلعالم اعتمد منهج :

 االستدالؿ االستقراء دراسة احلالة ال شيء شلا سبق-131

من سمات المرحلة الثالثة من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :
24

 االىتماـ بدراسة تأثًن وسائل االتصاؿ بشكل عاـ االىتماـ بتأثًن الصحافة والتلفزيوف بشكل خاص االىتماـ بنقد ادلناىج ادلستخدمة يف الدراسات يف ادلرحلة السابقة ظهور عدة دراسات وصفية استخدمت وسائل التحليل الوظيفي يف حتليل طبيعة ودور وسائل اإلعالـواالتصاؿ وتأثًنىا على الفرد واجملتمع
 كل ما سبقمن سمات المرحلة الرابعة من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :

-131

 ارتبطت بظهور النظاـ العادلي اجلديد واهنيار االحتاد السوفييت ظهور فكرة العودلة والقرية الكونية حدوث تطور تكنولوجي ىائل يف وسائل اإلعالـ  ,ووسائل االتصاؿ ظهر العديد من الدراسات والبحوث والرؤى النظرية اليت رصدت مالمح اجملتمع العادلي اجلديد كانت فكرة اإلعالـ والعودلة من أبرز القضايا ادلطروحة-

تناولت تأثًن وسائل اإلعالـ يف نشر الثقافة االستهالكية

 تناولت دور اإلعالف يف الرتويج دلنتجات الشركات متعددة اجلنسيات كل ما سبق-131

ارتبطت المرحلة  ....من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم بظهور النظام العالمي

الجديد وانهيار االتحاد السوفيتي :
 ادلرحلة األوىل ادلرحلة الثانية ادلرحلة الثالثة ادلرحلة الرابعة-131

ظهرت في المرحلة  ....من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم فكرة العولمة والقرية

الكونية :
 ادلرحلة األوىل ادلرحلة الثانية ادلرحلة الثالثة25

 ادلرحلة الرابعةأبرز القضايا التي طرحت في المرحلة الرابعة من مراحل تطور االىتمام االجتماعي باإلعالم :

-131

 وظائف اإلعالـ رتاىًن ادلتلقٌن اإلعالـ و العودلة ال شيء شلا سبقارتبط التطور في االىتمام االجتماعي باإلعالم بـ :

-131

 التطورات االقتصادية يف اجملتمع اإلنساين التطورات التكنولوجية يف وسائل اإلعالـ 1و2 ال شيء شلا سبقاالىتمام االجتماعي بقضايا اإلعالم في المجتمعات العربية بدأ:

-131
 -قدشناً

 مبكراً-

متأخرا

 -ال شيء شلا سبق

محاضرة 1
-111

كلما كانت  ....على درجة عالية من الكفاءة كلما نجحت عملية االتصال ,ونجح اإلعالم

في تحقيق أىدافو :
 مناىج البحث عناصر االتصاؿ -عناصر التوليف
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 طبقات العناصر-111

حدد الباحث األمريكي .......العناصر األساسية لعملية االتصال :

 ىارولد الزويل تارد دوركامي فونت-114

يحدد الزويل في السؤال من يقول؟ whoعنصر :

 ادلرسل أو ادلصدر الرسالة الوسيلة أو القناة النتيجة أو اذلدؼ-111

يحدد الزويل في السؤال ماذا يقول ؟ whatعنصر :

 ادلرسل أو ادلصدر الرسالة الوسيلة أو القناة النتيجة أو اذلدؼ-111

يحدد الزويل في السؤال كيف يقول؟ Howعنصر :

 ادلرسل أو ادلصدر الرسالة الوسيلة أو القناة النتيجة أو اذلدؼ-111

يحدد الزويل في السؤال لمن يقول ؟ to Whomeعنصر :

 -ادلرسل أو ادلصدر
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 ادلستقبل الوسيلة أو القناة النتيجة أو اذلدؼ-111

يحدد الزويل في السؤال بأي تأثير عنصر :

 ادلرسل أو ادلصدر الرسالة الوسيلة أو القناة النتيجة أو اذلدؼ-117

تتكون عملية اإلعالم من عدة عناصر منها :

-

القائم على عملية اإلعالـ ( ادلرسل )

-

الرسالة ( احملتوى )

 وسائل االتصاؿ اجلماىًني ( اإلذاعة ,والتلفزيوف) ادلتلقي (اجلمهور) التأثًن كل ما سبق-118

الحلقة األولى في العملية اإلعالمية :

 ادلستقبل اجلمهور ادلرسل الرسالة-119

المنبع الذي تصدر عنو الرسالة وىو الذي يقوم بصياغتها بطريقة مهنية من أجل إحداث

التأثير المطلوب :
 ادلستقبل -اجلمهور
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 ادلرسل الرسالةتتأثر العملية اإلعالمية للمرسل :

-121

 نظرتو للحياة االعتبارت الثقافية و االجتماعية لو جتاربو و خربتو الشخصية كل ما سبقيقوم المرسل بعمل إيجابي يهدف إلى :

-121

 تنفًن اجلمهور التأثًن على اجلمهور سد حاجة ادلتعلمٌن التقريب من وجهات نظر اجلمهوريمثل المرسل عنصراً مؤثراً في حياة الجماىير من خالل الرسائل اإلعالمية :

-122

 ادلستقبل ادلوزع ادلرسل كل ما سبق-123

العوامل المؤثرة على المرسل :

 احملافظة على قيم اجملتمع وتقاليده-

حتقيق اإلرتاع واالتفاؽ واحملافظة على بنية اجملتمع

-

اجلمهور

-

الضغوط ادلهنية

 االعتبارات الذاتية للمرسل -كل ما سبق
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-141

ىدف العملية اإلعالمية :

 الرسالة اجلمهور ادلرسل 1و3-141

من أمثلة االعتبارات الفنية التي تؤثر على المرسل :

 ادلساحة يف الصحف الزمن يف اإلذاعة والتلفزيوف التحيز و االنتماء الطبقي 1و2-141

من أمثلة االعتبارات الذاتية للمرسل :

 ادلساحة يف الصحف الزمن يف اإلذاعة والتلفزيوف التحيز و االنتماء الطبقي 1و2-141

يبقى نجاح المرسلون في أداء رسالتهم مرتبطًا إلى حد كبير بمدى  ...المستقبلين فيهم :

 ثقة معرفة ثقافة ال شيء شلا سبق-128

تختلف العوامل المؤثرة على القائمين باالتصال من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى آخر

وذلك وف ًقا :
 لنظاـ كل رلتمع -مدى إحساس القائمٌن على عملية االتصاؿ بادلسئولية االجتماعية
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 تصورات ادلسؤولٌن عن رتهور ادلستقبلٌن كل ما سبق-129

ىناك عدد من السمات الواجب توافرىا في المرسل ومنها:

 أف يكوف موضع ثقة الشخص الذي توجو إليها الرسالة أف يتسم باالحرتاـ والصدؽ والشفافيةمقنعا للجمهور
ً

متخصصا يف موضوعو ومادتو بعلمو وجتاربو وثقافتو
 أف يكوفً

 أف يتسم بادلهارات الفنية ادلتعلقة بالقراءة اجليدة والكتابة ,واحلديث واالستماع أف يتسم ببعض السمات النفسية ,كالقدرة على اإلقناع ,وتقدمي احلجج والرباىٌن ادلنطقية ,واستمالةاجلمهور وجدانيًا وشد انتباىو ,والبعد عن الرتابة وادللل

 أف يكوف على وعي بوسيلة االتصاؿ اليت يستخدمها كل ما سبق-113

من أىم السمات النفسية الواجب توفرىا في المرسل :

 القدرة على اإلقناع تقدمي احلجج و الرباىٌن القاطعة استمالة اجلمهور وجدانياً البعد عن الرتابة و ادللل كل ما سبق-131

عصب عملية االتصال واإلعالم :

 الرسالة ادلرسل اجلمهو 1و2-132

الهدف األساسي لعملية اإلعالم :

 الرأي العاـ31

 التأثًن وصوؿ ادلعىن ال شيء شلا سبق-133

الهدف النهائي لعملية اإلعالم ال يتحقق إال من خالل قوة الرسالة ووضوح معناىا حتى تصل

للمتلقي بالكيفية التي يريدىا المرسل :
 الرأي العاـ التأثًن وصوؿ ادلعىن ال شيء شلا سبق-111

ال يمكن أن يتحقق التأثير من عملية اإلعالم إال من خالل :

 قوة الرسالة وضوح معىن الرسالة 1و2 ال شيء شلا سبق-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 يف كثًن من األحياف يصعب الفصل بٌن ادلرسل والرسالة يتوقع ادلرسل أف تصل رسالتو إىل ادلستقبل بنفس الصورة اليت أرادىا يشًن مضموف الرسالة إىل كل ادلعاين اليت يريد ادلرسل أف ينقلها إىل ادلستقبل كل ما سبق-136

يحول المرسل معلوماتو التي يريد توصيلها إلى المتلقي إلى رسالة :

 مكتوبة مرئية مسموعة -كل ما سبق
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-137

يشير .......إلى كل المعاني التي يريد المرسل أن ينقلها إلى المستقبل :

 اجلمهور ادلتلقي وسائل اإلعالـ مضموف الرسالةيشير مضمون الرسالة إلى كل المعاني التي يريد المرسل أن ينقلها إلى المستقبل عن طريق

-138

استخدام :
 الرموز اللفظية الرموز ادلصورة اإلشارات واحلركػات كل ما سبق-139

تنقسم الرسالة من حيث المضمون إلى:

 ادلضموف اللغوي ادلضموف التصويري ادلضموف اإلنساين 1و2-113

من أنواع االستمالة :

 حلظية عاطفية عقلية روحانية-141

حينما يقدم المرسل رسالتو ,عليو أن يقوم بما يلي:

 صياغة الرسالة يف رموز -حتديد األدلة اليت سيقدمها ,واألخرى اليت يستبعدىا
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-

توضيح احلجج اليت رنب أف يسهب فيها ,واحلجج اليت يراىا ضعيفة فيستبعدىا

 حتديد نوعية االستمالة –ىل ىي عاطفية أـ عقلية -ومدى قوهتا كل ما سبق-114

أي العبارات التالية صحيحة :

 يعتمد االتصاؿ بصورة أساسية على استخداـ اللغة يعتمد اإلنساف على اللغة يف تبادؿ ادلعلومات واألفكار مع اآلخرين قد ال تكوف اللغة ناجحة يف كثًن من األحياف يف نقل مضموف الرسالة كل ما سبق-143

ال تكون اللغة ناجحة في كثير من األحيان في نقل مضمون الرسالة وذلك لسببين:

 عدـ القدرة على التدرج يف اللغة تعتمد اللغة على استخداـ كلمات قد يتضمن بعضها أكثر من معىن-

قد تعجز اللغة عن التعبًن عن ادلعاين وادلشاعر اإلنسانية

 2و3-144

كانت من أول وسائل االتصال التي اعتمد عليها اإلنسان في معرفة الحضارات القديمة :

 األصوات الرسوـ والصور و النقوش الكتابات ال شيء شلا سبق-145

تكون  ....في أحيان كثيرة أكثر تأثيراً من اللغة في اإلعالم :

 الكتب الصور األصوات كل ما سبق-146

أىم أدوات التعبير في وسائل االتصال الحديثة وخاصة التلفزيون :
34

 الكتب الصور األصوات كل ما سبقتتأثر الرسالة بعدة عوامل من أىمها:

-147

 القائم بعملية االتصاؿ ومهارتو يف صياغة الرسالة الوسيلة ادلستخدمة يف توصيل الرسالة اخلربات ادلشرتكة بٌن ادلرسل وادلستقبل ادلوقف االجتماعي الذي يتلقى ادلستقبل فيو الرسالة كل ما سبقالوسائل المطبوعة كالمجالت والصحف تتطلب جمهوراً من الذين :

-148

 يستطيعوف الكالـ يستطيعوف القراءة يستطيعوف الرؤية يستطيعوف البحثفي حالة الرسالة المقدمة في الوسائل  .......فإنها تكون أوسع نطاقًا ألنها تصل إلى قطاع

-149

عريض من أفراد المجتمع.حيث ال يتطلب األمر اإللمام بالقراءة والكتابة :
 السمعية وادلرئية كالتليفزيوف واإلذاعة ادلطبوعة كاجملالت و الصحف التقنية كاإلنرتنت كل ما سبقإذا كان المتلقي في موقف حزين أو متوتر فان استجابتو تكون:

-151

 متسازلة قوية-

ضعيفة
35

 متقلبةيؤثر .......في مدى تأثر المتلقي بالرسالة :

-151

 وجود ادلتلقي منفرداً وجود ادلتلقي يف رلموعة حجم اجملموعة اليت وجد فيها ادلتلقي كل ما سبقفكلما زادت الخبرات المشتركة بين المرسل والمستقبل كلما كانت فرص نجاح الرسالة:

-152
-

أكرب

 أقل متساوية -متالشية

محاضرة 1
-111

كان الناس يعيشون منذ قرون عديد و قبل القرن العشرين في :

 يف رلتمعات صغًنة-

يف قرى أو مدف زلدودة العدد

 ىناؾ حدود لالتصاؿ بادلناطق األخرى كل ما سبق-154

عاشت الغالبية العظمى من الناس قديماً في دوائر صغيرة محورىا:

 صالت القرىب الصداقة ادلصلحة ادلشرتكة -كل ما سبق

36

-155
-

تماما ,ويرجع ذلك لسببين:
تغير وضع المجتمعات في القرن العشرين ً

نشوب احلربٌن العادليتٌن وحدوث حتركات عسكرية ضخمة بٌن الدوؿ

 انتشار وسائل اإلعالـ اجلماىًنية كالراديو والتليفزيوف والصحافة اإلعالـ و العودلة 1و2-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 برزت وسائل االتصاؿ اجلماىًني منذ اخرتاع الطباعة أصبحت وسائل اإلعالـ جزءاً ال يتجزأ من حياتنا اليومية قربت وسائل اإلعالـ ادلسافات بٌن البشر وصنعت حضارة إنسانية جديدة كل ما سبق-157

الوسائط (األدوات أو الوسائل) غير الشخصية لالتصال ,التي عن طريقها تنقل المعلومات

بصورة سمعية أو بصرية أو كالىما معاً بشكل مباشر إلى الجماىير :
 وسائل اإلعالـ اجلماىًني الرأي العاـ االتصاؿ اجلماىًني الدعاية-158

تشمل وسائل اإلعالم الجماىيري :

 الراديو التليفزيوف الصحف واجملالت كل ما سبق-159
-

يذىب بعض الباحثين إلى القول بأن األعضاء الذين يكونون الجمهور :
كثًنين

 -غًن متجانسٌن

37

 يستجيبوف لكل وسيلة من وسائل االتصاؿ كأفراد منفصلٌن كل ما سبقالعملية التي يتم بواسطتها االتصال المنظم والمدروس والذي يقوم على أساس إرسال رسالة

-161

علنية وعامة صادرة عن مؤسسة لالتصال الجماىيري تهدف إلى إحداث تغيير في استجابة الجماىير
السلوكية الظاىرة والكامنة :
 وسائل اإلعالـ اجلماىًني الرأي العاـ االتصاؿ اجلماىًني الدعايةًب اختراع الطباعة على يد األلماني :

