
 
 

 .تخطيط إذاعي وتميفزيوني ) متقدم( / المادة  اإلعالم التربوي .قسم / 
  م0202/  7/  3: االمتحان تاريخ . دكتوراه / المستوى

 درجـــــــــــة . 02 /النظري  درجة االمتحان  0202020 / كود المادة
  ثالث ساعات.   / الزمن

خطيط إراعي تتمحاب  تمرر:  األسئلة واإلجببة النمورجيةال

 وتليفزيوني )تمحرذم(
 :تعليمات خاصة باالمتحان* 
 . األسئمة التالية أجب عنمن فضمك  -
 . أكتب اإلجابة فقط دون التطرق لكتابة األسئمة مرة أخرى -
 
                                                         ؤال األول  ـــالس *
 ( ةـــــد:ج  02) 
 تناولع الخطة البرامجية بستة مراحل رئيسية .. أذكر تمك المراحل, ثم تمر مراحل وض -
 من تمك المراحل؟ اثنين فقطشرح الب

 اإلجببة 

 
 

 



 
بذو  )  أكمل العبب:ات الحبلية     الثبنيالسؤال  *

 (بت د:جــــ  21)            ( شرح
 :تتمثل أسس تخطيط البرامج اإلعالمية في -أ

...............  ,......., ........ ............... , ........ ........ 
 تتمثل في: اإلجببة 

 أوالً : جمع الحقائق والمعلومات :

وذلك باالستماع إلي أراء ومعتقدات األفراد وأصحاب الشأن فيما يتعمق 
ويدخل في ىذه الخطوة ميمة البحث عن , بالسياسات التي تتبعيا إدارة المؤسسة 

كل التي تواجييا , اشمال ماىية قة بالمؤسسة نفسيا والتوصل إليالحقائق المتعم
 ما ىو ) ما ىي المشاكل ؟ أو ويمكن تمخيص ىذه الخطوة في العبارة اآلتية :

 ؟ ( . تحقيقواليدف المراد 
 : التخطيط واتخاذ القزارات : ثانياً 

ع ويتضمن ىذا االستفادة من ىذه اآلراء واالتجاىات وردود األفعال عند وض
مكن من تحديد الطريق الذي يوفق بين جميع سياسات وبرامج المنظمة , وىذا ي  

تحقيق  لحل مشكمة المنظمة أو وخر تحديد ما يمكن عممآبمعني  الرغبات أو
 ( . ؟ ىدفيا . ويمكن تمخيص ىذه الخطوة في العبارة التالية : ) ماذا نفعل

 : االتصال والتنفيذ : ثالثاً 

يد التصرفات التي تم اختيارىا ألولئك الذين يتأثرون ويشتمل ىذا شرح وتجس
ما قمنا بو  ىذا ىو , أو ؟ كيف تفعل) بيا والذين يعتبر تأييدىم ميم وبمعني آخر 

 .( ومبرراتو 



 : التقييم : رابعاً  

 ويتضمن ىذا تقسيم نتائج البرنامج وفاعمية األسموب الذي تم استخدامو أو
أي برنامج اإلعالم يجب ( , حققنا المطموب ؟ ىل  نجحنا ؟ أو ) ىل خرآبمعني 

يتقدم بشكل منتظم ومتكامل حيث أن المقصود بالبرامج تكامل الخطط  أن
 .ووصوليا مرحمة التنفيذ 

 . , وىو أيضًا ................... ................. أيضاً  وىو .... ,.............: التخطيط بأنوعرف ي   -ب
 (بدون شرح فقط من التعريفات ثالثةأذكر )                                                           

