جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علوم اإلعالم واالتصال
التاريخ 8532/50/31 :

المستوى  :الثالثة اتصال
مقياس  :التسويق و اإلشهار

التوقيت 53:15 – 52:55 :

المزيج التسويقي هو تحديد و استعمال المبادئ  4P’sلتطبيقها على الموقع االستراتيجي لمنتج
في السوق  ،وضع المبدأ األساسي للمزيج التسويقي عام  8491من قبل جايمس كوليتون الذي اقترح
أن يتم تحديد القرارات في التسويق بناء على وصفة ،و في عام  8491قام نيل بوردن رئيس نقابة
المسوقين األمريكيين في ذلك الوقت بإطالق اسم  Marketing Mixعلى هذه الوصفة ،و في عام
 8491قام جيروم ماكارثي بوضع عناصر هذه الوصفة التي تبدأ جميع كلماتها بحرف  Pباللغة
االنجليزية و كانت هذه العناصر أربعة في ذاك الوقت فسميت بالــ  ،4P’sهذا من جهة .
من جهة أخرى يعد اإلشهار رسالة إعالمية وفق عملية اتصالية بين المرسل و المستقبل
( الجمهور) قصد التأثير فيه عن طريق وسيلة سواء كانت هذه الوسيلة سمعية ( الراديو )
أو سمعية بصرية ( التلفزيون ) ،أو االنترنت و ذلك على أساس الترويج و التشهير و الدعوة إلى
تسويق السلعة أو المنتج بأسرع وقت ممكن سواء كانت هذه السلعة عبارة عن منتوج مادي أو فكري،
و كذا من أجل التعريف بالمؤسسة ،حيث يقول روبرت غيران :إن الهواء الذي نستنشقه مكون من
األكسيجين و النيتروجين و اإلشهار  .أهـ
حلل و ناقش نص السؤال على ضوء ما أخذته من محاضرات في التسويق و اإلشهار.

قيل  :ال تطالب بأن تكون األمور أكثر سهولة بل كن أنت أكثر كفاءة .
بالتوفيق
أ.محرز حمايمي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علوم اإلعالم واالتصال
المستوى  :أولى ماستر سمعي بصري
مقياس  :سيميولوجيا الصورة

التاريخ 8532/50/31 :
التوقيت 33:15 – 35:55 :

قال ت دليلة مر سلي  :التعيين هو مستو ى المعاني المتلقاة المقبولة أ ي معاني المعجم أو معاني
التعيين.
وقال اللغو ي الدنماركي " لوي س يام سال ف "  :الت ضمين هو النظام الثاني للفهم االديولوجي
واالجتماعي.
وقسم " روالن بر ث " في كتابه " عنا صر ال سيميولوجيا " القراءة الداللية إلى مستويين  :مستو ى
تعييني أ ي داللة حقيقية تعيينية وهو المستو ى الذ ي يدركه الجميع  ,أما المستو ى الثاني فهو المستو ى
الداللياإليحائي  ,حي ثأن هذاالمستو ىيتعلقبقدرةالباح ث علىتفكي ك مختل فالدالال ت .
كما يعتبر روالن بار ث أول من و ضع منهجية التحليل السيميولوجي لل صورة والتي تقوم على
مستويينالتعييني والت ضميني .
وقد ركز روالن بار ث في كتابه " ميتولوجي " على ب الغة ال صورة في الخطا ب االشهار ي ,
وأكد على الح ضور القو ي ل إلع الم وال صحافة في تنميط المجتمع البرجواز ي االسته الكي وتعد ى ذل ك
إلىإسهامها في صنعالقرار.أهـ
 -حلل وناقش نص السؤال على ضوء ما أخذته من محاضرات سيميولوجيا الصورة.

قيل  :ال تطالب بأن تكون األمور أكثر سهولة بل كن أنت أكثر كفاءة .
بالتوفيق
أ.محرز حمايمي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم العلوم اإلنسانية
المستوى  :أولى جدع مشترك
مقياس  :مدخل إلى تاريخ وسائل اإلعالم و االتصال

التاريخ 8542/50/41:
التوقيت 44:05 –45:55 :

لقد أعطت التحوالت التي أتت بها العولمة لإلعالم بعدا أكثر اتساعا حيث أثبت اإلعالم بتقنياته
الهائلة أنه محرك التحوالت في السياسة و االقتصاد و الفكر و الفن و الثقافة بل هو محورها
و معرضها ،و على هذه الداللة كانت له تلك القوة في تشكيل المعرفة و خلق المعايير الجديدة ،و في
تدمير أنظمة القيم التقليدية السابقة ،فالنفوذ الذي يتمتع به اإلعالم في هدا العصر لم يعد هناك شك في
فاعليته و أهميته نظرا للسرعة التي تنقل بها الرسائل ،و من خالل دلك اعتبر تلفزيون العولمة جانبا
من جوانب ما بعد الحداثة ،و قد استخدم المنظر األمريكي فردريك جيمسون هدا المصطلح لإلشارة
إلى الطرائق التي أصبحت من خاللها المنتوجات الثقافية (برامج التلفزيون مثال) و المنتوجات المادية
(فاكهة الموز مثال) تمثل جانبا مهما من اقتصاد العولمة الرأسمالي.
و قد تجلت مظاهر العولمة في جوانب كثيرة ترتبط بالمالبس و الغداء و برامج التلفزيون و أفالم
السينما و ألعاب األطفال و مسلسالتهم و مدارس الفن التشكيلي و طرز األزياء و أساليب الغناء و غير
ذلك ...

أهـ

 حلل وناقش نص السؤال على ضوء ما أخذته من محاضرات في مدخل إلى تاريخ وسائلاإلعالم و االتصال .