-161

 ماركس تارد-

جوتنربج

 ال شيء شلا سبق-162

ال تتحقق في االتصال الجماىيري ....إال بشكل قليل :

 وصوؿ ادلعىن التأثًن التغذية العكسية ادلرتدة ال شيء شلا سبق-163

ىناك عدة تصنيفات لوسائل اإلعالم الجماىيري بناء على بعض المؤشرات مثل:

 شكل الرسالة درجة األداء استعماؿ احلواس -كل ما سبق

38

-111

تصنف وسائل اإلعالم الجماىيري حسب الرسالة إلى :

 الوسائل ادلقروءة (أو ادلطبوعة) كالصحف واجملالت وادللصقات-

الوسائل ادلنطوقة كاإلذاعة

-

الوسائل التصويرية كالتليفزيوف ,والسينما

-

كل ما سبق

-111

تصنف وسائل اإلعالم الجماىيري حسب استعمال الحواس إلى :

 الوسائل السمعية كالراديو الوسائل البصرية كادلطبوعات ادلختلفة الوسائل السمعية – البصرية كالتليفزيوف والسينما كل ما سبق-111

تصنف وسائل اإلعالم الجماىيري حسب درجة األداء إلى :

 الوسائل سريعة األداء كاإلذاعة والتليفزيوف الوسائل بطيئة األداء كاجملالت والصحف الوسائل عدشنة األداء 1و2-167

وإقناعا يتمثل في
تأثيرا
ً
يوجد العديد من وسائل اإلعالم الجماىيري ,إال أن أىمها وأكثرىا ً

ثالث وسائل أساسية:

 الوسائل ادلقروءة (الصحافة وادلطبوعات بشكل عاـ)-

الوسائل ادلسموعة (الراديو)

-

الوسائل ادلسموعة – ادلرئية (التليفزيوف  -السينما)

 كل ما سبق-168

كانت  ...من الدعائم األساسية التي تعتمد عليها عملية اإلعالم :

 ادلنهج39

 الكلمة الرؤية ال شيء شلا سبقظلت الكلمة قاصرة إلى حد بعيد حتى :

-169

 اُخرتعت الطباعة بدأت احلرب العادلية األوىل بدأت احلرب العادلية الثانية مطلع القرف العشرينبلغت الكلمة المنطوقة قمة التأثير و تخلصت من كل معوقات انتشارىا مع :

-171
-

اخرتاع الطباعة

 وجود اإلذاعة ظهور التلفزيوف ال شيء شلا سبق-171

بداية االتصال المطبوع تعود إلى :

 مطلع القرف العشرين منتصف القرف التاسع عشر منتصف القرف اخلامس عشر مطلع القرف السابع عشر-172

بداية الصحافة كانت بداية :

 قوية جريئة متواضعة نزيهة-111

اعتمدت الصحافة في بداياتها على جمهور :
41

 الفقراء عامة الشعب أعضاء احلكومة األغنياء و ذوي النفوذظهرت مكاتب إخبارية للصحافة :

-174

 القرف اخلامس عشر القرف السادس عشر القرف التاسع عشر 1و2مؤثرا في تطور الصحافة فقد ارتبط تطوره بتطور الصحافة ومشى
لعب إنشاء مرفق ً ...
دورا ً

-175

معها جنبًا إلى جنب :
 اإلذاعة الربيد الوزارة كل ما سبق-176
-

كان الغرض من إنشاء مرفق البريد :
رتع اخلطابات والصور يف مكاف معٌن ونقلها بسرعة وانتظاـ إىل ادلرسل إليو نظًن أجر معٌن

 تصوير ادلستندات و الوثائق و حفظها من التلف تقدمي الربامج احلوارية اليومية تقدمي اخلطابات و الوثائق الرمسية-177

كان البريد ينقل بواسطة :

 التلفزيوف سعاة زلددين حلساب أفراد معينٌن القوارب الشراعية ال شيء شلا سبق41

كانا بمثابة األساس الراسخ لنشأة ذلك البنيان الضخم والكيان الفذ المسمى الصحافة :

-178

 الطباعة الربيد التلفزيوف 1و2-179
-

ثمة صلة وثيقة بين الصحافة والتقدم الذي حدث في:
العلوـ

 الفنوف الصناعة كل ما سبق-181

كان لظهور الوسائل العلمية الحديثة أثر كبير في انتشار الصحافة بين األمم وتطورىا مثل :

 توفرأشكاؿ متعددة من ادلطابع زيادة انتشار الصحف بٌن العامة ظهرت أشكاؿ جديدة من الفن الصحفي كالطباعة باأللواف ,والتصوير الفوتوغرايف ظهرت األنظمة احلديثة للتوزيع واستخداـ الوسائل السريعة كالطائرات يف نقل الصحف كل ما سبق-181

أدى استغالل الصحف في  ....إلى تخفيض أسعارىا مما زاد من توزيعها وانتشارىا :

 السياسة اإلعالف الفنوف ال شيء شلا سبق-114

مهنة من يجمع األخبار واآلراء وينشرىا في صحيفة أو مجلة :

 الرأي العاـ اإلعالف42

 الصحيفة الصحافة-111

جمع األخبار ونشرىا ونشر المواد المتصلة بها في مطبوعات مثل الجرائد والمجالت ,

والرسائل اإلخبارية :
 الرأي العاـ اإلعالف الصحيفة الصحافة-111

مجموعة صفحات تصدر يومياً ,أو في مواعيد منتظمة  ,وتتضمن أخبار السياسة واالقتصاد

واالجتماع ,والثقافة :
 الرأي العاـ اإلعالف الصحيفة الصحافة-111

تستخدم كلمة ....في االنجليزية بمعنى صحافة:

-

News

-

News paper

 Press-111

Book
 Pressيقصد بها :

 شيئاً مرتبطاً بالطبع ,والنشر  ,واألخبار وادلعلومات الرأي العاـ احلرية ادلكفولة للصحافة -طباعة األوراؽ يف مكتب الربيد

43

وسيلة إعالم واتصال مطبوعة تصدر بشكل دوري :

-187

 الرأي العاـ الصحافة اجلريدة الربيد-188

يرى بعض العلماء أن ىناك عدة معايير أو سمات للجريدة منها:

 أف تنشر أسبوعياً على األقل أف تطبع بآالت الطباعة-

أف تكوف متاحة جلميع فئات اجملتمع

 أف تنشر األخبار ذات االىتماـ العاـ يف اجملاالت ذات ادلوضوعات ادلتخصصة-

أف يستطيع قراءهتا كل من تلقى تعليما عادياً

 أف تكوف مستقرة عرب الوقت كل ما سبق-111

من مميزات الصحافة :

 يستطيع القارئ أف يسيطر على الوسيلة (الصحيفة) بالطريقة اليت تالئمو يتاح للقارئ أف يقراىا أكثر من مرة تعد الوسائل ادلطبوعة أفضل بكثًن للوصوؿ إىل اجلماىًن ادلتخصصة حتتاج ادلطبوعات إىل مساذنة القارئ وبذؿ جهد إرنايب من جانبو ساعدت على انتشار التعليم كل ما سبق-191

تمتاز بأنها الوسيلة الوحيدة بين وسائل االتصال األخرى التي تسمح للقارئ بالسيطرة على

ظروف التعامل معها :
 اإلذاعة التلفزيوف الصحافة44

 اجلريدة-191
 -ادلرئية

دائما لنشر الموضوعات المعقدة ,والدراسات المفصلة :
وسائل االتصال  ..تكون مناسبة ً

 ادلطبوعة اإللكرتونية كل ما سبقتشير الدراسات إلى أن المواد المعقدة من األفضل تقديمها :

-192
-

مطبوعة

 شفويًا مطبوعة و شفوية مرئية-193

الوسائل  ...تتيح للقارئ حرية أكبر في التخيل وتصور المعاني :

 ادلرئية ادلطبوعة اإللكرتونية كل ما سبق-194

ساعدت الوسائل  ...على انتشار التعليم :

 ادلرئية ادلطبوعة اإللكرتونية كل ما سبق-195

كثيرا من الصحف لم يكتب لها االستمرار بسبب النقص
يالحظ في تاريخ الصحافة أن ً

الكبير في النواحي :

45

 الفنية العلمية-

ادلالية

 كل ما سبق-196

تعد الصحافة من المشروعات  ...التكاليف :

 منخفضة متوسطة باىظة معدومة-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 حتتاج الصحافة إىل احتياطي مايل كبًن يبلغ احتياطي الصحافة يف بعض الدوؿ كالواليات ادلتحدة ماليٌن الدوالراتمصدرا للماؿ سوى بيع النسخ أو اإلعالنات
 مل تكن الصحافة قدشنًا دتتلكً
 كل ما سبق-198

مصدرا للمال سوى :
قديما تمتلك
ً
لم تكن الصحافة ً

 بيع النسخ-

اإلعالنات

 احتياطي الصحيفة 1و2-111

من عيوب الصحافة :

 يرتاجع دور الصحافة يف اجملتمعات اليت تنتشر فيها األمية البطء يف نقل األخبار 1و2 -ال شيء شلا سبق

46

-211

دور الصحافة في تنمية الوعي العام وتغيير الواقع االجتماعي تعد محدودة في دول ...التي

تعاني من انتشار األمية فيها بصورة واسعة :
 العامل ادلتقدـ الدوؿ الصناعية دوؿ العامل الثالث كل ما سبق-211

مطبوع دوري الصدور إما أسبوعياً أو نصف شهري أو شهرياً  ,أو ربع سنوي أو نصف سنوي

أو سنوي مصوراً أو غير مصور ويحوي مجموعة من الموضوعات المتنوعة :
 الرأي العاـ اجمللة اجلريدة اإلذاعة-434

موضوعها األساسي األخبار :

 الرأي العاـ اجمللة الصحيفة ال شيء شلا سبق-213

يغلب عليها طابع التنوع في الموضوعات وليس األخبار :

 الرأي العاـ اجمللة الصحيفة ال شيء شلا سبق-214

صفحات الجريدة  ...حجماً من صفحات المجالت :

 -أكرب

47

 أصغر أثقل متساويةغالباً ما تصدر يوميا وربما في طبعات متعددة :

-215

 الرأي العاـ اجمللة الصحيفة ال شيء شلا سبقتصدر دون أغلفة خاصة بها وصفحاتها مفتوحة :

-216

 الرأي العاـ اجمللة الصحيفة ال شيء شلا سبق-217

تعد المجلة من الوسائل اإلعالمية والصحفية المهمة ألنها تأخذ من الكتاب :

-

عمقو

-

تنوع مادة التحرير فيها

 رلاراة التنوع لألنشطة اإلنسانية ومالحقتها لتسجيلها وحتليلها والتعليق عليها بالشرح والتحليل 2و3-218

تعد المجلة من الوسائل اإلعالمية والصحفية المهمة ألنها تأخذ من الصحيفة :

-

عمقو

-

تنوع مادة التحرير فيها

 رلاراة التنوع لألنشطة اإلنسانية ومالحقتها لتسجيلها وحتليلها والتعليق عليها بالشرح والتحليل 2و3-219

تتنوع المجالت في المجاالت المتعددة مثل :
48

 اجملالت العامة اجملالت اإلخبارية اجملالت السياسية رلالت األسرة اجملالت النسائية رلالت األطفاؿ اجملالت ادلتخصصة كل ما سبقمحاضرة 1
تعود التجارب األولى التي أجريت من أجل نقل الصوت عبر األثير إلى :

-211
-

هناية القرف التاسع عشر

 بداية القرف العشرين هناية القرف السادس عشر منتصف القرف اخلامس عشر-211

نجح  ...في إتمام أول إرسال السلكي :

 تارد ال برزويل ماركوين ال شيء شلا سبق-212

نجح ماركوني في إتمام أول إرسال السلكي في :

 هناية القرف التاسع عشر بداية القرف العشرين هناية القرف السادس عشر -منتصف القرف اخلامس عشر

49

اإلذاعة لم تصبح حقيقة واقعة إال في عام :

-213

 1961 1921 1931 1971-214

تعد  ...الدولة األولى التي أجريت فيها أول تجارب في اإلرسال الالسلكي :

 أمريكا بريطانيا روسيا أدلانيا-215

مبكرا نسبيًا :
تبعت  ...تجارب أمريكا في البحوث الالسلكية في تاريخ يعتبر ً

 بريطانيا فرنسا -أدلانيا

 كل ما سبق-216

في عام  ..بدأ فرانك كونراد في بنسلفانيا بتشغيل أول محطة راديو :

 1961 1921 1931 1971-217

في عام  1143بدأ  ....في بنسلفانيا بتشغيل أول محطة راديو :

 فرانك كونراد تارد ماركوين بًند51

بدأ فرانك كونراد في  ...بتشغيل أول محطة راديو :

-218

 واشنطن بنسلفانيا نيويورؾ كاليفورنيابدأ صناعة أجهزة استقبال لمحطات الراديو في :

-411

 1961 1921 1931 1971بدأت محطة الراديو تذيع برامج منتظمة في :

-221
-

 2نوفمرب 1921

  6ديسمرب 1921  7نوفمرب 1922 ال شيء شلا سبقخالل األشهر األولى لتشغيل محطة الراديو أذاعت :

-221

 مسلسالت درامية وص ًفا صوتيًا دلباريات يف ادلالكمة والبيسبوؿ -برامج صباحية

 وصفاً للنشرة اجلويةفي أوائل القرن العشرين بدأ البث اإلذاعي في:

-222

 بريطانيا-

فرنسا

 أدلانيا51

 كل ما سبق-223

منذ عام  ..بدأت محطات اإلذاعة في االنتشار حول العالم وزادت محطات اإلذاعة في

عدد كبير من دول العالم :
 1981 1976 1961 1935-224

منذعام  ..أخذت محطات اإلذاعة في االنتشار حول العالم :

 1981 1976 1961 1935-225

تم إنشاء مجموعة من اإلذاعات في أوائل القرن العشرين مثل :

 إذاعة الشرؽ األوسط-

ىيئة اإلذاعة الربيطانية B. B. C

 اإلذاعة الفرنسية التونسية ال شيء شلا سبق-226

ظلت الكلمة المنطوقة محدودة االنتشار حتى :

 اخرتاع الصحافة اخرتاع التصوير اخرتاع اإلذاعة كل ما سبق-227

تعد من أقوى الوسائل في التأثير على الجماىير :
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 الكتب الكلمة ادلنطوقة الكلمة ادلقروؤة ال شيء شلا سبق-228

تتسم الرسالة في  .....بإمكانية تسجيلها وإذاعتها أكثر من مرة :

 الكتاب اجلريدة اإلذاعة الصحافة-441

أي العبارات التالية صحيحة :

 يف كل مرة تعاد الكلمة ادلنطوقة تكتسب قوة إضافية يف كل مرة تعاد الكلمة ادلنطوقة تقل قوهتا يف كل مرة تعاد الكلمة ادلنطوقة تأخذ نفس التأثًن كل ما سبق-413

من مزايا اإلذاعة :

