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هؤشرات اخللل يف عناوين حبوث االراعة والتلفزيون وهقارنته بباقي حبوث 
 اختصاصات االعالم

 8181 – 8811د جاهعة بغذا -رنة لرسائل واطاريح كلية اإلعالمراسة تقوميية هقاد
 د. رعذ جاسن الكعبي   

 كلية اإلعالم -جاهعة بغذاد 

 املستخلص                                           

هؤؽشاد الخلل فٖ عٌبّٗي ثؾوْس اذراعوخ ّالزليضٗوْى ّهنبسًزوَ ثجوبتٖ اازقبفوبد 

 8178-7888دساعخ رنْٗو٘خ هنبسًخ لشعبئل ّاهبسٗؼ كل٘خ اذعالم  اذعالم.

رجنوؤ اُو٘ووخ الجؾووش اذعالهووٖ هشًُْووخ ثزؾن٘ووه عووذح ؽووشّه اُوِووب اى ٗ ووْى ال ٌووْاى 

هلزضهب ثبلؾشّه ال لو٘خ هي ًبؽ٘خ رنوٌَ لوزغ٘شاد الجؾش ّاذؽوبسح الؤ اذازقوبؿ الوذت٘ه 

 ّهغبذد الجؾش . 

اؽووظ الجبؽووش اى عٌووبّٗي ثؾووْس اذراعووخ ّالزليضٗووْى ل٘ووش هغووزْف٘خ لؾووشّه عٌووْاى 

 7888( عٌْاًب لشعبئل هبعغز٘ش ّاهبسٗؼ دكزْساٍ هٌوز 1>>بازبس الجبؽش )الجؾش الغ٘ذ ... ف

 .  8178ّؽزٔ 

ّؽزووؤ  7888ُّوووٖ روضووول هغزوووول الجؾوووش ال لوووٖ هٌوووز اًؾوووب  الذساعوووبد ال ل٘وووب عوووبم 

 ّكبى تْلَ الذاْل علٔ الوْتل الخبؿ ثبل ل٘خ . 7/8178/:

لوؤ ّفووه دساعووخ ( عٌْاًووب ّفووه ه بدلووخ ااز٘ووبس ؽغوون ال ٌ٘ووخ ّع1;8ّتووبم ثباز٘ووبس )

اعزطالع٘خ لوغزول الجؾش الوخزبس كوب اازبس الجبؽش عٌ٘خ عؾْائ٘خ هٌزظوخ ُّٖ رْفش فشفخ 

 لزوض٘ل الوزغ٘شاد فٖ هغزول الجؾش ثبل ٌ٘خ ثطشٗنخ هالئوخ ّاكضش دتخ. 

ّاعذ الجبؽش اعزوبسح رؾل٘ل هنوْى ه زوذا علٔ فئبد ّّؽذاد ّافه علِ٘وب الخجوشا  

للزأكذ هوي ّعوْد اليئوبد ّرِْسُوب فوٖ ال ٌ٘وخ ثطشٗنوخ فوؾ٘ؾخ ثباز٘وبس كوب تبم ثزؾل٘ل هجذئٖ 

 عٌ٘خ تقذٗخ .

ّاعزوذ الجبؽش الوٌِظ الونبسى لزؾذٗذ اُن اليشّتوبد هوبث٘ي الخلول فوٖ عٌوبّٗي ثؾوْس 

 اذراعخ ّالزليضْٗى ّثبتٖ ثؾْس اازقبفبد اذعالم . 

 ّروضلذ اُن اعئلخ الجؾش : 

اذسرجبه٘ووخ فووٖ ثؾووْس اذراعووخ ّالزليضٗووْى ّهنبسًزووَ ثجووبتٖ هووب ؽغوون ّعووْد ال التووبد 

 اازقبفبد اذعالم ؟
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 هب هذٓ اؽبسح ال ٌبّٗي لالازقبؿ الذت٘ه ؟

 فٖ ؽ٘ي كبًذ اُن اذُذاف : 

 الز شف علٔ ؽغن ال التبد اذسرجبه٘خ فٖ ال ٌبّٗي ؟ 

 رؾذٗذ هذٓ ّعْد اذازقبؿ الذت٘ه فٖ ال ٌبّٗي ؟ 

ٗنذم اُو٘خ للجؾش ل٘ش هذسّعخ هغجنب ّٗزوضل رلك هوي اوالل  ذى رؾن٘ه ُزٍ اذُذاف

 دساعخ عالتبد اسرجبه٘خ كبًذ اُن اليشّك الزٖ اؽبسد الِ٘ب اذرٖ : 

 ٌُبلك رْافه هبث٘ي اذازقبفبد الذت٘نخ للجؾْس اذعاله٘خ ّال التبد اذسرجبه٘خ .