قيل  :ال تطالب بأن تكون األمور أكثر سهولة بل كن أنت أكثر كفاءة .
بالتوفيق
أ.محرز حمايمي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
قسم علوم اإلعالم واالتصال
التارٌخ 2018/05/14 :

المستوى  :ثالثة اتصال

التوقٌت 09:30 – 08:00 :

مقٌاس  :مشكالت اجتماعٌة

يعرف بٌتر ولسلً (  ) Peter wolsleyالمشكلة االجتماعٌة بأنها جزء من السلوك االجتماعي
الذي ينتج عنه تعاسة أو شقاء خاص أو عام ،و يتطلب بالتالي إجراءا جماعيا لمواجهته .
أما راب ( )Rabbو سلزنك ( )Selznickفيعرفا المشكلة االجتماعٌة بأنها اضطراب في
العالقات اإلنسانية تهدد المجتمع ذاته ،تهديدا خطيرا أو تعيق المطامع الرئيسية لكثير من األفراد ،هدا
من جهة.
من جهة أخرى نسمي الظاهرة االجتماعٌة كل سلوك اجتماعي متكرر و ملزم للفرد أو الجماعة  .أهـ

حلل وناقش نص السؤال على ضوء ما أخذته من محاضرات فً المشكالت االجتماعٌة و على ضوء
النقاط التالٌة أٌضا - :التفرٌق بٌن المشكلة االجتماعٌة و الظاهرة االجتماعٌة .
التفرٌق بٌن المشكلة االجتماعٌة و المشكلة الشخصٌة . -كٌفٌة دراسة المشكلة االجتماعٌة .

قٌل  :ال تطالب بأن تكون األمور أكثر سهولة بل كن أنت أكثر كفاءة .
بالتوفٌق
أ.محرز حماٌمً

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮى :أوﻟﻰ ﻣﺎﺳﺘﺮ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻟﻤﺎدة اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل

.....................................................................................................................
-1ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﺎﻧﻴﺔ؟ وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ
اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وﺻﻔﺎ وﺿﻌﻴﺎ؟
اﻻﺟﺎﺑﺔ:
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮﺿﻌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ )ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﺎى اﳌﻼﺣﻈﺔ( واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي ذو اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪﻻل اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ .
ﺗﻌﻮد أﺻﻮﳍﺎ إﱃ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻮﺿﻌﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺬي ﳝﺜﻠﻪ اوﻗﺴﺖ ﻛﻮﻧﺖ  Auguste Conteوﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻇﻬﻮرﻫﺎ :
اﳌﺪارس اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ .ﺣﻴﺚ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ) ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻘﺪس اﳌﻨﻄﻖ وﺗﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ وﻫﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺎر ﻣﻊ اﳌﺎدﻳﺔ
اﳉﺪﻟﻴﺔ(ﻛﺤﻠﻘﺔ ﲝﺚ ﺗﺮأﺳﻬﺎ ﻣﻮرﺗﺰ ﺷﻠﻴﻚ  Mortiz chlicﲢﺖ إﺳﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻴﻨﺎ 3 .ﻧﻘﺎط
*ﺗﺮى اﻟﻮﺿﻌﺎﻧﻴﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻬﺞ واﺣﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﻫﻮ اﳊﻮاس اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ و ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ
ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻨﻬﺞ )ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﺻﺎرم( ﻓﻘﺪ ﺗﻐﲑ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻊ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬا ﻣﺎ
اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أن ﺗﻨﺤﺼﺮ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ أي ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﺲ وأدوات
اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻳﺪرس اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺐ 3 .ﻧﻘﺎط
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﺎﻧﻴﺔ 4 :ﻧﻘﺎط
- 1اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
-2اﳊﺘﻤﻴﺔ  :اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ
-3اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﰲ اﻟﻌﻠﻢ )ﻛﺄداة ﺧﺎرج اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻓﺮض اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ(
-4اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ )اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻘﻴﺎس( وﻟﻴﺲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻘﻂ )ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎس أي ﰲ اﻟﻜﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ(
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﺎﻧﻴﺔ  4 :ﻧﻘﺎط
-1اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳑﻜﻦ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ أي اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺪروﺳﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ.
-2اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ ودراﺳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳉﺰﺋﻴﺔ
-3إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ ذاﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﻀﺎع ﻣﻌﺎرﻓﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ .

-4اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺎ وﻋﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺮدة ﻓﺎﻟﺘﻘﺪم ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ )اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﺧﻼﻗﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎئ (...دراﺳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﲝﻴﺎة اﺘﻤﻊ.
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻮﺿﻌﺎﻧﻴﺔ4 :ﻧﻘﺎط
أ-ﳕﻮذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﺔ :ﳕﻮذج ﺧﻄﻲ ﺑﺴﻴﻂ ﺷﺎﻧﻮن ووﻳﻔﺮ CHanonوWeaver.
ب-ﳕﻮذج اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ :ﻻزار ﺳﻔﻴﻠﺪ Lazar sfiled
ﻓﺎﻟﻮﺿﻌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﻨﻬﺎﺟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﶈﺪدة ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪم اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﻬﺞ ووﺣﺪة اﻟﻌﻠﻮم وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 2.ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
...............................................................................................................
-2ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ؟ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة؟
اﻻﺟﺎﺑﺔ:
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻌﻠﻮم ﲢﻮﻻ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻈﲑ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﴰﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم وﻣﻦ أﳘﻬﺎ  :اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻌﻪ ﺑﺮز ت
ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﺴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ أﺣﺪث اﳌﻨﺎﻫﺞ.
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺮد وﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﺎذج ﻛﻀﺮورة ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ و اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺴﺎﻗﻬﺎ أي اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺄﻧﺴﺎق وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ أو وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ 4 .ﻧﻘﺎط
ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﺴﻘﻲ :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳕﻂ ﻣﻨﻈﻢ ﳛﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﲡﺎﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ )اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺸﱰﻛﺔ( ﻛﻤﺎ ﲢﻜﻤﻬﻢ أﳕﺎط
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﺳﺘﻔﺎد ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﺎﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﲤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ
اﻻﺗﺴﺎق ﻣﻊ اﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ )اﻟﻨﻈﺮ اﱃ اﻤﻮﻋﺎت ﻛﺄﻧﺴﺎق ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ وإﱃ رﺻﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت( 3ﻧﻘﻄﺔ
رﻛﺎﺋﺰﻩ 4 :ﻧﻘﺎط
ﺗﻮﺟﺪ  4رﻛﺎﺋﺰ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﻟﻮﻛﺖ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ) ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻓﻼﺳﻔﺘﻪ ﺣﻴﺚ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪﻩ وﻃﺒﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ( -1
اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 -2اﳌﻮﻗﻒ
-3اﻟﻔﺎﻋﻞ
-4ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺣﺪودﻩ3 :ﻧﻘﺎط
-اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻫﻮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻤﻜﻨﺔ

ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊاﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﻟﻐﺔ ﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷن ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ داﺋﻤﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔأﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﺎذج 6 :ﻧﻘﺎط
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻣﺘﺮى ) :اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وأﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس(ﻓﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻳﻌﺘﱪ اﺗﺼﺎل ﻣﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ وﺣﺪة إﱃ أﺧﺮى ﻷن وﺿﻌﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد داﺧﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ
ﲤﺜﻞ وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻣﱰﻳﺔ ﰲ أي ﳊﻈﺔ ﻣﻦ ﳊﻈﺎت ﺗﻄﻮر أو وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ وﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ  :ﻣﻮرﻳﻨﻮ Morinoﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﺷﺮوط اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺜﻤﺮ ﺑﲔ أﻃﺮاف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ:ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﻛﺎﺋﺰ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ ارﻳﻚ ﺑﺮن  Eric Berneوﻫﻲ :اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻻﺗﺼﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ(
ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﺴﻘﻲ اﻫﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ودراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﺘﻤﻊ اﳌﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ.
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جامؼة كاضدي مرابح – وركةل
لكية امؼووم الؤوساهية و الاجامتغية
كسم ػووم الؤػالم و الثطال
الؤجابة اهمنوذجية لامتحان ادلورة ا ألوىل يف مادة :امللارابت املهنجية يف دراسة الثطال ادلاىريي.
معوبة ا ألوىل ماسرت "الثطال ادلاىريي واموسائط اجلديدة"
أأجب ػىل ا ألس ئةل امتامية:
امسؤال ا ألول 1 (:ن)  :لؤجراء دراسة ميداهية حول أأساميب امؼمل يف مؤسسة اؤػالمية  ،اختار امباحث مهنجا يسمح هل ابمتؼمق يف
امتجرييب
اموضفي
دراسة ىذا املوضوع مفا ىو ىذا املهنج؟ الاس تعالغي
دراسة احلاةل x
امسؤال امثاين 6( :ن)  :اؤميم امتطممي اخلاص بتجربة أأجريت يف موضوع متؼوق ابلثطال ادلاىريي:
ع ت2 x 1

ل1

خ2

ع ت1 x 2

ل2

خ2

ع ت2 x 3

ل2

خ2

ع ت1 x 4

ل1

خ2

 .1ع ثؼين :امتؼيني امؼشوايئ
 .2ت ثؼين :اجملموػة امتجريبية.
.3

 Xيؼين :املتغري املس تلل ا ألول.

.4

ل يؼين :املتغري املس تلل امثاين.

.5

خ 2ثؼين.:الاختبار امبؼدي

.6

ىذا امتطممي يطنف نـ :ثطممي متييدي

ثطممي جترييب

ثطممي ػامًل

X

ثطممي ش بو جترييب

امسؤال امثامث1( :ن) من بني مايًل  ،ما اذلي ميكن اغتباره وحدة وفئة– يف اموكت هفسو -يف حتويل املضمون؟
املوضوع  xا ألساميب
ا ألىداف
امزمن
املساحة
امسؤال امرابع1( :ن) من بني أأدوات امبحث امؼومي امتامية ما يه ا ألداة اميت ثطنف ػىل أأهنا ثلنية مجع بياانت غري مبارشة ؟
املالحظة

امللابةل

الاس تبيان

املؼايري

الاجتاه

X

امللياس

حتويل املضمون
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اقلب الورقة

انولعة

امسؤال اخلامس1( :ن) من رشوط ضياغة أأس ئةل الاس تبيان الامتناع غن ضياغة ا ألس ئةل املزدوجة .مفاذا يؼين كل ىذا امرشط؟
أأي جتنب ضياغة سؤال يتضمن سؤامني يف هفس اموكت  ،حبيث ميكن أأن يوافق املس تجوب ػىل شعر امسؤال ا ألول أأو أأن جييب
ػويو بنؼم بيامن ىو يف الآن ذاثو يؼارض ما جاء يف شعر امسؤال امثاين ،مما يوكع املس تجوب يف حرية من أأمره.
امسؤال امسادس 6( :ن) يف اؤظار حبث ػومي  ،اختريت غينة منتظمة جحميا ميثل  %20من جممتع امبحث ا ألضًل امللدر بـ 250
مبحواث  ،واكهت املفردة ا ألخرية اخملتارة من اؤظار امؼينة ثوافق امرمق . 248
املعووب :جد امؼدد امؼشوايئ  ،مربزا امعريلة اميت اغمتدهتا يف اؤجياده.
 .1حساب جحم امؼينة :