 سعة اإلنتشار السرعة الفائقة ال زنتاج الراديو إىل أي رلهود من جانب ادلستمعٌن الرسالة ادلذاعة قد تكوف أقوى من الرسالة اليت تنقل باالتصاؿ ادلباشر رخص ذتن أجهزة الراديو ختاطب األذف يبث الراديو إرسالو على مدى أربع وعشرين ساعة كل ما سبق-231

أي العبارات التالية صحيحة :

 الرسالة ادلذاعة قد تكوف أقوى من الرسالة اليت تنقل باالتصاؿ ادلباشر53

 أكدت التجارب أف ادلواد البسيطة اليت تقدـ من خالؿ الراديو يسهل تذكرىا شلا لو قدمت مطبوعة-

ذكاء
خاصة بٌن األفراد األقل تعليماً أو ً

 كل ما سبق-232

يمكن تقوية الرسالة المذاعة من خالل :

 الكتابة الصور النقوش ادلوسيقى وادلؤثرات الصوتية-233

أحد العناصر الجوىرية الضرورية في عملية التعلم ورفع الوعي وتنمية الشخصية :

 التوعية االجتماعية رخص الراديو إذكاء اخلياؿ وتنميتو كل ما سبق-411

انتشارا في كل أرجاء العالم ,خاصة في
من أىم األسباب التي أدت إلى جعل اإلذاعة األكثر
ً

الجزر المنعزلة ,وقمم الجبال ,والمساكن المتواضعة :
 رخص ذتن أجهزة الراديو ضعف استهالؾ الراديو للكهرباء إمكانية تشغيل الراديو بالبطاريات اجلافة كل ما سبق-235
-

نظراً ألن الراديو يعتمد فقط على حاسة السمع يفضلو :
كبار السن

 من ال رنيدوف القراءة ادلثقفوف 1و254

تم استخدام  ....في عمليات محو األمية في دول العالم الثالث :
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 احلاسوب اجلريدة الصحيفة اإلذاعةتم إجراء تجربتين عالميتين في ....لمحو األمية عن طريق اإلذاعة :

-237

 أمريكا الالتينية اذلند فرنسا-238

بريطانيا
القاسم المشترك بين تجربة أمريكا الالتينية و الهند في محو األمية عن طريق اإلذاعة :

 االعتماد على التقسيم الثنائي-

االعتماد على فكرة االستماع اجلماعي ادلوجو

 االعتماد على تدريس اللغات األجنبية-411

ال يوجد بينهما قاسم مشرتؾ
أي العبارات التالية صحيحة :

 تراجع دور اإلذاعة بعد اخرتاع التليفزيوف ازداد تراجع اإلذاعة بعد التطورات اذلائلة يف األقمار الصناعية والقنوات الفضائية-

كثًنا من الكبار شنيلوف إىل أف يقبلوا دوف تساؤؿ أغلب ادلعلومات اليت تظهر يف
أغلب األطفاؿ و ً

األفالـ وتبدو واقعية ,ويتذكروف تلك ادلعلومات بشكل أفضل
 كل ما سبق-241

تعاني اإلذاعة من عيب واحد بسيط وىو :

 صعوبة اإلشرتاؾ يف زلطاهتا سهولة استخدامها رنعل الكثًنين يتعاملوف معها بال اىتماـ أو تركيز55

 غالء أجهزة الراديو حتتاج إىل جهد ووقت كبًنين لتشغيلها-241

يجمع بشكل فريد بين الصورة والكلمة :

 الصحيفة التلفزيوف الراديو اجلريدةأصبح في فترة وجيزة أىم وسيلة اتصال جماىيري في عصرنا :

-242

 الصحيفة التلفزيوف الراديو اجلريدة-243

للوسائل المسموعة المرئية تأثيراً قويًا بحكم :

 -واقعية الصورة وحيويتها

 اقرتاف الصورة بالصوت ادلعرب االعتماد على حاسيت السمع والبصر كل ما سبق-411

من أمثلة الوسائل المسموعة المرئية :

 اجلريدة الصحيفة اإلذاعة التلفزيوف و السينما-245

تفوق التلفزيون على السينما بأن :

 خاطب حاسيت السمع و البصر56

 اعتمد على إرىاؼ احلس أكسب الصورة مز ًيدا من احليوية والواقعية كل ما سبقيرجع اختراع التليفزيون إلى العالم البريطاني :

-246

 ماركوين جوف بًند كونراد جيبسوفتمكن جون بيرد من اختراع فكرة التليفزيون في :
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 القرف الرابع عشر القرف العشرين القرف الواحد و العشرين القرف التاسع عشرانطلقت أول إذاعة تليفزيونية بريطانية في عام :

-248
-

 1929ـ

  1921ـ  1936ـ  1945ـ-249

انطلقت أول إذاعة تلفزيونية بريطانية 1141م من ىيئة اإلذاعة البريطانية باستخدام

استوديوىات :
 يب يب سي ورنر بًند -الشرؽ األوسط

57

-251

بداية أول إرسال تليفزيوني منظم في بريطانيا :

  1921ـ  1936ـ  1929ـ  1981ـ-251

مدة اإلرسال المنتظم في بريطانيا  1111م كان ال يتجاوز :

 ساعة واحد ذتاف ساعات-

ثالث ساعات

 مخس ساعات-252

تم اختراع التليفزيون في الواليات المتحدة األمريكية وبدأ البث التجريبي في عام :

  1921ـ  1939ـ  1936ـ  1945ـ-253

يختلف التلفزيون عن السينما في :

-

أف ما يعرضو للناس ينتقل إليهم

-

وال يكلف الناس مشقة االنتقاؿ إليو

-

يوجو رسائلو للناس يف إطارىم االجتماعي – الثقايف

-

يتطلب من ادلشاىدين االستغراؽ شبو الكامل

 كل ما سبق-411

من مزايا التلفزيون :

 -يقدـ التليفزيوف مادة إعالمية يف نفس زمن حدوثها
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 يلعب التليفزيوف دوراً أكرب وأكثر تأثًناً من الصحافة والراديو يف عملية اإلعالف سناطب التلفزيوف حاسيت السمع والبصر لدى ادلشاىد ويستحوذ على كامل اىتمامو-

يتسم التليفزيوف باآلنية

 يلعب التليفزيوف دورا حضارياً وثقافياً مهماً يف التعرؼ على ثقافات الشعوب ادلختلفة يلعب التليفزيوف دوراً مهماً يف التثقيف وتوحيد اآلراء واألفكار وادلشاعر بٌن أفراد الوطن الواحد ,وتوحيد مواقفهم جتاه القضايا ادلختلفة
-

ادلتلقٌن على اختالؼ مراحل حياهتم العمرية ومستوياهتم الثقافية والتعليمية يقضوف أوقات طويلة من
عمرىم يف مشاىدة الربامج ادلختلفة للتليفزيوف

 كل ما سبقالرؤية عن بعد ألحداث في وقت حدوثها :
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 الصحوة التثقيف اآلنية كل ما سبق-256

بالرغم من جاذبية التليفزيون لمختلف الفئات العمرية إال أن ىناك بعض الجوانب السلبية

للتلفزيون ومنها :
 افتقاده إىل رجع الصدى ساعد على التفكك األسري نشر ثقافة االحنراؼ كل ما سبق-257

ال يمكن قياس تأثير التلفزيون وبرامجو بسرعة وبسهولة إال من خالل :

 الرأي العاـ التصويت-

استطالع أراء ادلشاىدين

 -نشر الثقافة

59

محاضرة 1
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العنصر الرابع في سلسلة عملية اإلعالم المترابطة والمتداخلة :

 ادلرسل اجلمهور احملتوى ادلضموفالهدف المتوجهة إليو الرسالة :
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 -ادلرسل

 اجلمهور احملتوى ادلضموف-261

مجموعة كبيرة من األفراد المنفصلين عن بعضهم جغرافيًا ,والمختلفين في مراكزىم ومهنهم

ضا ,وال يتفاعلون أو يتبادلون المشورة والخبرة ,وليس لهم تنظيم :
وثقافتهم ,وال يعرفون بعضهم بع ً
 ادلرسل اجلمهور احملتوى ادلضموف-261

الفرد من .......الذي يختار ويقرر نوع الوسيلة :

 ادلرسل اجلمهور احملتوى ادلضموف-414

من مقومات المجتمع :
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 لو تنظيم اجتماعي لو عادات وتقاليد ثابتة ىناؾ عواطف أو بناء لألدوار وادلكانات كل ما سبق-411

أي العبارات التالية صحيحة :

 اجلمهور يتكوف من أفراد من سلتلف األعمار والطبقات االجتماعية واالقتصادية وادلستويات الثقافية اجلمهور يتكوف من أفراد رنهل بعضهم البعض غالبًا اجلمهور ال تتوافر لو مقومات اجملتمع كل ما سبق-264

نظرا لعدم توفر االتصال بين أعضاء الجمهور فإنهم :
ً

 -يتصرفوف كأفراد

 الفرد يف اجلمهور يزداد شعوره بالذاتية 1و 2 ال شيء شلا سبق-265

العدد الكبير ج ًدا من األفراد الذي يتعرض إلى وسائل اإلعالم لفترة معينة من الزمن :

 ادلرسل اجلمهور احملتوى ادلضموف-266

ال يستطيع القائم باالتصال أن يتفاعل مع أعضائو على أساس مباشر إذا :

 تعددت وسائل اإلتصاؿ كرب حجم اجلمهور صغر حجم اجلمهور -كل ما سبق
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أصبح اإلنسان في العصر الحديث يتعرض لوسائل االتصال  ...في أغلب األحوال :
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 منفرداً ثنائياً رتاعياً ال شيء شلا سبقدورا في :
لعبت وسائل االتصال الجماىيري ً
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 ابتعاد الناس عن ثقافاهتم األصلية -ابتعاد الناس عن رتاعاهتم احمللية

 جعلت الناس يعيشوف يف عامل جديد كبًن-

جعلت إنساف يشعر بالوحدة والقلق

 يلجأ إىل وسائل االتصاؿ اجلماىًنية كبديل جلماعات األىل والعشًنة أصبحت الوسائل اإلعالمية أدوات تعاونو على التخلص من مشاعر التوتر والقلق كل ما سبق-269

بناء على بعض المؤشرات منها :
يرى العلماء أنو يمكن تقسيم جمهور وسائل االتصال ً

 -اخلصائص األولية

 اخلصائص النفسية االحتياج للمعلومات كل ما سبق-271

يمكن تقسيم الجمهور على أساس خصائصو األولية مثل :

 اجلنس السن التعليم الدخل-411

أي العبارات التالية صحيحة :

تعليما
تعليما يكوف دخلهم أعلى من األقل ً
 إف األفراد األرقى ً62

 الذين لديهم قدرات نفسية تؤىلهم إلقامة عالقات متعددة أقل مشاىدة للتليفزيوف من األفراد ادلنعزلٌن ادلتعلم لديو الرغبة يف تنمية معلوماتو أكثر من األمي كل ما سبقيجمع الباحثون على أن القائم باالتصال يجب عليو قبل أن يبدأ عملية االتصال والتخطيط

-272
لها أن :

 رنمع أقصى ما شنكنو من معلومات عن اجلمهور الذي يستهدفو يهتم بتحسٌن اجلمهور الذي يستهدفو سنتار رتهوره كل ما سبق-273

العوامل المؤثرة في تلقي الجمهور للرسالة :

 العمر النوع التعليم ادلوقع اجلغرايف البناء االجتماعي الثقافة كل ما سبق-274

حينما يتعلم الطفل القراءة يبدأ قراءة :

 اجلرائد رلالت األطفاؿ ادللونة الصحف التلفزيوف-275

حينما يوجد التليفزيون يبدأ الطفل في استخدامو :

 متأخراً مبكراً63

 متوسطاً ال شيء شلا ذكرأثبتت الدراسات أن ثمة عالقة قوية بين  ...والتعامل مع وسائل اإلعالم ونوعية البرامج

-276
المقدمة :
 العمر -النوع

 التعليم كل ما سبق-411

أي العبارات التالية صحيحة :

 يف ادلرحلة السابقة على تعلُم الطفل للقراءة تسيطر وسائل اإلعالـ على اىتمامو صغار السن يفضلوف ادلواد الرتفيهية أكثر من ادلواد اجلادة كلما زاد السن زاد االىتماـ بالشأف العاـ كل ما سبق-278

أكدت الدراسات على وجود ارتباط  ...بين صغر السن واالىتمام بالشئون العامة :

 سليب إرنايب حيادي ال يوجد عالقة-279

اىتماما بالشأن العام :
تشير الدراسات إلى أن  ....أقل
ً

 كبار السن الشباب األطفاؿ2 -و3

64
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تزداد قراءة الصحف إلى أقصى مداىا في  ...من العمر :

 العشرينيات الثالثينيات األربعينيات الستينيات-281

تقل قراءة الصحف في  .....بضعف النظر في سن الشيخوخة :

 بداية العمر منتصف العمر أواخر العمر ال شيء شلا ذكريزداد إقبال كبار السن على مشاىدة :
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 الربامج اإلخبارية يف التليفزيوف برامج الشئوف العامة-

ادلواد اجلادة يف وسائل اإلعالـ

 كل ما سبق-283

أي العبارات التالية صحيحة :

 ذتة تباين واضح بٌن الرجاؿ والنساء يف التعامل مع وسائل االتصاؿاىتماما بالشأف العاـ من الرجاؿ
 تشًن الدراسات إىل أف النساء أقلً

ىاما يف حتديد اخلصائص والسمات السيكولوجية واالجتماعية للجمهور
دورا ً
 يلعب ادلوقع اجلغرايف ً كل ما سبق-284

أكثر ميالً إلى قراءة القصص الخيالية في المجالت :

 الرجاؿ النساء األطفاؿ كل ما سبق65

يميلون إلى قراءة المواد الجادة وغير الخيالية :
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 الرجاؿ النساء األطفاؿ كل ما سبقتشكل ..الغالبية العظمى من جمهور الراديو والتليفزيون :

-286
-

الرجاؿ

 النساء األطفاؿ كل ما سبق-287

الجمهور  ....أكثر التجمعات حجماً وأفراده أكثر تباعداً في المكان ,يتشكل حول قضية

مشتركة :
 العاـ اخلاص ادلفرتض الفعلي-288

الجمهور  ....الجمهور الذي يجمع أفراده بعض االىتمامات أو الحاجات أو االتجاىات

المشتركة التي تميز عضويتهم في ىذا الجمهور :
 العاـ اخلاص ادلفرتض الفعلي-289

مجموع السكان المستعدين الستقبال وحدة اتصالية :
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 العاـ اخلاص ادلفرتض الفعلي-291

الجمهور الذين يمتلكون الوسائل المادية والتقنية الالزمة الستقبال الرسائل اإلعالمية لوسيلة

معينة ( الراديو والتلفزيون ) :
 العاـ اخلاص ادلفرتض الفعلي-291

الجمهور......الذي يتلقى الرسالة اإلعالمية بصرف النظر عن إدراكها (الرسالة) وعن

الموقف الذي يتخذه :
 العاـ ادلتعرض ادلفرتض الفعلي-292

الجمهور  .....مجموع األشخاص الذين استقبلوا فعالً العمل اإلعالمي :

 العاـ ادلتعرض ادلفرتض الفعلي-293

يذىب بلومر إلى أن ىناك عناصر إذا تجمعت تكون ما يعرف بالجمهور :