عًهيت يقصٕدة ٔإراديت يٍ انعًهيبث انجًبعيت انخي  : )  أيضب   ْٕٔ اإلجببة 

جم انخُظيى ٔحعبئت انجٕٓد ، سٕاء كبَج جٕٓد أحقٕو بٓب أجٓزة يخخصصت ، يٍ 

اإلعالييت انًبديت  إيكبَبحّع حعبئت انًؤسسبث نهًجخً انجًبعبث أٔ األفزاد أٔ

 ( ٔانبشزيت ، حعبئت كبيهت نخحقيق األْذاف انًزجٕة

انخي  حٕظيف اإليكبَيبث انبشزيت ٔانًبديت انًخبحت ، أٔ ) :سعذ نبيب بأَّ كًب يعزفّ 

جم ححقيق أْذاف يعيُت ، يع االسخخذاو أٌ حخبح خالل سُٕاث انخطت ، يٍ أيًكٍ 

 (ث األيثم نٓذِ اإليكبَيب
 
 :ينقسم التخطيط حسب الفترة الزمنية الالزمة لمتنفيذ إلى -ج

............... ...... ,........ , ........... ...... 
حخطيظ قصيز  ٔ، ٔحخطيظ يخٕسظ انًذٖ  ، حخطيظ طٕيم انًذٖ اإلجببة 

 انًذٖ .

 
تمن النربط  اثنين فرطاشرح   الســـؤال الثبلث  * 

 ( د:جـــــة  02)          الحبلية 
 درجـــــــــــات ( 02مزايا وفوائد التخطيط.                                   ) –)أ( 

 نوجزىا فيما يمي  : عديدةلمتخطيط مزايا وفوائد  اإلجببة 
تنفيذ برامج متكاممة توجو من خالليا جميع الجيود المتاحة إلنجاز  -1 

 أىداف محددة .
مما يسيل لكل فرد من مجموعة العمل معرفة ر األىداف بوضوح يظي   -2

 تحقيقيا .  نحو الغايات التي تتوخاىا المنظمة فيعمل جاىداً 



 كسب تأييد اإلدارة ليذه األنشطة وزيادة مشاركتيا فييا . -3
عند  إتباعيايبين االتجاىات الرئيسية وطرق العمل والقواعد التي يجب  -4

 . تنفيذ الخطة
 من الجانب الدفاعي . اإليجابي بدالً  التأكيد عمي الجانب -5
 سواء كانت موارد مادية أو وكيفاً  يحدد الموارد الواجب استخداميا كماً  -6
 وبذلك يمكن االستعداد لتدبير ىذه الموارد ., مالية  بشرية أو
اختيار  إليباإلضافة , حسن اختيار الموضوعات واألوقات المالئمة  -7

 األساليب األكثر فاعمية في التنفيذ .
مراحل متصمة يتحدد في  إلييحدد الوقت الالزم إلنجاز وتقسيم اإلنجاز  -8

 كل مرحمة زمنية قدر من اإلنجاز المطموب .
 إليمثل استخدام ممكن لوسائل األعالم المتاحة في الوصول أتحقيق  -9

 . الجماىير المستيدفة
ارة من معرفة المشاكل المتوقع حدوثيا والعمل عمي مكن رجال اإلدي   -11
ن التخطيط يتعمق بالمستقبل وعماده التنبؤ , ألاالستعداد ليا قبل حدوثيا  تالفييا أو

 ل الدقيق لمختمف المتغيرات والعوام
تكرار وقوعيا  وتالفيإيجاد حمول سريعة وخاصة لممشكالت القائمة ,  -11

 جديدة .حدوث مشكالت  في المستقبل , أو
التقسيمات  يحقق التنسيق المادي والزمني بين جميور العاممين أو -12

  . التنظيمية المنوط بيا تنفيذ الخطة من خالل برامج محددة األدوار والتوقيت
الحفاظ عمي العالقات الطيبة القائمة بين وسائل اإلعالم والجماىير  -13

 .  وتنمية ىذه العالقات



يجاد الح -14 مول لما يتصور وقوعو من أحداث ومشكالت طارئة مواجية وا 
 . في المستقبل

 