جحم امؼينة ىو  50مفردة

20x250/100= 50

 .2حساب مسافة الاختيار (الاهتظام) 250/50=5 :مسافة الاهتظام يه .5
 .3اؤجياد امؼدد امؼشوايئ  :امؼدد امؼشوايئ ينمتي اؤىل مسافة الاختيار أأي حمطور بني  1و .5
اؤذا مقنا بؼموية ظرح مسافة الاختيار (الاهتظام) يف لك مرة ابتداء من امؼدد  248فاؤن أآخر ػدد س يكون رمق  3 :وىو امؼدد
امؼشوايئ.
امسؤال امسابع2 ( :ن) أأذهر املطعوحات املوافلة نوتؼريفات امتامية:
 .1مطادر اثهوية :ما هلل أأو نتب أأو أأخذ ابش تلاق من املطادر ا ألومية.
 .2امنلد اخلاريج :امتحلق من ضدق اموجيلة من حيث امشلك ل من حيث املضمون.
 .3امتجربة :ثعبيق ػامل مؼني ػىل ٍلوػة دون ا ألخرى ملؼرفة ما حيدجو من أأثر.
 .4امللياس /الاختبار:ظريلة منظمة ملياس امسمة من خالل غينة من امسووك.
امسؤال امثامن 2( :ن) حصح ا ألخعاء امواردة يف امنص امتايل( :تكتب املكٌلت امطحيحة حتت اخلاظئة فلط ،فال ثؼد نتابة لك امنص)

امؼينة متثل غنرصا من جممتع امبحث من حيث اخلطائص و امطفات ميكن الاس تغناء غهنا غندما ثغين امباحث غن
الاغامتد ػوهيا

جزءا
ً
دراسة بؼظ مفردات اجملمتع ا ألضًل.
مجيع غنارص
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اقلب الورقة

Massification

Demassification
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امسؤال ا ألول 10 ( :هلاط)  :أ ة تبصحي أو خبأ.

حصحي خبأ
امؼبارة
ميكن نوباحث اذلي يس تخدم مهنج دراسة احلاةل أن يبل اىل ثؼماميت ثنخبق ػىل احلاالت امشاذة.
X
ميكن اغتبار الاس تبيان أداة من أدوات مجع امبحاانت يف امللاتالت امشخبحة.
X
املالحظة امؼومحة يه ثلنحة مبارشة نوتليص شبأهنا شبأن حتوحل املضمون.
X
املالحظة ابملشاركة جسمى أيضا مالحظة مكشوفة (غري مس ترتة).
X
املالحظة دون مشاركة جسمى أيضا مالحظة مس ترتة (غري مكشوفة).
X
جية ػىل امباحث اغامتد مهنج واحد يف دراس تو ملوضوع ما.
X
من أهواع أس ئةل الاس تبيان ا ألس ئةل املغولة ذات امبديل و ا ألس ئةل املغولة متؼددة امبدائل و الا تحارات .
X
أصغر وحدة من وحدات حتوحل املضمون يه "امؼبارة".
X
يف حتوحل املضمون يمت ثبنحف فئات امتحوحل مضن وحدات امتحوحل.
X
امبحاانت ا ألومحة يف اس امترة حتوحل املضمون ثتضمن وحدات امتحوحل.
X
ميكن ثبنحف امللاتالت امؼومحة من حيث اميدف اىل ملاتالت ػال ية و ملاتالت جشخحبحة.
X
يلوم امباحث يف املالحظة امؼومحة تتسجحل مالحظات فؼوحة ال مالحظات ثبأموحة.
X
ميكن ا راء امللاتةل امؼومحة غن طريق امياثف.
X
"ادلةل" يه وحدة من اموحدات امخلس  ،يف حتوحل املضمون  ،اميت ذكرىا تريمسون يف ثبنحفو .
X
X
ملاييس املساحة وامزمن ثؼترب وحدة وفئة يف هفس اموكت.
وحدات امتسجحل يف حتوحل املضمون يه وحدات ثتضمن وحدات امس حاق وثفيد يف فيم مؼناىا.
X
غامبا ما ثتناسة دراسة احلاةل مع ا ألس ئةل امبصثحة اميت ثتؼوق ب"كحف" و "ملاذا".
X
ميكن ثوزيع الاس تبيان ثوزيؼا مبارشا أو ثوزيؼا غري مبارش أو من خالل مرشفني.
X
ا ألس ئةل املزدوجة يف الاس تبيان ثؼين ا ألس ئةل اميت جسؼى اىل احلبول ػىل اجاتتني من خالل سؤال واحد.
X
ميكن اس تخدام حتوحل املضمون اىل جاهة دراسة ادليور ،يف دراسة واحدة  ،اذا ثخوة ا ألمر ذكلX .
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امسؤال امثاين 05 ( :هلاط)
وحض امللبود مما ييل" :يكرث اس تخدام دراسة احلاةل ملؼرفة جماالت جبوث جديدة وادل ول يف ثفاصحويا ثشلك دكيق"
مهنج دراسة احلاةل من أوسة املناجه نوليام تدراسة اس تكشافية يف موضوػات مل يس بق امتخرق اههيا  ،ألهو
يسمي نوباحث ابحلبول ػىل ثفاصحل كثري ة غن امظاىرة املدروسة ،ما ميكنو من الاطالع تؼمق ػىل امظواىر املتؼولة
هبذه املوضوػات اجلديدة  ،وكذا امتؼرف ػىل غنارص جممتع امبصث غن كثة  ،وىو ا ألمر اذلي يسمي هل اب راء
دراسات الحلة يف اطار هفس املوضوػات تناء ػىل خوفية معوحة ثيرس هل جتنة امؼلبات اميت ميكن أن ثبادف امباحث
يف تيئة غري مؼروفة دليو.