 بلومر -فونت
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 ماركوين بًنديذىب بلومر إلى أن ىناك عناصر إذا تجمعت تكون ما يعرف بالجمهور وىى :
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 عضوية اجلمهور اجلمهور مكوف من أفراد رلهويل االسم اجلمهور مفكك جداً من حيث التنظيم ال يوجد أي نوع من التفاعل أو تبادؿ التجربة بٌن أعضاء اجلمهور كل ما سبقأي العبارات التالية صحيحة :
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-

أف قراءة الرجاؿ لألخبار يف الصحف تبدأ يف سن مبكرة عن قراءة النساء لنفس ادلادة

-

أف قراءة النساء لألخبار يف الصحف تبدأ يف سن مبكرة عن قراءة الرجاؿ لنفس ادلادة

-

أف قراءة الرجاؿ و النساء لألخبار يف الصحف تبدأ يف سن مبكرة

 ال شيء شلا سبق...دورا في تعميق االختالف الديموغرافي في التعامل مع وسائل اإلعالم :
يلعب
ً

-296

 التعليم-

ادلستوى االقتصادي

-

النوع

 كل ما سبق-297

يجب أن نفرق حينما نتحدث عن تأثير  ....كمتغير أساسي مرتبط بالجمهوربين الوسائل

المطبوعة والوسائل المرئية والمسموعة :
 النوع التعليم ادلستوى االقتصادي -السن

68

-411
-

أي العبارات التالية صحيحة :
كبًنا بٌن قراءة اجلريدة أو اجمللة ودرجة التعليم
ىناؾ ارتباطًا ً

 ليس ىناؾ عالقة بٌن القراءة و درجة التعليم كل ما سبق ال شيء شلا سبق-299

حينما ظهر  ....نظر إليو رجال التعليم بتفاؤل على أساس أنو الوسيلة التي يمكن أن تلعب

دوراً في التعليم :
 اجلريدة الراديو التلفزيوف الصحيفة-311

يتشكل ....من مجموعة من النظم االجتماعية المترابطة والمتكاملة بحيث تحقق استمرار

المجتمع وتطوره :
 الصحافة الرأي العاـ البناء االجتماعي ال شيء شلا سبقأي العبارات التالية صحيحة :

-311

 مل يتحقق التعليم يف بعض اجملتمعات عن طريق الراديو-

حتقق يف بعض الدوؿ النامية خالؿ النصف الثاين من القرف العشرين

 شنكن مالحظة طابع قومي للشخصية يف كل رلتمع كل ما سبق-312

يوجد في كل مجتمع مجموعة من النظم األساسية مثل :

 -األسرة

69

 النظاـ االقتصادي النظاـ السياسي والرتبوي كل ما سبقدورا رئيسيًا في تحديد الخصائص االجتماعية والنفسية للجمهور :
يلعب ً

-313

 -الصحافة

 الرأي العاـ البناء االجتماعي ال شيء شلا سبق-314

يرى علماء ....أن البناء االجتماعي يسهم في صياغة شخصيات األفراد :

 االجتماع اإلعالـ التفاعلية الرمزية النفس-315

تمثل  ....كالً متكامالً يتضمن كل ما أبدعو اإلنسان في مختلف مجاالت الحياة على مدار

تاريخو الطويل :
 الرأي العاـ الثقافة اإلعالف الدعاية-316

إدراك القائم باالتصال لألبعاد الثقافية بما تضمو من عادات وقيم ومعتقدات ومنتجات مادية

كالمساكن واألزياء وأدوات االتصال ووسائل المواصالت يسهم في:
-

تيسًن وصوؿ الرسالة إىل اجلمهور وتسهيل عملية التأثًن

 صعوبة وصوؿ الرسائل -انعداـ وصوؿ الرسائل

71

 ال شيء شلا ذكريؤثر في اختيار األفراد لنوعية البرامج المقدمة ومدى استجابتهم لها أو رفضهم لهذه البرامج

-317
:

 اإلعالف الدين اجلنس ال شيء شلا سبقأي العبارات التالية صحيحة :

-318
-

كشفت الدراسات أف العادات االجتماعية وادلعتقدات والقيم تؤثر على التعامل مع وسائل اإلعالـ

 الشعوب اليت لديها عادات القراءة أكثر تعامالً مع وسائل اإلعالـ ادلقروءة تؤدي األمية إىل زيادة التعامل مع الوسائل الغًن مقروءة -كل ما سبق
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يقصد بـ  ....أن تجعل اآلخرين يطيعونك أو يذعنون لك :

 الرأي العاـ الفجوة الثقافية التأثًن اإلعالمي اآلنية-311

إيجاد نوع من التشابو في الفكر والسلوك بين المرسل والمستقبل :

 الرأي العاـ الفجوة الثقافية -التأثًن اإلعالمي

71

 اآلنية-111

النتيجة من عملية االتصال واإلعالم :

 الرأي العاـ الفجوة الثقافية التأثًن اإلعالمي اآلنية-114

المحصلة النهائية لعملية االتصال:

 الرأي العاـ الفجوة الثقافية التأثًن اإلعالمي اآلنية-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 سنتلف التأثًن عن التعليم والفهم واكتساب ادلعلومات والتفاعل وجذب االىتماـ ال يوجد فهم كامل لعملية التأثًن اإلعالمي ال توجد نظرية تقدـ حتليالً كامالً لتأثًنات االتصاؿ كل ما سبق-314

يكون رد الفعل  ...ويعني ذلك تحقيق التأثير المقصود من عملية االتصال :

 إرنابياً سلبياً ثورياً تصاعدياً-315

يكون رد الفعل  ...أي أن التأثيرات المطلوبة من عملية االتصال لم تتحقق :

 إرنابياً72

 سلبياً ثورياً تصاعدياً-316

االتصال الذي ينجم عنو تغييرات في سلوك الجماىير كان يقصدىا المصدر:

 االتصاؿ اجلديد االتصاؿ الغًن فعاؿ االتصاؿ الفعاؿ و ادلؤثر كل ما سبق-317

أشكال التأثيرات على المتلقي تكون :

 تغيًنات يف معلومات ادلتلقي (اجلمهور) تغيًنات يف اجتاىات ادلتلقي ,أو سلوكو الكامن تغيًنات يف السلوؾ العلين أو الفعلي للمتلقي كل ما سبق-318

يمكن القول إن بحوث التأثير التي اعتمدت على التجريب والمناىج العلمية األخرى لم تبدأ

إال في :
 العصور القدشنة بداية العشرينيات من القرف ادلاضي مخسينيات القرف التاسع عشر مطلع القرف العشرين-319

في .......صممت بحوث وقياسات وطرق إحصائية لدراسة آثار اإلعالم :

 القرف العشرين القرف الواحد و العشرين القرف اخلامس عشر -القرف التاسع عشر

73

-321

ساد االعتقاد بالتأثير الضخم لوسائل اإلعالم على الجمهور ما يعرف بـ :

 الرأي العاـ العودلة االنفجار الثقايف الرصاصة السحرية-321

تراجع االعتقاد بصحة نظرية الرصاصة السحرية نتيجة :

 تدىو التأثًن اإلعالمي اتساع دائرة ادلعارؼ اتساع نطاؽ البحوث اإلمبًنيقية كل ما سبق-144

من المعتقدات التي ظلت سائدة لفترة طويلة عن تأثير اإلتصال :

تأثًنا على األفراد كأفراد
 -االتصاؿ يؤثر ً

 مضموف االتصاؿ وتأثًن وسائلو يشبو تأثًن احلقنة اليت زنقن هبا ادلريض فتحدث تأثًنىا ادلباشر والسريع اإلنساف ادلتلقي وكأنو شخص ال حوؿ لو وال قوة ,ينفذ ما يتلقاه من أوامر كأنو دمية ساد االعتقاد يف ظل ىذه النظرة بأف وسائل االتصاؿ اجلماىًني تستطيع أف تغًن االجتاىات وتسيطرعلى سلوؾ الناس
 كل ما سبق-323

الدراسات التي أجريت أثبتت أن وسائل االتصال تعمل في العادة كأداة لتدعيم االتجاىات

واألفكار أكثر مما تعمل كـ :
 أداة لتغيًن االجتاىات تستطيع أف تغًن االجتاىات وتسيطر على سلوؾ الناس 1و2 ال شيء شلا سبق-324

استفادت بحوث التأثير من نتائج بحوث ونظريات علم النفس وعلم االجتماع حول :

74

 مسات الشخصية واالختالفات الفردية الفئات االجتماعية البناء االجتماعي كل ما سبق-325

نظورا جدي ًدا لدراسة التأثير بدل نظرية الرصاصة السحرية :
شكلت  .......م ً

 مسات الشخصية واالختالفات الفردية الفئات االجتماعية البناء االجتماعي كل ما سبق-141

ازداد االىتمام ببحوث التأثير مع :

 هناية القرف التاسع عشر مطلع القرف العشرين احلرب العادلية األوىل احلرب العادلية الثانية-327

مع الحرب العالمية الثانية ازداد االىتمام ببحوث التأثير وخاصة :

 البحوث النفسية االستطالعات السكانية استطالعات الرأي العاـ ال شيء شلا سبق-328

مع الحرب العالمية الثانية ازداد االىتمام ببحوث التأثير وخاصة استطالعات الرأي العام,

وقامت جماعات بحث متطورة بتنفيذىا للغاية :
 أكادشنية فقط اجتماعية فقط -دورية فقط

75

-

أكادشنية وجتارية
كثيرا نظرية الرصاصة السحرية يف :
تراجعت ً

-329

 -مطلع القرف العشرين

 بداية القرف الواحد و العشرين أواخر األربعينيات واخلمسينيات ال شيء شلا سبق-331

دخلت كثير من المتغيرات في عملية تأثير وسائل اإلعالم في أواخر األربعينيات

والخمسينيات حيث :
 ادلتلقي مل يعد ىدفًا سلبيًا اإلعالـ مل يعد نشاطًا خارقًا للعادة-

1و2

-

الشيء شلا سبق

-331
-

من المفاىيم الجديدة في نظريات االتصال التي تصف تعامل المتلقي مع وسائل اإلعالم :
ادلتلقي غًن ادلتعاوف

 ادلتلقي العنيد-

ادلتلقي الواثق من نفسو

-

ادلستقبل أو ادلتلقي النشط

 كل ما سبق-332

المتلقي  ....الذي تحدث عنو علماء النفس االجتماعي :

 العنيد ادلستقبل ادلتعاوف -الغًن متعاوف

76

تعتمد نظرية االتصال قديماً على مفهوم :

-333

 قوة اإلعالـ اليت ال شنكن مقاومتها-

اإلعالـ كمصدر قوة ضمن مصادر أخرى يتفاعل معها

 وسطية اإلعالـ سيطرة ادلتلقي على طلبات اإلعالـتعتمد نظرية االتصال الحديثة على مفهوم :

-334
-

قوة اإلعالـ اليت ال شنكن مقاومتها

-

اإلعالـ كمصدر قوة ضمن مصادر أخرى يتفاعل معها

 وسطية اإلعالـ سيطرة ادلتلقي على طلبات اإلعالـ-335

محاولة التأثير على سلوك اإلنسان ( المتلقي) ,وتوجيو ىذا السلوك وجهة معينة ,وذلك من

خالل إثارة دوافع معينة لدى اإلنسان نحو سلوك معين :
 االتصاؿ اإلعالف الرأي العاـ اآلنية-336

عنصرا .....لتحليل عملية اإلعالم واالتصال :
فهم األسس النفسية لعملية التأثير يعد
ً

 -ثانوياً

 غًن ضرورياًوالزما
 ضروريًا ً غًن إلزامياً-337

أساس السلوك اإلنساني :

 التفاعل -الدوافع

77

 االتصاؿ كل ما سبقاإلنسان وسلوكو وبناء شخصيتو ىو نتاج تفاعل :

-338

 تكوينو البيولوجي والنفسي ادلوروث-

العوامل ادلادية حولو

 العوامل االجتماعية اليت حتيط بو كل ما سبق-339

كشفت بحوث علم النفس أن المتلقي كإنسان ,عندما تصلو الفكرة التي يتلقاىا في عملية

االتصال ,فإنو يتلقاىا بالطريقة التالية:
 يستعيدىا يف ضوء الوعي الكامل يستعيدىا يف ضوء الالشعور ,أو الالوعي أو العقل الباطن ينظر إليها من وجهة نظر التقاليد اليت نشأ عليها يفحصها يف ضوء ادلعتقدات الدينية اليت يؤمن هبا يقارهنا باألفكار السابقة يوائمها مع نوع احلياة اليت زنياىا ,والسلوؾ الذي يسلكو يزهنا من ناحية التطلعات اليت يسعى إىل حتقيقها يربطها بالنواحي اإلنسانية اليت يتوخاىا يف سلوكو اخلاص كل ما سبق-341

كلما زاد الطابع الشخصي لالتصال كلما  ...تأثيره :

 زاد قل توسط تفاوت-111

إن الرسائل اإلعالمية تؤثر على الجماىير :

 مباشرة78

 من خالؿ أفراد ينتشروف بٌن سلتلف الفئات االجتماعية يشكلوف الصيغة النهائية للرسائل اإلعالمية اجتاىات تشكلها اجلماعات والشخصيات ادلؤثرة يف اجلماىًن حتقيق آراء خاصة باجلماىًن-342

ترجع قوة تأثير االتصال الشخصي إلى أنو اتصال :

 أكثر مرونة يف التغلب على التأثًن ادلضاد يكافئ الفرد على قبولو يشعره بالثقة يف مصدر االتصاؿ كل ما سبق-343

فاعلية تأثير وسائل اإلعالم الجماىيرية  ....عندما تدعمها االتصاالت الشخصية المباشرة

التي يقوم بها عادة األفراد المؤثرون :
 تزيد تقل تذبذب تتوسط-344

يرجع الفضل في دراسة عملية التأثير في اإلعالم واالتصال إلى " "...وزمالءه :

 تارد بًند الزار سفيلد ماركوين-345

اكتشف .....و زمالؤه أن اتجاىات الفرد تتأثر باتجاىات وآراء الجماعة التي ينتمي إليها

الفرد :
 تارد بًند -الزار سفيلد
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 ماركوين-111

يرى الزار سفيلد و زمالؤه أن :

 اجتاىات الفرد تتأثر باجتاىات وآراء اجلماعة اليت ينتمي إليهاتأثًنا من وسائل اإلعالـ على توجهات األفراد
 ادلناقشات اليت تدور داخل اجلماعة أكثر ً-

زلدودا يف التأثًن ادلباشر على اىتمامات وسلوؾ أفراد اجملتمع
دورا ً
وسائل اإلعالـ تلعب ً

 ىناؾ أفراد شنيزىم اإلعالـ -كل ما سبق
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أي العبارات التالية صحيحة :

 يرتبط اإلعالـ ارتباطًا وثيقاً بالتغًن االجتماعي ال يرتبط اإلعالـ ارتباطًا وثيقاً بالتغًن االجتماعي يرتبط اإلعالـ ارتباطًا غًن وثيقاً بالتغًن االجتماعي ال شيء شلا سبق-348

الدافع األساسي للتحليل االجتماعي للتغير في القرن التاسع عشر :