ن الجؾض٘ووخ ٌُووبد دالووخ اؽقووبئ٘خ ثوو٘ي اذازقووبؿ الووذت٘ه للجؾووش اذعالهووٖ ّالويووبُ٘

 الوذسّعخ . 

% هوي عٌوبّٗي الجؾوْس ذرزنووي 18ّكبًذ اُن الٌزبئظ الزٖ رْفل الِ٘ب الجبؽش اى 

% ذْٗعوذ فِ٘وب هغوبل ه وبًٖ ;7% هٌِب ريزنذ الوغبل الضهبًٖ 1ّ>عالتبد اسرجبه٘خ ف٘وب اى 

 كوب اى ثؾْس اذراعخ ّالزليضْٗى اتل اعزخذاهب للويبُ٘ن الجؾض٘خ .

Abstract 

Defect indications in the titles of research of radio and TV. 

Comparing with other specialties  departments . " comparative 

evaluation study of theses and dissertations of faculty of information ( 

1988 – 2018  . " )  

The importance of media research will be subjected to several 

conditions , the most important is  the title should be adhered to 

scientific conditions from one hand and including variables of the 

research and referring to accurate specialties and scopes of research . 

The researcher feels that titles of research of radio and TV. Do not 

meet the conditions of good research title  .  

Accordingly the researcher chose (660) titles of theses and  

doctorate dissertations since 1988 till 2018 , which represented total 

research society since establishing of higher studies in 1988 till 

4/01/2018  in which he accessed to faculty site .The researcher chose ( 

257 ) titles according to selecting the size of the sample basing of 

exploratory study of the chosen research society   .  

Also the researcher chose  regulated random sample to provide 

opportunities to represent the variables in research society sample in 

suitable method with more accuracy . The researcher adopted analyzing 



 رعد جاسم الكعيبد. 

 

وين حبوث االذاعة مؤشرات اخللل يف عنا

 والتلفزيون 
 

)788 ) 
 

of the content depending upon , categories and units agreed upon by 

experts .Also made initial analysis to ensure the existence of categories 

and its appearance in the sample in correct way by choosing intention 

sample. 

The researcher has adopted comparative method to identify the 

important differences between the defect in titles of researches of radio 

and TV.  And other media specialties researches   .  

 The most important questions of the research as follow :-  

What is the size of correlation relations  in  radio and TV 

researches and comparing them with rest of information 

specializations؟ 

To what extend the accurate specialization referring to؟ 

The most important aims of the research as follow :-  

Identifying the correlation relation size in titles. 

 Specifying the extent of the precise specialization  existence in 

titles. 

  Achieving these aims presenting importance of the research 

which is not studied previously and this is represented via studying 

correlation relations, the most important hypotheses referred to them as 

follow :-  

There is consistence  between the precise specialization  of 

information researches and the correlation relations. 

 There is statistical significance between the precise 

specialization of information research and concepts of the studied 

researches. 

 The researcher depended the comparative approach for its 

suitability with the research nature and achieving scientific comparison 

among the   titles of  radio and TV researches indexes and other 

specializations of information. 

 The most important results which the researcher has reached 

that 78% of the research titles not included correlation relations that 

60% of them miss the special scope and 15% are free from special 

scope and the  radio and TV researches less using of research concepts. 

 

  تمذين :
ٗجنٔ عٌْاى الجؾش هؤؽشا ؽن٘ن٘ب ؽْل هنبه٘ي الجؾش ُّْ ٗؤؽش الٔ ؽذ كج٘ش ك٘ي٘خ 

اإلعووشا اد ّٗقووجؼ ثوضبثووخ دل٘وول ٗؾووخـ للجبؽووش هووي اٗووي ٗجووذا اّ اٗووي ٌٗزِووٖ كوووب اًووَ ٗؾووذد 
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األدّاد ّاألعووبل٘ت الجؾض٘ووخ الوزج ووخ ك ّلووزلك فووبى الخلوول فووٖ ال ٌووْاى ٗوِووذ ذعووشا اد ابهئووخ 

 لجبؽش فشفخ لذساعخ الويبُ٘ن الجؾض٘خ ثقْسح فؾ٘ؾخ.ّل٘ش هٌظوخ ّذ ٗ طٖ ا

رنْم ف شح ُزا الجؾش علٔ كؾف ريبف٘ل الخلل فٖ عٌبّٗي ثؾْس اذراعخ ّالزليضْٗى 

 اّذ ّٗنبسى ثٌَ٘ ّث٘ي هؤؽشاد الخلل فٖ ثؾْس ث ل اازقبفبد اذعالم .

