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أجب عٍ األسئهة انتبنية:
السؤال األول:
"يتميز العمم بالتراكم الناتج عن بناءات النظريات والتعميمات التى انتيت الييا البحوث والدراسات السابقة ،أو نتائج
الممارسة والتطبيق ليذه التعميمات والنظريات العممية" اشرح العبارة السابقة ،ثم تحدث حول كل من:
أ  -االتجاهات الرئيسية لمتعرف عمى المشكالت التي تستحق البحث والدراسة؟
ب -األشكال التي يتم من خاللها صياغة المشكمة العممية وتسجيمها؟
ت -مميزات عنوان المشكمة العممية؟
السؤال الثاني:
"يظير جوىر مفيوم المدخل في بناء اإلطار النظري لمشكمة البحث ،فيستخدم ىذا المفيوم لمداللة عمى المرجعية العممية
او المعرفية التي يمكن طرح مشكمة البحث وتفسير نتائج دراستيا" .اشرح العبارة السابقة ثم تحدث عن مدخل النظم

والعممية اإلعالمية ،موضحاً اتجاىات دراسة النظم اإلعالمية؟
السؤال الثالث:

"يعتبر الفرض العممي تفسير مؤقت لحركة الظاىرة أو المشكمة العممية أو العالقات بين عناصرىا ،تم صياغتو في إطار
الحقائق والنظريات العممية" اشرح العبارة السابقة ،ثم تحدث عن كل من:
أ -مفهوم الفرض العممي؟

واع الفروض بناء عمى طريقة اشتقاقها؟ب أن
ت -المعايير التي يمكن تقويم جودة صياغة الفرض العممي عمى أساسها؟
ابع
السؤال الر :
"االحتياجات المنيجية لعمم اإلعالم دفعت بعض الباحثين إلى بمورة أسموب جديد في جمع المعمومات وتحميميا وفقاً

ألشكال متنوعة بما يؤدي إلى استنباط المزيد من التفسيرات ،وربطيا مع مجموعة أخرى من المعارف المتصمة بموضوع

وىو األسموب الذي اصطمح عمى تسميتو تحميل المضمون" اشرح العبارة السابقة ،ثم تحدث عن كل من:
أ  -الخصائص التي يتميز بها تحميل المضمون؟
ب -محددات تحميل المضمون؟

ت -االستخدامات الرئيسية لتحميل المضمون؟
اَتهت األسئهة
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يع تًُيبتي نكى ببنُجبح وانتىفيك
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