 الشيوعية اجملتمع الرأمسايل اجملتمع اإلسالمي كل ما سبق-349

النقاط المحورية في اىتمام علم اجتماع القرن التاسع عشر :

 البحث عن نظرية للتغًن االجتماعي -البحث عن األبعاد االجتماعية اليت تكشف عن قوانٌن التغًن واحلركة يف اجملتمعات

81

 التنشئة االجتماعية 1و2-351

حاول بعض علماء  ...تحديد عوامل التغير االجتماعي واتجاىاتو ,وخاصة بعد النتائج التي

تمخضت عنها الثورة الصناعية :
 القرف العشرين القرف اخلامس عشر القرف التاسع عشر القرف الواحد و العشرين-351

تشير كلمة " ".......بوجو عام إلى التحول أو التبدل من حالة إلى حالة ويمكن مالحظة

ذلك خالل فترة معينة من الزمن :
 تغيًن تبديل تسيًن بناء-352

 ....ىو المؤشر الدال على حدوث التغير :

 الزمن ادلكاف العلم االعالـ-353

يعرف قاموس علم االجتماع ......بأنو" :أوضاع جديدة تطرأ على البناء االجتماعي ,

والعادات ,وأدوات المجتمع كنتاج لتبدل إما في بناء فرعي معين ,أو جانب من جوانب البيئة الطبيعية
أو االجتماعية" :
 البناء االجتماعي الرأي العاـ81

 التغًن االجتماعي التنشئة االجتماعية-354

كل تحول يقع في البناء االجتماعي ,أو في وظائف ىذا البناء خالل فترة زمنية معينة :

 البناء االجتماعي الرأي العاـ التغًن االجتماعي التنشئة االجتماعية-355

كل تغير يقع في التركيب السكاني للمجتمع ,وفي أنماط العالقات االجتماعية ,والقيم

والمعايير التي تؤثر في سلوك األفراد ,والتي تحدد مكانتهم وأدوارىم االجتماعية في مختلف
التنظيمات االجتماعية التي ينتمون إليها :
 البناء االجتماعي الرأي العاـ التغًن االجتماعي التنشئة االجتماعية-356

يرى عالم االجتماع األمريكي "فرانسيس ميريل" في كتابو المجتمع والثقافة أن التغير

االجتماعي يشير إلى أن:
-

أعدادا كبًنة من الناس شنارسوف أعماالً ويقوموف بأنشطة اليوـ ختتلف عن تلك اليت مارسوىا ىم
ً

وآباؤىم من قبل

 كل تغًن يقع يف الرتكيب السكاين للمجتمع ,ويف أدناط العالقات االجتماعية ,والقيم وادلعايًن التغًن يف التنشئة االجتماعية ال شيء شلا سبق-357

يرى عالم االجتماع األمريكي "فرانسيس ميريل" في كتابو :

 التغيًن االجتماعي -اجملتمع والثقافة
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 االتصاالت اإلعالـ-358

من خصائص التغير االجتماعي :

 التغًن االجتماعي ظاىرة اجتماعية عامة ال شنكن عزؿ عملية التغًن االجتماعي عن سياقها الزماين وادلكاين زادت سرعة التغًن االجتماعي يف العصر احلديث تلعب العوامل البيئة الطبيعية دوراً مؤثراً يف التغًن االجتماعي كل ما سبق-359

يكمن االختالف بين المجتمعات اإلنسانية في التغيير االجتماعي في مدى :

 شكل التغًن فقط سرعة التغًن فقط نوع التغًن فقط كل ما سبق-361

زادت سرعة التغير االجتماعي في العصر الحديث بصورة أكبر وأوسع من أي وقت مضى و

ذلك نتيجة عوامل متعددة أبرزىا :
-

التقدـ العلمي والتكنولوجي

 العوامل الثقافية العوامل االجتماعية العوامل الدشنوجرافية-361

تتجلى عالقة اإلعالم بالتغير اإلجتماعي في :

 تدعيم اجتاىات التغًن االرنابية اليت تعرب عن الوجداف االجتماعي والثقايف السائد مقاومة اجتاىات التغًن اليت من شأهنا إحداث اخللل والتصدع ببناء القيم تفسًن اجتاىات التغًن ادلختلفة وأدناطو الداخلية واخلارجية -كل ما سبق
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-362

منهج وعملية تهدف إلى التثقيف واإلحاطة بالمعلومات :

 االتصاؿ التغًن االجتماعي اإلعالـ البناء االجتماعي-363

يقوم بنشر األخبار والحقائق على األفراد من أجل إحداث توعية بين ىؤالء األفراد :

 االتصاؿ التغًن االجتماعي اإلعالـ البناء االجتماعي-364

يعد ...أىم مصادر التوعية فهو يساعد األفراد على اإللمام بالحقائق التي تساعد على تنمية

مداركهم وإنضاج وعيهم :
 االتصاؿ التغًن االجتماعي اإلعالـ البناء االجتماعي-365

يقصد بـ  .....إيجاد الوعي وإكسابو لألفراد والجماعات لحملهم :على االقتناع بفكرة معينة

أو رأي محدد :
 اإلتصاؿ اإلعالـ اإلعالف الوعي-366

اتخاذ منحى سلوكي معين بقصد تحقيق نتائج يهدف إليها القائم بالتوعية :

 -اإلتصاؿ
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 اإلعالـ اإلعالف الوعي-367

يقصد بالوعي في التغيير االجتماعي :

 اإلعالف اإلدراؾ واإلحاطة التوعية كل ما سبق-368

من المهام واألنشطة التي يقوم بها المجتمع لتحقيق مهمة التوعية :

 مقاومة الشائعات والقضاء عليها-

إبراز الشخصية القومية وإدنائها

 ضبط اجتاه الرأي العاـ وتوجيهو تطوير القيم االجتماعية كل ما سبق-369

ما يحدث في المجتمع من وقائع وأحداث,يسمى بـ :

 اإلعالف الدعاية األخبار الرأي العاـ-371

اإلنسان في بحثو عن الخبر مدفوع بدوافع نفسية واجتماعية داخلية تهدف إلى :

 تعرفو على البيئة واجملتمع الذي يعيش فيو تنمية و تطوير نفسو الدعاية و اإلعالف -ال شيء شلا سبق

85

معلومات تنتقل بين األفراد دون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق يشهد بصحتها :

-371

 اإلشاعة الرأي العاـ الدعاية و اإلعالف ال شيء شلا سبقأي العبارات التالية صحيحة :

-114

 تستهدؼ اإلشاعة ىدفًا معينًا تستهدؼ اإلشاعة اجملتمع بأسره يكوف لإلشاعة طابع زللي أو قومي أو عادلي-

وزلددا
انتشارا
تنتشر اإلشاعة ببطء
مرسوما ً
ً
ً

 -كل ما سبق

تؤثر .....على انتشار اإلشاعة و قوتها و نمطها :

-111

 العوامل النفسية-

ادلستوى االجتماعي والثقايف

 ادلستوى االقتصادي كل ما سبق-374

أن  ...بتنوعها وازدحامها وسرعتها وتعقدىا بيئة خصبة النتشار الشائعات :

 البادية ادلدينة القرية ال شيء شلا سبق-111

أي العبارات التالية صحيحة :

تبعا الختالؼ الفئات وادلستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية
 سنتلف دنط الشائعة ً -ختتلف اإلشاعة يف ادلدينة عنها يف القرية

ملما بالعناصر واألبعاد ادلؤثرة يف كياف اجملتمع الثقايف واالجتماعي
 على رجل اإلعالـ أف يكوف ً86

 كل ما سبقتتحمل العملية  ...مشقة مواجهة حرب الشائعات بوسائلها المختلفة :

-376

 االتصالية اإلعالمية االجتماعية الفنيةىما قوميًا ينبغي أن تتصدى لو وسائل اإلعالم من أجل رفع مستوى الوعي االجتماعي
تمثل ً

-377

في كافة المجاالت :
 -التوعية الفنية

 التنشئة االجتماعية التغًن االجتماعي مقاومة الشائعات-378
خالل:
-

مهما في نشر الوعي الصحي من
دورا ً
كشفت الدراسات عن أن وسائل اإلعالم تلعب ً

تبسيط ادلعلومات الطبية وتصحيحها

 مقاومة األفكار وادلعلومات غًن الصحيحة ادلتداولة بٌن األفراد تنمية الشائعات ادلغرضة 1و2-379

نتاج تفاعل اإلنسان مع عناصر بيئتو االجتماعية والثقافية والطبيعية :

 الشخصية التغًن االجتماعي الشائعة -ادلعلومات
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النسق المنظم للسلوك واالتجاىات والمعتقدات والقيم ,وغيرىا من السمات والخصائص

-381

التي تميز الفرد :
 الشخصية التغًن االجتماعي الشائعة ادلعلومات ......ىي التي تمد الفرد بنسق قيمة األساسي بما يتضمنو من أفكار واتجاىات وإطارات

-381

مرجعية وعادات اجتماعية وتمده بأنماطو األساسية للتعامل :
 ثقافة اجملتمع ادلعلومات الشخصية الرأي العاـتتضمن ثقافة المجتمع :

-382
-

العادات

 اللغة اإلشارات واحلركات كل ما سبق-383

دورا في تشكيل شخصية الفرد :
يلعب ً

 البناء االجتماعي الثقافة اللغة 1و2-384

يطلق علماء االجتماع على الشخصية الفردية :

 -الشخصية القومية
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 الطابع القومي للشخصية الرأي العاـ ال شيء شلا سبقيسمي االنثربولوجيون الشخصية الفردية :

-385

 الشخصية القومية الطابع القومي للشخصية الرأي العاـ ال شيء شلا سبق-386

مجموعة الخصائص المميزة للشخصية الناتجة من العناصر الثقافية والبناءات النظامية التي

تكفي لتمييز مجتمع عن غيره من المجتمعات :
 الرأي العاـ العودلة الشخصية القومية الطابع القومي للشخصية-387

تعد الجهود التي قام بها علماء  ....من المحاوالت الرائدة التي بذلت لدراسة الفروق

واالختالفات القومية دراسة علمية منظمة :
 االجتماع السياسة االتصاؿ اجلغرافيا-388

تطور مصطلح الشخصية القومية من خالل دارسات عالمة األنثروبولوجيا :

 روث بندكت ماركوين -بًند
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 رشنيل-389

تمثل ...جوىر الشخصية القومية :

 االتصاالت الشائعات األخالؽ ال شيء شلا سبقمجموعة القواعد السلوكية التي تسلم بها جماعة من الناس في فترة تاريخية معينة :

-391

 االتصاالت الشائعات األخالؽ ال شيء شلا سبق-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 لكل شعب من الشعوب أخالقو اخلاصة الشخصية القومية كياف حضاري وأخالقيمهما يف إبراز الشخصية القومية وتنميتها
 تلعب وسائل اإلعالـ ًدورا ً
 كل ما سبق-392

الجانب  ...ىو الذي يشكل سلوك األفراد ويولد قيمة االنتماء للوطن :

 االقتصادي الديين االجتماعي 2و3-393

جوىر العمل اإلعالمي مخاطبة :

-

اجلانب احلضاري

-

اجلانب الديين
91

-

اجلانب االجتماعي

 كل ما سبقمهما في إبراز الشخصية القومية وتنميتها من خالل :
دورا ً
تلعب وسائل اإلعالم ً

-394

 -نشر القيم االرنابية مثل تقدير قيمة الوقت واإلرنابية

 تقدمي الشخصية اإلرنابية للمواطن الصاحل من خالؿ كل الربامج واألعماؿ الدرامية 1و 2 -ال شيء شلا سبق
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-395

يعد موضوع التنمية وأىدافها ومعوقاتها من أكثر الموضوعات شيوعًا في التراث

السوسيولوجي وخاصة المتعلق بـ :
 كيفية االرتقاء باجملتمع اإلنساين يف عمومو أو بعض اجملتمعات ادلتخلفة التغيًن االجتماعي البناء االجتماعي ال شيء شلا سبق-396

أضحى موضوع التنمية يمثل مركز الصدارة واالىتمام في العلوم االجتماعية :

 التغًن التنمية التنشئة العودلة-397

تزداد أىمية موضوع التنمية بالنسبة لمجتمعات :

 العامل احلديث -العامل ادلتقدـ

91

-

العامل الثالث

 كل ما سبق-398

تبعا الختالف :
اختلف العلماء حول تحديد مصطلح التنمية ً

 -جنسياهتم

 ختصصاهتم العلمية وأطرىم ادلرجعية أدياهنم تصوراهتم-399
-

التعريف الذي قدمتو ىيئة األمم المتحدة للتنمية :
العملية اليت مبقتضاىا يتم توجيو اجلهود لتحسٌن الظروؼ االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمعات احمللية
دلساعدهتا على االندماج يف حياة األمة واإلسهاـ يف تقدمها بأقصى ما شنكن

 االرتقاء باجملتمع االنساين يف عمومو رلموعة القواعد السلوكية اليت تسلم هبا رتاعة من الناس يف فرتة ما ال شيء شلا سبق-133

التنمية تقف عند :

 اجلوانب االقتصادية-

اجلوانب االجتماعية

 اجلوانب الثقافية كل ما سبق-411

يتمثل دور اإلعالم في عملية التنمية وإسهامو في نجاحها من خالل العناصر التالية:

 اإلعالـ وحتقيق الوعي بأذنية التنمية-

اإلعالـ وقضية األمية

 اإلعالـ وقضية الوعي الصحي اإلعالـ والتنمية االقتصادية -كل ما سبق
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ىناك شبو إجماع بين العلماء على أن وسائل اإلعالم يمكن أن تهيئ المناخ الصالح

-412

والصحي للتنمية والتغير:
 وسائل اإلعالـ الشائعات الصحافة ال شيء شلا سبقىناك شبو إجماع بين العلماء على أن وسائل اإلعالم يمكن أن تهيئ المناخ الصالح

-413

والصحي للتنمية والتغير من خالل :
 تتيح االنفتاح على العامل وتربز ما أحرزتو الدوؿ ادلتقدمة-

توسع من أفق األفراد

-

تعمل على إكساب األفراد القدرة على تصور الذات يف صورة مشرقة

ومؤثرا يف عملية اإلقناع واختاذ القرار
دورا ً
 تلعب ًىاما ً
 كل ما سبق-414

تعبيرا موضوعيًا عن عقلية الجماىير وميولها واتجاىاتها في نفس الوقت :
يمثل ً …..