امسؤال امثامث 05 ( :هلاط)
يلوم هظام جسجحل املالحظات ػىل أداثني أساس حتني ،تيهنام ووحض كحفية جسجحل امبحاانت ػوهيام ،و أين
يمكن امفرق ا ألسايس تيهنا؟
.1
.2
.3
.4

ا ألدااتن ىام  :دفرت املشاىدات وش بكة املالحظة.
دفرت املالحظات يسمي نوباحث تتسجحل مالحظاثو تؼباراثو اخلاصة.
ش بكة املالحظة كامئة اب ألساس ػىل الا تحار ما تني تدائل حمددة سوفا .يضع امباحث ػالمة ػىل
امبديل اخملتار من تني امبدائل ا أل رى.
امفرق ا ألسايس تني ا ألداثني ىو أن ش بكة املالحظة كام ورد ثوصحفيا ساتلا أداة أكل مروهة (محوهة)
ملارهة تدفرت املشاىدات.

2/2

ا
ا

ا وذ
ن ظر ت ا

لا

ھ ري ي -2018

ر1

ا ؤال ا ول :

ظرﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل اﻻطﺎر اﻻﻋﻼﻤﻲ ﻫﻲ ﻨظرﻴﺔ ﺘدرس ظروف ﺘﺄﺜﻴر اﻝرﺴﺎﻝﺔ.
ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن أﺤداث وﻤﻀﺎﻤﻴن وﺴﺎﺌل اﻻﻋﻼم ﻻ ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﻤﻐزى ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ‘اﻻ اذا
وﻀﻌت ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم وﺴﻴﺎق وأطر اﻋﻼﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷطر ﺘﻨظم اﻷﻝﻔﺎظ واﻝﻨﺼوص واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺘﺴﺘﺨدم اﻝﺨﺒرات واﻝﻘﻴم
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة
ﺘﺄطﻴر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﻴوﻓر اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻤﺤﺘوى اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻴﻔﺴر دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻵراء و اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت
ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺤﺎدث ﻤﻌﻴن ﻓﺎﻝﺤدث ﻗد ﻻ ﺘﻜون ﻝﻪ دﻻﻝﺔ ﻜﺒرى ﻋﻨد اﻝﻨﺎس وﻝﻜن وﺴﺎﺌل اﻻﻋﻼم ﺘﺼﻔﻪ ﻓﻲ اطﺎر
اﻋﻼﻤﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺼﻴﺎﻏﺔ واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر ﻤﻌﻴن ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻻطﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل :ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺤدث ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻨزﻴف اﻝدم اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻷرواح اﻝﺸﺒﺎب اﺴﺘﻬﺘﺎر اﻝﺴﺎﺌق أو اﻝﻘﻴﺎدة ﺒدون
رﺨص أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺎطﻴﻪ اﻝﻤﺨدر ﻓوﻀﻰ اﻝﺸﺎرع ،إﻫﻤﺎل رﺠﺎل اﻝﺸرطﺔ!
وﻫﻜذا ﻴﺴﺘﺨدم اﻻﻋﻼم ﺠزء ﻤن اﻝﻤﻀﻤون ﻝوﻀﻌﻪ ﻓﻲ أﻨﺴﺎق اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻫﺎﻤﺔ ﻝﻴﺤدد وﻴﻀﺨم اﻝﺤدث ﺜم
ﻴﺒﺴطﻪ وﻴﻀﻊ ﻝﻪ اﻝﺤل.
وﻴﻌرف ﺠوﻓﻤﺎن اﻻطﺎر اﻻﻋﻼﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ :ﺒﻨﺎء ﻤﺤدد ﻝﻠﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ وﺴﺎﺌل اﻻﻋﻼم ﻝﺘﺠﻌل اﻝﻨﺎس أﻜﺜر
ادراﻜﺎ ﻝﻠﻤواﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻤﺎ ،ﻓﻬﻲ اذن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻤن اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻌﻴد ﺘﻨظﻴم اﻝرﺴﺎﻝﺔ
ﺤﺘﻰ ﺘﺼب ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ادراﻜﺎت اﻝﻨﺎس وﻤؤﺜراﺘﻬم اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ.
واﻻطﺎر اﻻﻋﻼﻤﻲ ﻴﺤﺎول أن ﻴﺸﺎﺒﻪ وﻴﻤﺎﺜل ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴدرﻜﻪ اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ وﺒﻴن ﺒﻨﺎء اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻌل اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻬدف اﻝﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر أو ﺒﻨﺎء ﻗﻴم ﺠدﻴدة وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻬدف
أﻜﺜر اﻝﻰ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻔﻬم اﻝﻌﺎم اﻝﻤوﺠود
وﻜﻤﺎ ﻴرى إﻨﺘﻤﺎن اﻝﻤﻨظر اﻷﺒرز ﻝﻬذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ أن ﺘﺄﺜﻴر اﻷطر اﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﺘم ﻋﺒر ﺘﺸﻜﻴل اﻻطﺎر
ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻌﻤد ﻓﻘط ﺒل ﻴﺘﺤﻘق ﺒﺎﻝﺤذف واﻝﺘﺠﺎﻫل واﻹﻏﻔﺎل اﻝﻤﻘﺼود ورﺒﻤﺎ ﻏﻴر اﻝﻤﻘﺼود ﻤن اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل أي أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺄطﻴر ﺘؤﺜر ﻓﻲ :اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل -ﻨص اﻝرﺴﺎﻝﺔ -ﺠﻤﺎﻫﻴر اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن -اﻻطﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ

اوﻻ  -أﻨواع اﻷطر اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﻗدم اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋدة أﻨواع ﻝﻸطر اﻻﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺒﺘﻐطﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻻﻋﻼم ﻝﻸﺨﺒﺎر ﻤن ذﻝك:
 -1اﻻطﺎر اﻝﻤﺤدد ﺒﻘﻀﻴﺔ :ﺤﻴث ﻴﺘم اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ أو ﺤدث ﺠواﻨﺒﻪ واﻀﺤﺔ ﻋﻨد اﻝﺠﻤﻬور ﻷﻨﻪ ﺤدث ﻤرﺘﺒط
ﺒوﻗﺎﺌﻊ ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻋﻨدﺌذ ﻴرﻜز اﻻطﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﺨل اﻝﺸﺨﺼﻲ أو ﺘﻘدﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺤدث وﺘداﻋﻴﺎﺘﻪ)ﻤﺜل أﻨﻔﻠوﻨ از اﻝطﻴور
اﻝﺤدث اﻨﺘﺸﺎر ﻤظﺎﻫر اﻻﺼﺎﺒﺔ ﻨﺼﺎﺌﺢ اﺠراءات ﺴﻠوﻜﻴﺔ وطﺒﻴﺔ أدوار وﻗ اررات اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴن ﻗﺼص اﺨﺒﺎرﻴﺔ ﻋن
اﻻﺼﺎﺒﺎت أو ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻀررت ،اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻜوﻤﺔ و اﻝﺸﻌب(
 -2اﻻطﺎر اﻝﻌﺎم :ﻴرى اﻻﺤداث ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻋﺎم ﻤﺠرد ﻴﻘدم ﺘﻔﺴﻴرات ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠوﻗﺎﺌﻊ ﻴرﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﻗد ﺘﻜون ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻻ أﻨﻬﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻔﻬم اﻝﻤﺸﻜﻼت وﺘﻘدﻴم اﻝﺤﻠول واﻻﻗﻨﺎع ﻋﻠﻰ

اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد )ﻓﺤﺎدث اﻨﺘﺤﺎر اﻝرﺠل اﻝذي ﻋﺠز ﻋن دﻓﻊ رﺴوم اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷوﻻدﻩ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻓﻲ اطﺎر :اﻝﺒطﺎﻝﺔ أو اﻝﻔﻘر
اﻝذي ﻴﻬدد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ‘ﻏﻴﺎب اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‘ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺘﻲ ذﻫﺒت ﻤﻊ اﻝرﻴﺢ‘ ﻫل ﻴدﻓﻊ اﻵﺒﺎء ﺤﻴﺎﺘﻬم
ﺜﻤﻨﺎ ﻷوﻻدﻫم وﻫﻜذا(.
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جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علوم اإلعالم واالتصال
التاريخ 2018/05/13 :

المستوى  :الثالثة اتصال

التوقيت 09:30 – 08:00 :

مقياس  :التسويق و اإلشهار
الجواب النموذجي
مقدمة
-ملخص لنص السؤال ( 02ن)

إشكالية لنص السؤال (متغيرات السؤال  :المزيج التسويقي  +اإلشهار )  02 ( .ن)عرض
تعريف المزيج التسويقي (01ن)ذكر عناصر المزيج التسويقي األربعة ( 02ن)شرح كل عنصر مع ذكر المثال (02ن)تعريف اإلشهار (01ن)أهمية اإلشهار (01ن)عالقة اإلشهار بالمزيج التسويقي (02ن)خاتمة
اإلجابة عن اإلشكالية (1.5ن)تلخيص نتيجة هدا النص (1.5ن)مالحظة :نظافة الورقة (01ن)
سالمة اللغة (01ن)
سالمة األسلوب (01ن)
سالمة الخط (01ن)

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
قسم علوم اإلعالم واالتصال
التارٌخ 2018/05/13 :

المستوى  :أولى ماستر سمعً بصري

التوقٌت 11:30 – 10:00 :

مقٌاس  :سٌمٌولوجٌا الصورة
الجواب النمودجً
مقدمة
ة-ملخص نص السؤال (02ن)
إشكالية (متغيرات الدراسة  :التعيين  +التضمين ) 02( .ن)عرض
تعريف مقاربة روالن بارث ( 01.5ن)شرح المستوى التعيني (01.5ن)شرح المستوى التضميني (01.5ن)شرح الرسالة األلسنية (01.5ن)-أهمية التحليل السيميولوجي للصورة ( 01.5ن)

ذكر األمثلة (األنساق االتصالية :اإلشهار +الصورة +الفوتوغرافية) 01.5 ( .ن)خاتمة
اإلجابة عن اإلشكالية (01.5ن)
تلخيص نتيجة هدا النص (01.5ن)
مالحظة :نظافة الورقة (01ن)
سالمة اللغة (01ن)
سالمة األسلوب (01ن)
سالمة الخط (01ن)

أ.محرز حماٌمً

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
قسم العلوم اإلنسانٌة
التارٌخ 2018/05 /.. :

المستوى  :أولى جدع مشترك
مقٌاس  :مدخل إلى تارٌخ وسائل اإلعالم و االتصال

التوقٌت ..... – ..... :

الجواب النموذجً
مقدمة
ملخص لنص السؤال ( 01.5ن)إشكالية لنص السؤال (متغيرات السؤال :العولمة  +العولمة االعالمية  +اتلفزيون المعولم )  1.5( .ن)عرض
تعريف العولمة (01ن)تعريف العولمة االعالمية (01ن)تعريف التلفزيون المعولم ( 01ن)تعريف اإلقتصاد المعولم الرأسمالي (01ن)مجاالت العولمة وتمظهراتها (03ن)الشرح و األمثلة (03ن)خاتمة
اإلجابة عن اإلشكالية (1.5ن)تلخيص نتيجة هدا النص (1.5ن)مالحظة :نظافة الورقة (01ن)
سالمة اللغة (01ن)
سالمة األسلوب (01ن)
سالمة الخط (01ن)

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علوم اإلعالم واالتصال
التاريخ 2018/05/14 :