 
 درجـــــــــــات ( 02معوقات التخطيط اإلعالمي.                            ) -)ب(

       يحخطيط اإلعالتمالتمعوقبت  اإلجببة 

نو يمكن القول إيتحدد ذلك عمي فمسفة اإلدارة في أىمية ذلك , وبصفة عامة ف
 قصور في األخذ بالتخطيط في مجال اإلعالم بصفة خاصة . بأن ىناك

التي تحول دون تخطيط البرامج اإلعالمية  أو الصعوبات ومن أىم العقبات
  :ما يمي 
عدم حرص اإلدارة عمي إشراك مسئول اإلعالم في أعمال رسم  -1 

 السياسات ووضع البرامج عمي مستوي المنظمة ككل .
 تفق عمييا لتطبيق البرامج اإلعالمية .عدم وجود أىداف واضحة م -2
ما يضيع في معالجة المشاكل اليومية  الذي غالباً  ,عدم كفاية الوقت  -3
 الممحة .
اإلحباط وعدم التعاون الذي يواجو الممارسون في التنسيق مع اإلدارات  -4

 األخرى .
 التغيير المستمر في الرأي العام واستعجال نتائج خطة اإلعالم. -5
 دم توافر الخطة الفنية .ع -6
 التخفيض المستمر لميزانيات اإلعالم . -7
 .صعوبة تقييم واختبار نتيجة تأثير وسائل اإلعالم المختمفة -8



إلي سد الطريق أمام البرامج المخططة تؤدي وال شك أن كل ىذه العقبات  
في في كثير من المنظمات عمي الرغم من الحاجة الممحة إلي التخطيط لممستقبل 

 عالم اليوم البالغ التعقيد والسريع التغيير .
 

 
 درجـــــــــــات ( 02متطمبات التخطيط اإلعالمي.                           ) -)جـ(

 اإلجببة 

                     ي حخطيط اإلعالتمالتمحطلببت 

   

 : يتطمب التخطيط ألنشطة اإلعالم ما يمي
العناصر التي أدت إلي الموقف الذي نظرة باحثة لمخمف لتحديد كل  -1
 ندرسو .
نظرة متعمقة لمداخل لتوضيح الحقائق واآلراء المتعمقة بأىداف المنظمة  -2

 ومدي صحتيا .
نظرة واسعة حول المنظمة لدراسة االتجاىات السياسية واالجتماعية  -3

 بيياً ش ودراسة المواقف المشابية في المنظمات التي تمارس نشاطاً , واالقتصادية 
 بنشاط المنظمة .

إلي األمام حتى يمكن تحديد أىداف المنظمة وتنفيذ  نظرة طويمة جداً  -4
 البرنامج الموضوع لتحقيق ىذه األىداف .

راء آ أن يعد التخطيط بواسطة جماعة , فالتخطيط الجيد يتطمب دائماً  -5
رة فرد واحد عدة أفراد , فالمشكالت اإلنسانية مع تعدد نواحييا وتعقدىا تتحدي قد

 عمي أن يعالجيا معالجة مثمرة .
باالستمرار , فالنشاط الذي يفتقر إلي االستمرار  التخطيط أن يتصف -6

 . هيتعرض لخطر فقد أثر 



عدة  أن توكل مسئولية كل مرحمة من مراحل الخطة إلي فرد محدد أو -7
  . أفراد محددين

 .في األسموب  إيجابياً  و أن يكون التخطيط محدداً  -8

مع مقتضيات الظروف , فبالرغم  أن يتصف بالمرونة , وان يكون متفقاً  -9
تصميميا  ىنو من الضروري أن يراعأمن أن الخطة تعد لفترة زمنية معينة , إال 

 أن تتضمن عنصر الظروف المتغيرة .
 

 
 ,,  النجاحالتوفيق وب تمنياتالخالص مع 

 
                                                                                 

 عبود / تمامذدأ.م.