 الشخصية التنمية اإلعالـ اآلنية-415

أداة للمخاطبة مع المستويات العقلية المختلفة :

 الشخصية التنمية اإلعالـ اآلنية-416

لكي ينجح اإلعالم في تحقيق الوعي بأىمية التنمية ينبغي أن يراعى األسس التالية:
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 تقدمي احلقائق اليت تدعمها األرقاـ واإلحصاءات-

التحلي بادلوضوعية يف عرض احلقائق

-

الصدؽ واألمانة يف رتع البيانات من مصادرىا األصلية

-

التعبًن الصادؽ عن اجلمهور الذي يتوجو إليو اإلعالـ

 كل ما سبق-131

تعريف الشخص األمي :

 الشخص الذي ال يعرؼ القراءة والكتابة الشخص الذي مل يكمل أربع سنوات دراسية الشخص الذي مل يكمل ست سنوات دراسية-

الشخص الذي لديو عدـ اإلدلاـ بالقراءة والكتابة

 كل ما سبق-418
-

محو األمية يجب أن يتم في :
يف فراغ

 بال ىدؼ-419

خاليًا من ادلضموف االقتصادي واالجتماعي
يرتبط بأولويات التنمية

يقوم اإلعالم بدور  .....في مجال التعليم ومحو األمية على المستوى المجتمعي والمحلي :

 أساسي مساعد ضئيل ال شيء شلا سبق-411

تقع المسئولية الرسمية في محو األمية على:

 أجهزة اإلعالـ أجهزة الصناعة-

أجهزة التعليم والتدريب
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 كل ما سبق-411

يتحدد دور اإلعالم في محو األمية في:

-

نشر ادلشكلة والتعريف بأبعادىا وخطورهتا على التنمية

-

حث ادلثقفٌن وادلتعلمٌن على ادلشاركة والتطوع يف العمل يف برامج زلو األمية

-

حث األميٌن أنفسهم على السعي حنو التعلم والتخلص من األمية

 كل ما سبق-412

نسبة األمية مرتفعة في البالد :

 ادلتقدمة الصناعية-

النامية

 ال شيء شلا سبق-413

نسبة األمية مرتفعة في المجتمعات :

 الصناعية الريفية احلضارية ادلدنية-414

الخطوة األولى في إعداد مجتمع التنمية تكون :

 العمل على إعداد برامج مناسبة للتعليم وزلو األمية العمل على تقسيم فئات اجملتمع العمل على تأىيل األميٌن مهنياً ال شيء شلا سبق-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 ال شنكن أف تقوـ برامج تنموية حقيقية دوف االىتماـ باجلانب الصحي شنكن أف يساىم اإلعالـ يف رصد ادلشكالت االجتماعية اليت تعاين منها اجملتمعات ,واقرتاح احللوؿ ذلا95

 ال شنكن أف تؤدي الرسالة اإلعالمي دورىا بدوف أف يكوف ىناؾ وعي بطبيعة البناء االجتماعي والثقايفللمجتمع
 كل ما سبق-416

الصحة وف ًقا لتعريف منظمة الصحة العالمية :

 رلرد اخللو من ادلرض حالة السالمة الكاملة من النواحي اجلسمية والعقلية واالجتماعية اخللو من ادلرض و اجلنوف كل ما سبق-417
-

ىاما في الصحة من خالل :
دورا ً
وسائل اإلعالم تلعب ً

رفع الوعي الصحي بٌن ادلواطنٌن

 التفتيش الصحي زيارة ادلرضى يف بيوهتم كل ما سبق-418

وخصوصا
أشارت الدراسات إلى أن الحمالت اإلعالمية التي تقوم بها وسائل اإلعالم
ً

التليفزيون في تغيير االتجاه نحو  ...في البلدان النامية :
 التطعيم النسل التفتيش الصحي كل ما سبق-419

كشفت الدراسات عن أن وسائل اإلعالم ـ وخاصة التليفزيون ـ تسهم في:

 نشر الوعي الصحي يف اجملتمع-

زيادة ادلعلومات الصحية السليمة لدى األفراد

 التوعية بتجنب اإلصابة باألمراض ادلعدية-

االىتماـ بالصحة العامة ونظافة البيئة اليت تتضمن النظافة الشخصية ,ونظافة ادلنزؿ والشارع

 كل ما سبق96

-421

ىاما في رفع مستوى معيشة األفراد ,وزيادة
يمثل الجانب االقتصادي في التنمية بع ًدا ً

مستوى دخولهم وذلك من خالل :

 االىتماـ باألنشطة االقتصادية كالزراعة أو الصناعة أو ادلشروعات التجارية نشر الوعي الصحي نشر ثقافة زلو األمية االىتماـ بالصحة العامة ونظافة البيئة اليت تتضمن النظافة الشخصية-421

يمكن أن تلعب وسائل اإلعالم دوراً في التنمية في مجال الزراعة من خالل :

 تقدمي األفكار اجلديدة والسليمة ادلتعلقة بالزراعة-

التوعية مبقاومة اآلفات واألمراض الزراعية

 التوعية بأذنية استخداـ اآلالت واألدوات اجلديدة يف الزراعة كل ما سبق-422

دور اإلعالم في نقل التراث الشعبي وتنميتو من خالل :

 إبراز اجلوانب اإلرنابية وإضاءهتا زلاولة القضاء على اجلوانب السلبية نشر الوعي البيئي 1و2-423

البد أن يكون ىناك تعاون علمي منظم بين  ,....من أجل التخطيط السليم لكي تؤدي

الرسالة اإلعالمية دورىا في تنمية المجتمع :
 رجاؿ اإلعالـ علماء االجتماع والنفس علماء األنثروبولوجيا -كل ما سبق
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محاضرة 13
التطور الذي حدث في وسائل اإلعالم واالتصال الجماىيري صاحبو :

-424

 تضاؤؿ يف وظائف وسائل اإلعالـ حتجيم يف وظائف وسائل اإلعالـشلاثال يف وظائف وسائل اإلعالـ
تطورا ً
ً
 -ال شيء شلا سبق

يرجع االىتمام بوظائف وسائل اإلعالم إلى الدور الوظيفي الكبير الذي تلعبو تلك الوسائل

-425
في:

 اجملتمعات الشرقية اجملتمعات النامية اجملتمعات ادلتطورة-

اجملتمعات اإلنسانية على اختالؼ أنواعها ودرجة تطورىا

-426

حاول ....أن يدرس بصورة عامة طبيعة الدور الوظيفي لوسائل اإلعالم واالتصال الجماىيري

وذلك من خالل معالجتو للعالقة التي تربط ىذه الوسائل بالمجتمع ككل :
 رايت الزويل شراـ مًنتوف-427

اعتبر أن وسائل االتصال واإلعالم وعملياتو تمثل عمليات وبناءات وانساق اجتماعية:

 رايت الزويل شراـ -مًنتوف
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تتمثل أىم الوظائف التي يقوم بها اإلعالم من وجهة نظر الزويل في :

-428

 السيطرة على البيئة أو مبعىن أخر مراقبة البيئة وحدة اجملتمع أو ما يُعرؼ بالرتابط نقل الرتاث االجتماعي كل ما سبقالوظيفة اإلعالمية التي تتولى فيها وسائل اإلعالم تزويد المجتمع وأفراده بالمعلومات

-429
واألخبار:

 الرتفيو السيطرة على البيئة أو مبعىن أخر مراقبة البيئة وحدة اجملتمع أو ما يُعرؼ بالرتابط نقل الرتاث االجتماعي-431

تتم السيطرة على البيئة أو بمعنى أخر مراقبة البيئة عن طريق:

 اإلعالف التلفزيوين-

شبكات ادلندوبٌن وادلراسلٌن احملليٌن واخلارجيٌن

 التنمية االجتماعية ال شيء شلا سبق-431

الربط بين أجزاء المجتمع من أجل توحيد االستجابات بين أفراد المجتمع نحواألحداث

المحيطة :
 الرتفيو السيطرة على البيئة أو مبعىن أخر مراقبة البيئة وحدة اجملتمع أو ما يُعرؼ بالرتابط نقل الرتاث االجتماعي-432

تفسير المعلومات الواردة من البيئة وتحليلها وتوضيح الموقف الذي يجب أن يتخذ حيالها

:
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 الرتفيو السيطرة على البيئة أو مبعىن أخر مراقبة البيئة وحدة اجملتمع أو ما يُعرؼ بالرتابط نقل الرتاث االجتماعي-433

العمل على تحقيق الترابط بين استجابات أفراد المجتمع إزاء قضية ما :

 الرتفيو السيطرة على البيئة أو مبعىن أخر مراقبة البيئة وحدة اجملتمع أو ما يُعرؼ بالرتابط نقل الرتاث االجتماعي-111

تهتم الوظيفة .......لإلعالم بتشكيل الرأي العام :

 الرتفيو السيطرة على البيئة أو مبعىن أخر مراقبة البيئة وحدة اجملتمع أو ما يُعرؼ بالرتابط نقل الرتاث االجتماعي-111

تعد وظيفة .....لإلعالم وظيفة اجتماعية :

 الرتفيو السيطرة على البيئة أو مبعىن أخر مراقبة البيئة وحدة اجملتمع أو ما يُعرؼ بالرتابط نقل الرتاث االجتماعي-436

ما تقوم بو وسائل اإلعالم من نشر أو نقل للمعرفة والثقافة والقيم والتقاليد االجتماعية من

جيل إلى جيل ومن مكان إلى آخر :
 الرتفيو السيطرة على البيئة أو مبعىن أخر مراقبة البيئة وحدة اجملتمع أو ما يُعرؼ بالرتابط -نقل الرتاث االجتماعي

111

-437

تدخل ىذه الوظيفة في إطار الوظائف االجتماعية والتعليمية لوسائل اإلعالم :

 الرتفيو السيطرة على البيئة أو مبعىن أخر مراقبة البيئة وحدة اجملتمع أو ما يُعرؼ بالرتابط نقل الرتاث االجتماعي-438

التعريف بالتنشئة لتحقيق أىداف المجتمع من التنشئة االجتماعية والتي تتمثل في :

-

توفًن رصيد مشرتؾ من ادلعرفة بٌن أفراد اجملتمع

-

يعمل أفراد اجملتمع كأعضاء ذوي فعالية يف اجملتمع الذي يعيشوف فيو

 دعم التكامل والوعي االجتماعيٌن-

ادلشاركة الفعالة يف احلياة االجتماعية

 كل ما سبق-439

يالحظ على وظائف اإلعالم عند الزويل أنو لم يشر إلى وظيفتين أساسيتين من وظائف

اإلعالم في المجتمع وىما :
 الرتفيو السيطرة على البيئة أو مبعىن أخر مراقبة البيئة وحدة اجملتمع أو ما يُعرؼ بالرتابط اإلعالف-441

يرجع بعض الباحثين عدم إىتمام الزويل بوظيفتي الترفيو واإلعالن إلى أن:

 مل يهتم الزويل بالوظائف الفرعية مل يهتم الزويل بالوظائف الرئيسية-

الزويل مل يشهد العصر الذىيب لوسائل اإلعالـ

 ال شيء شلا سبق-441

وظائف اإلعالم عند تشارلس رايت :
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 ادلهمة التوجيهية االتصاؿ اجلماىًني عاـ وعاجل وعابر-

االتصاؿ اجلماىًني منظم

 كل ما سبقاالتصال يتميز بالخصائص التي تؤدي أىدافًا محددة تتمثل في:

-442
-

زيادة اجلمهور

 سرعة توصيل ادلعلومات يتميز بالتغًن السريع كل ما سبق-443

يعد من أىم خصائص التنظيمات الحديثة في العالم المعاصر :

 االجتماع تقسيم العمل أحادية العمل كل ما سبق-444

وسائل اإلعالم واالتصال الجماىيري أصبح لها مؤسسات إدارية وتنظيمية ومهنية تقوم على

أساس :
 االجتماع تقسيم العمل أحادية العمل كل ما سبق-445

ذىب  ......إلى أن وسائل اإلعالم واالتصال الجماىيري تقدم الترفيو ألفراد المجتمع بغض

النظر عن النتائج االجتماعية المتوقعة :
 رايت -شراـ
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 فونت مًنتوف-446
 -رايت

دائما تربط األفراد والمجتمعات ببعضها البعض:
يرى  ...أن وظائف اإلعالم األساسية كانت ً

 شراـ فونت مًنتوف-447

يرى شرام أن وسائل اإلعالم واالتصال الجماىيري تقوم بعدة وظائف وىي

 وظائف تتعلق بادلرسل وظائف تتعلق بادلتلقي وظائف تتعلق باحملتوى 1و2-111

الوظائف التي تتعلق بالمرسل لدى شرام :

 اإلعالـ التعليم اإلمتاع اإلقناع والوصوؿ إىل اإلرتاع كل ما سبق-449

من الوظائف التي تتعلق بالمتلقي لدى شرام :

 الفهم التعلُم االستمتاع االقتناع واختاذ القرار -كل ما سبق
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يتفق كل من ..على أن وظائف اإلعالم تتمثل في الوظائف التي تحدث عنو ىارولد الزويل :

-451
 شراـ -رايت

 بوؿ الزارسيفلد روبرت مًنتوف-451

يضيف كل من ميرتون والزارسفيلد وظيفتين جديدتين للوظائف السابقة التي ذكرىا الزويل و

ىما :
 منح ادلنزلة التنشئة االجتماعية التنظيم االدراي فرض األدناط االجتماعية-452

ذكر أسماء األشخاص في المجتمع في نشرات األخبار في المجتمع يؤدي إلى رفع المكانة

و ىذا ما يقصد بـ :
 منح ادلنزلة التنشئة االجتماعية التنظيم االدراي فرض األدناط االجتماعية-453

وظائف اإلعالم ووسائل االتصال حسب اليونسكو :

 اإلعالـ-

التنشئة

-

احلفز

-

ادلناقشة واحلوار

-

التعليم

 التثقيف-

الرتفيو
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-

التقارب االجتماعي

 كل ما سبق-454

من مسئوليات اإلعالم والتزاماتو :

 تزويد اجلماىًن بادلعلومات ادلسئوليات األخالقية مسئوليات اإلعالـ جتاه القيم االرتقاء بالذوؽ العاـ ألفراد اجملتمع كل ما سبق-455
-

حتى تنال وسائل اإلعالم ثقة الجمهور يجب إتباع ما يلي :
التأكد من صحة األنباء وادلعلومات اليت تقدمها للجماىًن

 احملافظة على احلياد عند معاجلة القضايا ادلختلفة اختيار القضايا واألنباء اليت هتم اجلمهور تقدمي التحليالت الشاملة لألنباء واألحداث كل ما سبق-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 لكل رلتمع قيمو اخلاصة بو واليت دتيزه عن غًنه وتعطيو اخلصوصية اإلعالـ مطالب باحملافظة على قيم اجملتمع وعدـ اغفاؿ ىذه القيم االعالـ مطالب بالتأكيد على القيم اليت دتنح اجملتمع اخلصوصية واليت تساعد على دتاسك اجملتمع -كل ما سبق

محاضرة 11
-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 يهتم علم اجتماع اإلعالـ بدراسة اإلعالـ كموضوع لو علم اجتماع اإلعالـ يرتبط بالضرورة بدراسات فروع علم االجتماع األخرى تأثًنا وتأثرا مبوضوعاهتا115

 االعالـ يرتبط بعلم االقتصاد يف عالقة تأثًنية متبادلة كل ما سبق-458

موضوع علم  ....في دراسة المجتمع بالتركيز على الكيان الكلي لجوانب الحياة االجتماعية

:
 علم االجتماع علم اجتماع اإلعالـ علم اجتماع اإلسكاف علم االجتماع السياحي-459

تظهر عالقة علم اجتماع اإلعالم بعلم االجتماع السياسي من خالل التداخل في :

 دراسة السلطة وادلسؤولية والقيادة العالقات العامة األبعاد السوسيولوجية لالعالـ يف رلتمع ادلصنع ال شيء شلا سبق-461