المستوى  :ثالثة اتصال

التوقيت 09:30 – 08:00 :

مقياس  :مشكالت اجتماعية
الجواب النموذجي
مقدمة
-ملخص لنص السؤال ( 02ن)

إشكالية لنص السؤال (متغيرات السؤال :المشكلة  +الظاهرة  +المشكلة الشخصية )  02( .ن)عرض
شرح مفهوم المشكلة االجتماعية الواردة في نص السؤال (02ن)شرح مفهوم الظاهرة االجتماعية الواردة في نص السؤال (02ن)التفريق بين المشكلة االجتماعية و الظاهرة االجتماعية (02ن)التفريق بين المشكلة االجتماعية و المشكلة الشخصية (02ن)شرح كيفية دراسة المشكلة االجتماعية (02ن)خاتمة
اإلجابة عن اإلشكالية (1.5ن)تلخيص نتيجة هدا النص (1.5ن)مالحظة :نظافة الورقة (01ن)
سالمة اللغة (01ن)
سالمة األسلوب (01ن)

بالتوفيق للجميع

الصفحة 1/1

جـــامعة قاصـدي مربـاح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علوم اإلعالم واالتصال
امتحان الرقابة الثانية في مقياس :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
المستوى :ثانية ليسانس
التاريخ16 :ماي 2018
الموضوع:
( ...لقد ظل االتجاه السائد في دراسات االتصال الجماهيري حتى سنوات
الثمانينيات تقريبا ،يميل نحو تجميع الجماهير  Massificationمن خالل نقل
رسائل موحدة إلى الجماهير العريضة ،غير أن تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال الحديثة قد غيرت موازين االتصال ،وأتاحت ظهور عدد كبير
من الخدمات المتنوعة التي باتت تخاطب جماعات أكثر تخصصا ،وهذا ما
دفع إلى تفتيت الجماهير  Demassificationوإلى تكريس المزيد من العزلة،
من خالل توجيه رسائل عديدة وغير محدودة إلى جماعات صغيرة أو
أفراد ،شكلت بذلك العديد من مظاهر تحول التقليدي وتشكل المستجد...الخ).

نص السؤال:
 عالج بعمق فحوى الفكرة الواردة في النص أعاله مبرزا بذلك أهممظاهر التحول؟

اإلجابة النموذجية لمقياس تكنولوجيا اإلعالم واالتصال سنة ثانية ليسانس
إعالم واتصال:
مقدمة05(:ن)

أتاحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة ظهور عدد كبير من الخدمات
المتنوعة التي تخاطب جماعات أكثر تخصصا ،وقد ظل االتجاه السائد
لالتصال الجماهيري حتى سنوات الثمانينيات تقريبا يميل نحو تجميع
الجماهير  Massificationمن خالل نقل رسائل موحدة إلى الجماهير
العريضة ،بينما ينحو االتجاه ا لجديد في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال خاصة
مع التطورات األخيرة الحاصلة في ميدان االتصال إلى تفتيت الجماهير
 Demassificationوإلى تكريس العزلة ،من خالل توجيه رسائل عديدة وغير
محدودة إلى جماعات صغيرة أو أفراد.
العرض10(: :ن)
ومن أبرز مظاهر هذا التحول في خدمات االتصال ظهور التلفزيون الكابلي
التفاعلي ،والتلفزيون الرقمي وصوال إلى تقنيات البث المباشر عبر مواقع
شبكات الواصل االجتماعي ،على غرار وغيرها من الخدمات الكثيرة
المتطورة التي أصبحت تلبي حاجيات األفراد وتزيد من قدرتهم على
االختيار على غرار الفيديو كاسيت والفيديو ديسك والتلتيكست ،واالتصال
المباشر بقواعد البيانات ،وألعاب الفيديو ،والبريد االلكتروني وصوال إلى
تطبيقات الويب 2.0التي أتاحت ظهور شبكات التواصل االجتماعي على
اختالف أنواعها وخدماتها والتي غزت العالم بعد عامي  2003و2004
واجتاحت بيوت وشركات ومؤسسات المستخدمين وال تزال في تطور
وتحديث مستمر.
وفي هذا السياق ،ظهرت مواقع شبكات التواصل االجتماعي على
غرار Youtube – My space – Twitter – Facebook( :وغيرها)  ،التي أتاح
البعض منها مثل )Facebook( :تبادل مقاطع الفيديو والصور ومشاركة
الملفات وإجراء المحادثات الفورية ،والتواصل والتفاعل المباشر فيما بين
الجمهور الشبكي ،باإلضافة إلى موقع ( )Twitterالذي أطلق شهر مارس من
سنة  2015خدمة تقنية périscopeهي تطبيق يتيح للمستخدم التصوير وبث
الفيديو الحي المباشر وال ُمس َّجل على موقع ( )Twitterيتم بواسطة الهواتف
الذكية لمشاركته مع المتابعين على الشبكة ،والتعليق عليه في نفس الوقت،
ومتابعة التعليقات ،كما يمكن بث الفيديو المباشر لمستخدمين محددين فقط،
ويمكن أيضا إعادة مشاهدة الفيديو الذي تم بثه مرة ثانية في خالل مدة
قدرها  24ساعة ليزول بعدها ،أو االحتفاظ به في مكتبة الهاتف المحمول