المسئولية في أي نظام اجتماعي تلقي على عاتق  ...في المجتمع :

 األفراد ادلسئولٌن العامة الثقاة-461

اإلعالم يقوم بدور الموجو لجماىير المستقبلين فيمثل :

 قيادة غًن مباشرة قيادة مباشرة دوراً يف الضبط االجتماعي -كل ما سبق
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-462

يهتم علم االجتماع السياسي بدراسة السلطة والمسئولية باعتبارىما أدوات للضبط

االجتماعي :
 علم االجتماع الريفي علم االجتماع الصحي علم االجتماع السياسي علم االجتماع احلضري-463

يهتم .....األمراض االجتماعية التي قد تصيب الضبط االجتماعي :

 علم االجتماع الريفي علم االجتماع الصحي علم االجتماع السياسي علم االجتماع احلضري-464

أحد فروع علم االجتماع الذي يهتم بدراسة المجتمعات الريفية :

 علم االجتماع الريفي علم االجتماع الصحي علم االجتماع السياسي علم االجتماع احلضري-465

تدخل المجتمعات المحلية في نطاق دراسة:

 علم االجتماع احلضري علم االجتماع السياسي-

علم االجتماع العاـ

 ال شيء شلا سبق-466

تقوم المجتمعات الريفية أساسا على :

 النشاط الزراعي -البساطة يف البناء االجتماعي
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 العالقات ادلباشرة اليت يتسم هبا أفراده الشعور اجلمعي الذي يربط أفراده وزلافظتهم على القدمي كل ما سبق-467

يشترك ...مع علم االجتماع الريفي في الدراسة المفصلة لكل أبعاد الحياة االجتماعية في

المجتمع الريفي :
 علم االجتماع السياسي علم اجتماع اإلعالـ علم اجتماع الزراعي ال شيء شلا سبق-468

إحداث أي تغيير في المجتمع سيقابل بالمقاومة والرفض من جانب أعضاء ىذا المجتمع :

 اجملتمع الريفي اجملتمع احلضري اجملتمع السياسي اجملتمع ادلدين-469

تظهر عالقة علم اجتماع اإلعالم بعلم االجتماع الريفي من خالل التداخل في :

 وضع األسس االعالمية يف كافة الوسائل ادلختلفة الكفيلة باحداث التغًن ادلقصود يف اجملتمع الريفي مناجل حتقيق التقدـ
 دراسة السلطة وادلسؤولية والقيادة العالقات العامة األبعاد السوسيولوجية لالعالـ يف رلتمع ادلصنع-471

يهتم  ....بدراسة الجماعات والعالقات االجتماعية في المجتمع الحضري أو المدينة أيا كان

حجمها أو نوعها :
 علم االجتماع الريفي -علم االجتماع السياسي
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 علم االجتماع احلضري علم االجتماع ادلدين-471

اإلعالم كنظام اجتماعي قائم على ....يشمل العديد من األبعاد التي تلعب دوراً مؤثراً ىاماً

في كافة نواحي الحياة الحضرية :
 عالقات اجتماعية مباشرة عالقات اجتماعية غًن مباشرة 1و 2 ال شيء شلا سبق-472

أن الكثير من سكان الحضر يشغلون أوقات فراغهم بصحبة وسائل اإلعالم :

 الريف القرية احلضر البادية-473

موضوع علم االجتماع الصناعي :

 اجملتمع الريفي اجملتمع احلضري اجملتمع الصناعي اجملتمع البدوي-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 تعترب العالقات العامة جزءا حيويا وىاما من عمل كل مصنع أو منشأة صناعية يعد األعالـ كأحد أدناط التنظيمات االجتماعية أحد اىتمامات األنثروبولوجيا -كل ما سبق
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-475

وسيلة تعطي للمسئولين في المؤسسات الصناعية الفرصة لتعليم الرأي العام والتأثير فيو بما

يخدم مصالح المؤسسة :
 التقنية العالقات العامة الرأي العاـ ال شيء شلا سبق-476

يشارك علم اجتماع اإلعالم علم االجتماع الصناعي في :

 دراسة السلطة وادلسؤولية والقيادة العالقات العامة األبعاد السوسيولوجية لالعالـ يف رلتمع ادلصنع ال شيء شلا سبق-477

من األبعاد السسيولوجية الداخلية لإلعالم في مجتمع المصنع :

 العالقات العامة صحف ادلنشأة وسائل االتصاؿ اجلماىًني 1و2-478

من األبعاد السسيولوجية الخارجية لإلعالم في مجتمع المصنع :

 العالقات العامة صحف ادلنشأة وسائل االتصاؿ اجلماىًني 1و2-479

تهتم ......بدراسة الثقافة :

 علم االجتماع السياسي -علم االجتماع الريفي
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 األنثروبولوجيا االجتماعية علم االجتماع احلضري-481

تهتم األنثروبولوجيا االجتماعية بدراسة الثقافة عن طريق :

 حتليل البناء االجتماعي للمجتمعات البدائية حتليل البناء االجتماعي للمجتمعات شبة البدائية دراسة اجملتمعات ادلتحضرة صغًنة احلجم كالقرى  ,أو ادلدف الصغًنة ادلستحدثة األحياء ادلختلفة بادلدفالصناعية الكبًنة
 كل ما سبق-481

يعد األعالم كأحد أنماط التنظيمات االجتماعية أحد اىتمامات األنثروبولوجيا من أجل :

 التعرؼ على أشكاؿ اإلعالـ ادلختلفة التعرؼ على خصائص أشكاؿ اإلعالـ داخل سلتلف أشكاؿ اجملتمعات-

أثر اإلعالـ يف النظم االجتماعية األخرى الداخلة يف نطاؽ اجملتمع

 كل ما سبق-482

يركز علم النفس اىتماماتو األساسية حول الفرد في تفاعلو مع البيئة التي يعيش في نطاقها :

 االنثروبولوجيا علم النفس علم االجتماع كل ما سبق-483

يقوم علم اجتماع االعالم بالتعرف على  .......من أجل وضع معايير لالعالم القائم على

االتصال وما يشتمل عليو من أبعاد اجتماعية :
 التعرؼ على أشكاؿ اإلعالـ ادلختلفة التعرؼ على خصائص أشكاؿ اإلعالـ داخل سلتلف أشكاؿ اجملتمعات-

أثر اإلعالـ يف النظم االجتماعية األخرى الداخلة يف نطاؽ اجملتمع

 -كل ما سبق
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-484

علم االجتماع بدوره يستفيد من دراسات علم النفس وموضوعاتو من ناحيتين :

 التعرؼ على أعماؽ النفس البشرية التعاوف الضروري بٌن العلمٌن يف دراسة موضوعات زلددة التعرؼ على أشكاؿ اإلعالـ ادلختلفة 1و2-111

من الموضوعات الضروري التعاون فيها بين علم االجتماع و علم النفس :

 موضوعات ديناميات اجلماعة التنشئة االجتماعية الشخصية كل ما سبق-486

ظهر فرع يجمع بين علمي النفس واالجتماع وىو :

 االنثربولوجيا علم النفس علم االجتماع احلضري علم النفس االجتماعي-487

يهتم  ....بالجانب المادي من المجتمع والثقافة :

 علم النفس علم االجتماع علم االقتصاد علم اجتماع اإلعالـ-488

يعرف علم االقتصاد بأنو :

 العلم الذي يهتم بدراسة الناس فرادى ورتاعات يف حياهتم العملية والعادية علم الثروة-

العلم الذي يهتم بدراسة العمليات االقتصادية مثل اإلنتاج واالستهالؾ والتبادؿ والتوزيع والقضايا
ادلتعددة ادلرتبطة باقتصاد اجملتمع
112

 كل ما سبقتعريف علم االقتصاد بشكل شمولي :

-111

 العلم الذي يهتم بدراسة الناس فرادى ورتاعات يف حياهتم العملية والعادية علم الثروة-

العلم الذي يهتم بدراسة العمليات االقتصادية مثل اإلنتاج واالستهالؾ والتبادؿ والتوزيع والقضايا
ادلتعددة ادلرتبطة باقتصاد اجملتمع

 كل ما سبقتعريف علم االقتصاد من صورة اجتماعية :

-113

 العلم الذي يهتم بدراسة الناس فرادى ورتاعات يف حياهتم العملية والعادية علم الثروة-

العلم الذي يهتم بدراسة العمليات االقتصادية مثل اإلنتاج واالستهالؾ والتبادؿ والتوزيع والقضايا
ادلتعددة ادلرتبطة باقتصاد اجملتمع

 كل ما سبقتعريف علم االقتصاد من ناحية الهدف العلمي :

-111

 العلم الذي يهتم بدراسة الناس فرادى ورتاعات يف حياهتم العملية والعادية : علم الثروة-

العلم الذي يهتم بدراسة العمليات االقتصادية مثل اإلنتاج واالستهالؾ والتبادؿ والتوزيع والقضايا
ادلتعددة ادلرتبطة باقتصاد اجملتمع

 كل ما سبق-492

يركز باحثو االقتصاد على موضوعات مميزة كالتشغيل والعرض والطلب والنقد واالئتمان

واالنتاج :
 النفس االجتماع -االقتصاد

113

 االنثروبولوجيايهتم علم االقتصاد بدراسة أىم دوافع الحياة المتمثلة في :

-493

 احلصوؿ على ضروريات احلياة-

إنتاج الضروريات و الكماليات

 العمل يف وحدات اإلنتاج واخلدمات اليت تشبع احلاجات ادلختلفة توزيع وتسويق ىذه السلع واخلدمات-

االستهالؾ

 كل ما سبقيرى االقتصاد أن العمل في وحدات اإلنتاج و الخدمات قائمة على :

-111

 تقسيم العمل وحدة العمل فوضوية العمل ال شيء شلا سبقالجماعات االجتماعية التي تتولى عمليات اإلنتاج والتسويق واالستهالك لها اتجاىاتها

-495

المتعددة والمختلفة  ,وىذه االتجاىات :
 معرضة للتغًن-

ثابتة

 متفاوتة ال شيء شلا سبق-496

علم االجتماع اإلعالم يتركز موضوعو األساسي في :

 الدعاية اإلعالف-

االعالـ القائم على االتصاؿ

 -كل ما سبق
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يتحدد  .....في أي علم من خالل الميدان األساسي الذي تندرج موضوعات ذلك العلم في

نطاقو العام:
 موضوع الدراسة وسائل الدراسة رلاؿ الدراسة تقييم الدراسة-498

علم االجتماع يتخذ ......ميدانا أساسيا ومجاال لدراستو :

 األمراض التجمعات اإلنسانية احلالة النفسية الرؤية العلمية-499

ميدان علم اجتماع اإلعالم دراسة العملية اإلعالمية باعتبارىا....الذين يمارسون من خاللها

العديد من األفعال االجتماعية المحددة في إطار التنظيم االجتماعي القائم :
 اتصاؿ قائم بٌن األفراد اتصاؿ قائم بٌن اجلماعات االجتماعية اتصاؿ قائم بٌن الدوؿ 1و2-511

يتحدد المجال الداخلي في دراسة علم اجتماع اإلعالم باالىتمام بػ :

 الرسالة ادلرسل ادلستقبل -احملتوى

115

علم اجتماع اإلعالم علم :

-131

 علم نظري-

يعين باستخداـ ادلبادئ السوسيولوجية يف دراسة وحدات البناء االجتماعي واإلعالمي

 علم جترييب ال شيء شلا سبقيهتم علم اجتماع االعالم بدراسة وحدات البناء االجتماعي و اإلعالمي وما يطرأ عليها من

-512

تغيرات وما يرتبط بها من قيم وايديولوجيات سواء كان ذلك على :
-

ادلستوى اجملتمعي العاـ

-

ادلستوى احمللي

-

على مستوى العالقات الداخلية ادلمثلة للعمليات االجتماعية ادلعربة سلبا أو إرنابا

 كل ما سبق-513

يعتبر  ....ترتيبا لألوضاع أو المراكز أو شبكة من العالقات بين األشخاص أو الفاعلين :

 البناء االجتماعي التغًن االجتماعي اآلنية اإلعالف-514

المؤسسة أو الهيئة اإلعالمية عبارة عن :

 شبكة من العالقات االجتماعية بناء اجتماعي أو رابطة اجتماعية تضم داخلها كافة العاملٌن يف اجملاؿ اإلعالمي التقدـ التكنولوجي الكبًن ال شيء شلا سبق-131

من أىم نتائج ظاىرة تقسيم العمل :

 -التقدـ التكنولوجي

116

 الفوضى ضرورة ارناد التماسك والرتابط بٌن الوظائف والتخصصات يف رلتمع العمل كل ما سبق-516

تتحدد اتجاىات العلماء والباحثين والمهتمين بدراسة اإلعالم من الناحية االجتماعية في :

 تقسيم العمل التعرؼ على أبعاد البناء االجتماعي للمنظمة اإلعالمية حتديد رابطة اجملتمع ال شيء شلا سبق-517
-

الهدف من التعرف على أبعاد البناء االجتماعي للمنظمة اإلعالمية :
التعرؼ على مراكز البناء

 التعرؼ على أوضاع البناء التعرؼ على أدوار أعضاء ىذا البناء كل ما سبق-131

أي العبارات التالية صحيحة :

 أف أعضاء أية رتاعة اجتماعية يتجمعوف ويتفرقوف يف آف واحد تعد عوامل التجمع والتفرؽ يف زليط اإلعالـ عن طريق االتصاؿ رلاال خصبا ال توجد رتاعة أو رلتمع يكشف يف ثقافتو عن تعاوف كامل كل ما سبق-131

من أىم العمليات داخل النسق اإلعالمي :

 التعاوف التنافس الصراع -كل ما سبق

117

-511

العملية االجتماعية التي تربط بين أعضاء الجماعة االجتماعية لتحقيق الهدف أو األىداف

المشتركة لها :
 التعاوف التنافس الصراع كل ما سبق-511

السمة المميزة لمجتمع اإلعالم أيا كان نمطو أو نوعو :

 التعاوف التنافس الصراع كل ما سبق-114

يكون الهدف من التعاون دائماً :

 مادي ال مادي 1و2 ال شيء شلا سبق-513

العملية االجتماعية التي يستخدمها بعض أعضاء الجماعة االجتماعية للحصول على مكانة

معينة أو التميز في معاملة من المعامالت :
 التعاوف التنافس الصراع ال شيء شلا سبق-111

عملية التنافس في العادة تأخذ مظهراً :

 سلادعاً118

 سلمياً عدوانياً ال شيء شلا سبق-515

إذا ما تغير الوضع وأخذ التنافس مظهرا عدائيا سمي :

 التعاوف التنافس الصراع كل ما سبق-516

الصراع الذي يندرج في مجال دراسة علم اجتماع اإلعالم يسمى :

 الصراع الشخصي التنافس التعاوف التحديث-517
-

أن عوامل التوتر أو الصراع داخل المؤسسات اإلعالمية قد تعود إلى:
أسباب شخصية

 أسباب اجتماعية أسباب نفسية 1و2-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 الصراع كعملية اجتماعية ينشأ نتيجة لعامل واحد الصراع كعملية اجتماعية ال ينشأ أبدا نتيجة لعامل واحد الصراع كعملية اجتماعية مستحيل احلدوث -ال شيء شلا سبق

119

-519

يتضمن المجال  .....في دراسة أي نظام أو عالقة أو جماعة اجتماعية الوظائف التي يمكن

أن يؤديها أو الواجب المفروض القيام بو ومدى القيام بهذا األداء سلبا أو إيجابا :
 الداخلي اخلارجي احمليطي القشري-521
-

يتولى اإلعالم وظيفة سيكولوجية أو نفسية تتمثل في:
ادلساذنة الفعالة يف توفًن االستقرار واألمن واحلماية لكافة أفراد البناء االجتماعي

 التعيٌن االجتماعي آلداب السلوؾ وادلعامالت التلقائية ألي عضو من أعضاء البناء االجتماعي بث قيم التوحد يف اجملتمع احملافظة على أعضاء اجملتمع-521

الوظيفة األخالقية يتم تحديدىا من خالل :

 ادلساذنة الفعالة يف توفًن االستقرار واألمن واحلماية لكافة أفراد البناء االجتماعي التعيٌن االجتماعي آلداب السلوؾ وادلعامالت التلقائية ألي عضو من أعضاء البناء االجتماعي بث قيم التوحد يف اجملتمع احملافظة على أعضاء اجملتمع-144

من الوظائف التي يقوم بها اإلعالم :

 الوظيفة األخالقية وظيفة سيكولوجية – نفسية بث قيم التوحد االجتماعي بٌن أفراد اجملتمع احملافظة على أعضاء اجملتمع-

يساىم يف إعداد أعضاء اجملتمع للعمل والتفاعل االجتماعي

 -كل ما سبق

121

-523

تقوم وسائل اإلعالم عموما بتوفير أغلب المعلومات المتعلقة بالظروف المحيطة بالمجتمع

وتجميعها في:
 برامج الطبخ-

نشرات األخبار السياسية والفنية والرياضية

 الربامج احلوارية الربامج التعليميةمحاضرة 11
-524

التركيز في المجال الداخلي في دراسات علم اجتماع اإلعالم يركز على البناء االجتماعي

للعملية اإلعالمية :
 اخلارجي الداخلي القشري 1و2-525

المجال الخارجي يركز على العالقة التأثيرية التي تربط اإلعالم بالمجتمع :

 اخلارجي الداخلي القشري 1و2-526

تعد  ....الوحدة األساسية في المجتمع تتأثر بو وتؤثر فيو :

 األسرة اجملتمع الصحة -تقسيم العمل

121

-527

االعتبارات التي تجعل من األسرة أىم مجال خارجي لعملية اإلعالم :

 يهدؼ اإلعالـ إىل التأثًن يف رتاىًن ادلستقبلٌن هبدؼ حتقيق التماسك يف اجملتمعات اليت اخنفض فيهاالتماسك االجتماعي
 إف قياـ األسرة بوظيفة إدناء الروح األسرية يؤثر تأثًناً ملحوظاً يف التضامن االجتماعي يف اجملتمع ككل تعويد األبناء على االختيار و خلق شخصياهتم ادلستقلة تأثًن احلضرية احلديثة تعمل اجلماعة االجتماعية على إشباع حاجات األعضاء ادلكونٌن ذلا مهما كاف نوعها يهتم الباحث يف علم االجتماع باأليديولوجية السائدة يف اجملتمع أياً كاف نوعها ساعدت الثقافة ادلتقدمة احلديثة بعنصريها ادلادي والالمادي على ختفيف كثًن من األعباء اليت كانتتقوـ هبا األسرة يف ادلاضي
 كل ما سبق-528

يعتبر  ...المعيار االجتماعي للتفرقة بين األسرة التقليدية القديمة واألسرة الحديثة :

 الصحة تقسيم العمل التماسك الصراع-529

تعتبر األسرة القروية فريقاً انتاجياً بمعنى الكلمة :

 احلضرية البدوية القروية ال شيء شلا سبق-531

ىناك سيادة  ....في المجتمعات التقليدية وشبة البدائية والقروية المتمسكة بالقيم القديمة :

 الروح األموية الروح األبوية نزعة تربوية يعمل اآلباء على غرسها يف الصغار الروح اجلماعية122

-111

ىناك سيادة ....في مجتمع المدينة :

 الروح األموية الروح األبوية نزعة تربوية يعمل اآلباء على غرسها يف الصغار الروح اجلماعية-114

تتمثل تأثير الحضرية الحديثة في مجال األسرة خصوصاً بالنسبة :

 للزوجٌن لألطفاؿ لكبار السن للنساء-111

األسرة  ...الزالت تتميز باالستقاللية في إشباع حاجات أعضائها :

 األسرة القروية األسرة البدوية األسرة يف اجملتمع الصناعي 1و2-111

يعتبر مجاال أساسيا في دراسة علم اجتماع اإلعالم إذا ما أخذ في االعتبار الثقافات

المتراكمة عن طريق األجيال السابقة وتربية النشء وانتشار وسائل اإلعالم الحديثة :
 التغًن االجتماعي األيديولوجية السائدة األسرة القروية ال شيء شلا سبق-111

من الوظائف األساسية للمدرسة أو المعهد العلمي الذي يقوم بهذه الوظيفة بطريقة رسمية

تتكاتف مع الوظيفة األخرى للمؤسسات التعليمية :
123

 الوظيفة التعليمية الوظيفة الرتبوية الوظيفة االقتصادية الوظيفة التعويضية-536

في المدرسة الوظيفة  ...في ثنائية متشابكة ال يمكن فصل إحداىما عن األخرى :

 الوظيفة التعليمية الوظيفة الرتبوية الوظيفة االقتصادية الوظيفة التعويضية-537

يرتبط اإلعالم في عالقة حتمية بكل من ...باعتبار أن اإلعالم العامل الرئيسي المؤثر في

عالم اليوم :
 األسرة ادلدرسة ادلسجد 1و2-538

من الوظائف األساسية لإلعالم على أساس أن التربية أو التنشئة االجتماعية تشمل اإلنسان

في كافة مراحل حياتو من المهد إلى اللحد :
 الرتبية التعليم التقليد 1و2-539

تعتبر العالقة بين اإلعالم بوسائلو المختلفة وبين المدرسة أو المعهد العلمي من أىم أبعاد

المجال  ...في دراسة اإلعالم من الناحية االجتماعية :
 اخلارجي124

 الداخلي القشري 1و2-541

أىم األبعاد للعالقة بين اإلعالم بوسائلو المختلفة وبين المدرسة :

 تعد ادلدرسة وسيلة لتحقيق ىدؼ تربية النشء يساعد اإلعالـ بكافة وسائلو يف الرتكيز على األىداؼ وادلساذنة يف حتقيقها ينطوي التعليم على تعديل سلوؾ متلقي العلم وإعادة تنظيم ىذا السلوؾ يعد وجود العلماء واالكادييمٌن يف اجملتمع من مقاييس تقدـ اجملتمعات اإلنسانية كل ما سبق-541

من سمات اإلعالم أنو يساىم في العملية التعليمية من خالل :

 بث الربامج والدروس عرب وسائلو ادلختلفة نشر الثقافة السائدة 1و2 ال شيء شلا سبق-114

يتمثل أحد أىم أبعاد المجال  ...في دراسة علم اجتماع اإلعالم في األمن االجتماعي الذي

يتحقق عن طريق الضبط االجتماعي :
 اخلارجي الداخلي القشري 1و2-111

تمثل أحد أىم أبعاد المجال الخارجي في دراسة علم اجتماع اإلعالم في األمن االجتماعي

الذي يتحقق عن طريق :
 التغًن االجتماعي-

الضبط االجتماعي

125

 البناء االجتماعي ال شيء شلا سبق-111

يحقق األمن االجتماعي عدة أغراض من أىمها :

 دتاسك البناء االجتماعي تفادي الصراعات والتوترات يف اجملتمع مواجهة التغًنات غًن ادلألوفة واليت تتطلبها بعض مراحل دنو اجملتمع مواجهة األزمات الطارئة ادلتوقعة أو غًن ادلتوقعة عالج وتعديل احلاالت غًن السوية يف التنظيمات االجتماعية كل ما سبق-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 يهدؼ اإلعالـ إىل التأثًن يف اجلماىًن ادلستقبلة للرسالة اإلعالمية يهدؼ اإلعالـ إىل التأثًن على ادلضموف يهدؼ اإلعالـ إىل تغيًن ادلضموف ال شيء شلا سبق-546

يتطلب إعداد الرسالة االعالمية :

 التعرؼ على اجتاىات وميوؿ اجلماىًن التعرؼ على معايًن ادلضموف التعرؼ على القوانٌن العامة كل ما سبق-547

تتخذ العالقة بين الرسالة اإلعالمية و الجماىير صوراً متعددة تظهر في مواد معينة بصورة :

 مباشرة غًن مباشرة 1و2 -ال شيء شلا سبق
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تتحدد طبيعة علم االجتماع على أساس من خاصيتو األساسية المتمثلة في :

 اخليالية الواقعية ادلستمدة من ادلالحظة الدقيقة النظرية كل ما سبق-549

من خصائص علم االجتماع :

 الواقعية الرتاكمية ادلوضوعية كل ما سبق-551

قيام النظريات الحديثة بنقد واقعي للقديم يكون :

 التأييد أو بالرفض طبقا حلالة اجملتمع إلغاء القدمي دتاما تنقية القدمي مبا يساير التقدـ العلمي يف مراحلو ادلختلفة 1و3-551

تقرير العالقات الواقعية دونما نظر أو انحياز إلى وجهة نظر دون أخرى :

 الرفض ادلوضوعية التعميمات 1و2-552

تقرير أبعاد العالقات سلبا أو إيجابا نسبة إلى معيار أيديولوجي يحكم الباحث :

 -الرفض
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 ادلوضوعية التعميمات 1و2-553

محاولة وصف وتفسير الظواىر االجتماعية للوصول إلى التعميمات التي تؤدي بدورىا الى

التنبؤ الذي يعد الهدف النهائي ألي علم :
 الرفض ادلوضوعية التعميمات 1و2-554

يقوم الباحث العلمي بمالحظة الظاىرة موضوع بحثو ,ووصف كافة أبعادىا المراد قياسها

بكل دقة على أن يتم ذلك بشكل يمكن التحقق منو والتأكد من واقعو :
 الوصف الواقعي الوصف االمربيقي الوصف االيدلوجي ال شيء شلا سبق-555

من أىداف علم اجتماع اإلعالم :

 الوصف الواقعي التعرؼ على مكونات البناء دراسة الوظائف االجتماعية للبناء اإلعالمي البحث يف الظاىرة االجتماعية التغًن التكنولوجي و اإلعالـ اإلعالـ و ادلشكالت االجتماعية كل ما سبق-111

وصف الواقع االجتماعي لموضوعو األساسي المتمثل في العملية اإلعالمية  ,وما تتأثر بو :
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 الوصف الواقعي الوصف االمربيقي الوصف االيدلوجي ال شيء شلا سبق-111

تقرير أبعاد الواقع االجتماعي للعملية اإلعالمية كما ىو ودون وضع أية تقديرات معيارية

يمكن أن تميز جانبا معينا على جانب أو جوانب أخرى :
 الوصف الواقعي الوصف االمربيقي الوصف االيدلوجي ال شيء شلا سبق-111

ا ألساس في تقرير المقارنة سواء بين مجتمعات تعيش نفس الفترة الزمنية (أفقيا) أو بين

فترات زمنية مختلفة في مجتمع واحد (رأسيا) :
 الرفض ادلوضوعية التعميمات 1و2-111

من وظائف اإلعالم التعرف على البناء االجتماعي من خالل :

 التعرؼ على األدوار التعرؼ على ادلراكز التعرؼ على دور األبنية األخرى لكافة التنظيمات وادلؤسسات وادلنظمات واجلماعات كل ما سبق-561

االتجاه  ....الذي يدرس الوظيفة باعتبارىا النتيجة المترتبة على نشاط اجتماعي معين أو

سلوك اجتماعي محدد :
 العملي129

 الوظيفي القياسي االستداليل-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 ترتبط الوظيفة باألدناط الثقافية السائدة يف اجملتمع-

اكتسبت ثقافة اجملتمع قدرا من االستقرار النسيب

 ترتبط ثقافة اجملتمع بالبناء االجتماعي  ,واالجتاىات كل ما سبق-562

يتضمن الموضوع األساسي لعلم اجتماع اإلعالم بالضرورة األبعاد الثقافية المختلفة واألنماط

الثقافية والتفاعالت في مجالو :
 الداخلي اخلارجي 1و2 ال شيء شلا سبق-563

أي العبارات التالية صحيحة :

 يهتم علم اجتماع اإلعالـ من خالؿ موضوعاتو ادلختلفة ورلاالتو احملددة بدراسة الوظائف االجتماعيةللبناء اإلعالمي باعتبارىا من اىداؼ علم اجتماع اإلعالـ
 الوظائف االجتماعية ال تُؤدى اال عن طريق بناء أو نظاـ اجتماعي معٌن تعد الظواىر االجتماعية مبثابة الوقائع االمبًنيقية اليت شنكن مالحظتها يف احلياة االجتماعية لإلنساف كل ما سبق-564

 ....ىو العملية األساسية التي تسهم في نشأة أية ظاىرة اجتماعية :

 االتصاؿ الذي يقوـ عليو اإلعالـ التغًن االجتماعي البناء االجتماعي العودلة131

-565

يسعى علم اجتماع اإلعالم إلى وصف األبعاد المختلفة التي تحدد مجاالت الظواىر

االجتماعية بهدف :
 تبديل القوانٌن-

الوصوؿ اىل احلقائق والقوانٌن اليت حتكم تلك الظواىر

 تقدمي مبادئ نظرية للعلم االجتماع ال شيء شلا سبق-566

المعارف المنظمة التي تتصل بالمبادئ العلمية واالكتشافات واالختراعات المختلفة بما فيها

االتصال ووسائلو المختلفة :
 التغًن االجتماعي العودلة التكنولوجيا ادلوضوعية-567

أسلوب اإلنسان في التعامل مع الطبيعة المحيطة في سبيل تدعيم استمرار حياتو وازدىارىا :

 التغًن االجتماعي العودلة التكنولوجيا ادلوضوعية-568

يهدف علم اجتماع اإلعالم وىو يدرس مجتمع اإلعالم بمجاليو  ...الى التعرف على األبعاد

المختلفة للتغير الناشئ عن المتغيرات الحضرية الحديثة في التفاعالت االجتماعية داخل وخارج
النطاق اإلعالمي :
 الداخلي اخلارجي 1و2 ال شيء شلا سبق131

-111

أي العبارات التالية صحيحة :

 تعد دراسة ادلشكالت االجتماعية بعداً جوىرياً يف الدراسات السوسيولوجية بصفة عامة ادلشكالت اإلعالمية اليت يهتم هبا علم اجتماع اإلعالـ تعد جزء ال يتجزأ من ادلشكالت االجتماعية تظهر ادلشكالت يف اإلعالـ ادلعاصر الذي خضعت وسائلو للتغًنات احلادة والسريعة  ,وتعددت أدوارهومؤسساتو شلا أثر سلباً أو إرنابا يف العملية اإلعالمية
 -كل ما سبق

الفاروق  1111ىـ
دعواتكم
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