حسب اختيار المستخدم .وربما قد تكون ظهرت تقنيات حديثة لم تصل إلي
حد االنتشار حاليا.
كما قد أصبح من الممكن تبادل الخدمات عن طريق االتصال عبر شبكة
االنترنت مثل التعليم عن بعد .وكذلك عقد المؤتمرات العلمية والندوات بين
الباحثين ،و لقد أدى ظهور االنترنت في مجال االتصاالت إلى إحداث
تغيرات كبيرة على جميع األصعدة ،إلى أن مثلت شبكة الواب  Webدعامة
ألداة معلوماتية قوية.
وتجدر اإلشارة إلى انه ال يمكن إغفال بعض القضايا المثيرة للنقاش والجدل
والتي أفرزتها تطورات تكنولوجيا االتصال الحديثة مثل :حقوق النشر،
ملكية المعلومات ،وحماية خصوصية األفراد ،القرصنة ،الجرائم
االلكترونية ،الفجوة الرقمية ،والتشويش والتضليل الذي يحدث نتيجة سرعة
نقل األحداث واألخبار.
خاتمة05(: :ن)
إذن ،قد تميز النصف الثاني من القرن العشرين بما يعرف بظاهرة تفجر
المعلومات التي شملت كل جوانب الحياة ،وأدت إلى ظهور وسائط جديدة
متعددة لديها القدرة على جمع البيانات ،وتخزينها واسترجاعها وبثها
بسرعة كبيرة لجماهير ضخمة.

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺴﺘﻮى :أوﻟﻰ ﻣﺎﺳﺘﺮ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ 20 :ﻣﺎي 2018

اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة
اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل

أﺳﺘﺎذة اﻟﻤﺎدة :د /ﺣﺮﻓﻮش إﻳﻤﺎن
• اﺧﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ وأﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ:
-1ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﺎﻧﻴﺔ؟ وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ
اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وﺻﻔﺎ وﺿﻌﻴﺎ؟
-2ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ؟ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة؟
اﻟﻤﻄﻠﻮب :اﺷﺮح اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ .

ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
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جامؼة كاضدي مرابح – وركةل
لكية امؼلوم الإوساهية و الاجامتغية
كسم ػلوم الإػالم و الثطال
امتحان ادلورة ا ألوىل يف مادة :امللارابت املهنجية يف دراسة الثطال ادلاىريي.
معلبة ا ألوىل ماسرت "الثطال ادلاىريي واموسائط اجلديدة"
انللب :

يوم 2018/05/19:

الامس:

امساػة9.00- 8.30 :
رمق امفوج:

أأجب ػىل ا ألس ئةل امتامية:
امسؤال ا ألول 1 (:ن)  :لإجراء دراسة ميداهية حول أأساميب امؼمل يف مؤسسة اإػالمية  ،اختار امباحث مهنجا يسمح هل ابمتؼمق يف
امتجرييب
دراسة احلاةل
اموضفي
دراسة ىذا املوضوع مفا ىو ىذا املهنج؟ الاس تعالغي
امسؤال امثاين 6( :ن)  :اإميم امتطممي اخلاص بتجربة أأجريت يف موضوع متؼلق ابلثطال ادلاىريي:
ع ت2 x 1

ل1

خ2

ع ت1 x 2

ل2

خ2

ع ت2 x 3

ل2

خ2

ع ت1 x 4

ل1

خ2

 .1ع ثؼين..............................................................................................................................:
...............................................................................................................................:
 .2ت ثؼين
.3

يؼين..............................................................................................................................
: X

.4

يؼين...............................................................................................................................
ل :

.5

..............................................................................................................................:
خ 2ثؼين

.6

ىذا امتطممي يطنف نـ :ثطممي متييدي

ثطممي جترييب

ثطممي ػامًل

ثطممي ش بو جترييب

امسؤال امثامث1( :ن) من بني مايًل  ،ما اذلي ميكن اغتباره وحدة وفئة– يف اموكت هفسو -يف حتليل املضمون؟
املساحة

امزمن

ا ألىداف

املوضوع

ا ألساميب

املؼايري

الاجتاه

انللعة

امسؤال امرابع1( :ن) من بني أأدوات امبحث امؼلمي امتامية ما يه ا ألداة اميت ثطنف ػىل أأهنا ثلنية مجع بياانت غري مبارشة ؟
املالحظة

امللابةل

الاس تبيان

حتليل املضمون

الورقة
اقلب2/1

امللياس

امسؤال اخلامس1( :ن) من رشوط ضياغة أأس ئةل الاس تبيان الامتناع غن ضياغة ا ألس ئةل املزدوجة .مفاذا يؼين كل ىذا امرشط؟
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

امسؤال امسادس 6( :ن) يف اإظار حبث ػلمي  ،اختريت غينة منتظمة جحميا ميثل  %20من جممتع امبحث ا ألضًل امللدر بـ 250
مبحواث  ،واكهت املفردة ا ألخرية اخملتارة من اإظار امؼينة ثوافق امرمق . 248
املعلوب :جد امؼدد امؼشوايئ  ،مربزا امعريلة اميت اغمتدهتا يف اإجياده.
......................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

امسؤال امسابع2 ( :ن) أأذهر املطعلحات املوافلة نلتؼريفات امتامية:
 :................................................ .1ما هلل أأو نتب أأو أأخذ ابش تلاق من املطادر ا ألومية.
 :................................................ .2امتحلق من ضدق اموجيلة من حيث امشلك ل من حيث املضمون.
 :................................................ .3ثعبيق ػامل مؼني ػىل ٍلوػة دون ا ألخرى ملؼرفة ما حيدجو من أأثر.
:................................................. .4ظريلة منظمة ملياس امسمة من خالل غينة من امسلوك.
امسؤال امثامن 2( :ن) حصح ا ألخعاء امواردة يف امنص امتايل( :تكتب املكٌلت امطحيحة حتت اخلاظئة فلط ،فال ثؼد نتابة لك امنص)

امؼينة متثل غنرصا من جممتع امبحث من حيث اخلطائص و امطفات  ،ميكن الاس تغناء غهنا غندما ثغين امباحث غن
................................................................................................................................................................................................
.

دراسة بؼظ مفردات اجملمتع ا ألضًل.

..................................................................................................................................................................................................

اقلب2/2
الورقة
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