  َتعريف العٌْاى ّشرّط 

ٗغزذل ثَ علَ٘ ّفٖ اللغخ اذً ل٘ضٗخ  فٖ اللغخ )عٌْاى( ال زبة اّ الونبل اّ الؾخـ هب

(Address عٌْاى . اطبة لِغخ هِبسح ّٗ شف ثأًَ : هزغ٘شاد علو٘خ رؾ٘ش الٔ اازقبؿ )

هب اّ ُْ عالتخ ثو٘ي هزغ٘وشاد علو٘وخ رؾو٘ش الؤ اازقوبؿ هوب
(7)

. ُّوْ )دل٘ول الوْموْ ( 
(8)
 

ُّْ هؤؽشاد رذل علٔ هنوْى الجؾش 
(9)
))ر ج٘شا دت٘نب(  

(:)
ل ٌوْاى ثضالصوخ هشاؽول . ّٗوش ا  

لذٓ الجبؽش تجل اتشاسٍ ثؾ لَ الٌِبئٖ : 
(;)
  

 هشؽلخ عوْه٘خ . .7

 هشؽلخ اتشة الٔ الزخقـ .  .8

 هشؽلخ الزخقـ الذت٘ه .  .9

 ٌُّبد عولخ ؽشّه لل ٌْاى : 

هلخـ للي شح ّهؾ٘شا الٔ ربص٘ش الوزغ٘وش الوغوزنل علؤ الزوبثل  .7
(<)
ّٗؾو٘ش رلوك الؤ اى  

)عٌْاى الجؾش( ٗغت اى ٗ ْى ه جشا عي فؾْٓ الجؾش ّفَ٘ رؾذٗذ دت٘ه لزأص٘ش هزغ٘ش 

 علٔ ااش . 

ٗزنوووي هزغ٘ووشا اّ هزغ٘ووشاد علو٘ووخ عوو٘ زوذُب الجبؽووش فووٖ اعووشا  الذساعووخ ّٗؾوو٘ش  .8

لالازقبؿ الذت٘ه ّهج٘ خ الذساعخ 
(1)
  . 

ّٗوزبص ثبذازقبؿ ّذ ٗضٗذ عي عطش اى اه ي  .9
(8)
  

ٗ جش عي ف شح الزٖ رقْلَ  .:
(8)
 . ّلزا فأًَ ع٘ؾذد فؾْٓ الجؾش .. 

ّعلٔ الجبؽش اى ٗؾذد اث بد ثؾضَ الو بً٘خ ّالضهبً٘خ ّال لو٘خ ف٘ؾوبس فوٖ الج وذ الضهٌوٖ 

اليزشح اّ الؾنجخ ّالج ذ الو بًٖ الوٌطنخ اّ هغزول الجؾش ّهيشدارَ ّٗؾذد اًزوبئَ الٔ رخققَ 

ال بم ّالٔ رخققَ الذت٘ه 
(71)

  . 

ّرؾ٘ش الوزغ٘شاد الٔ هج٘ خ الْع٘لخ الوذسّعخ هشئ٘خ اّ هغوْعخ  .;
(77)

اّ هنوشّ ح اى  

 كبًذ دساعخ ّع٘لخ .

رؾذٗذ الزخقـ الذت٘ه اّ الوغبل الزٕ ع٘ ول فَ٘  .>
(78)

  . 
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ّر ْى ال التخ اذسرجبه٘خ فٖ ال ٌْاى ّامؾخ ّرنْم ثوِوخ 
(79)

: رؾل٘ل ال التبد ثو٘ي  

 لظبُشح ّرِذف الٔ : الوزغ٘شاد الزٖ رزؾ ن فٖ ا

 رؾذٗذ ال التخ اذسرجبه٘خ ث٘ي الوزغ٘شاد هؾل الجؾش . .7

 ارغبٍ ُزٍ ال التخ اذسرجبه٘خ . .8

 دسعخ اذسرجبه ّتْرَ .  .9

 ذًِب ر  ظ اعزوبد ًظشٗخ هالئوخ ..

فٖ ؽ٘ي اى لن٘بط الوزغ٘ش ٗغت اى رزْفش ال ٌبفش الضالصخ اذر٘خ 
(7:)

  : 

 ّعْد ؽذّد للن٘بط .  .7

 ر  ظ هغزْٓ ه ٘ي .الؾذّد  .8

 الوغزْٓ ٗ طٖ دذلخ .  .9

ّاى ر ْى الويبُ٘ن الزٖ ٗزنوٌِب ال ٌْاى ّامؾخ ّهؾذدح ّثغ٘طخ ّل٘ش هزذاالخ ّاى 

ٗ جش عٌِب ث لوبد فؾ٘ؾخ ر  وظ هج٘ وخ ُوزٍ الويوبُ٘ن ّك٘ي٘وخ دساعوزِبك فبل لووبد كووب توبل : 

ّاهغي " 
(7;)

٘ب  الزوٖ رزقوشف ال لووبد لِب " ّر٘يخ اله اذعوزغبثبد روبهوب كووب ر وول األؽو 

 ثذائل لِب " .

ّٗؾ٘ش الج ل الٔ مشّسح اى ٗ  ظ عالتخ ث٘ي هزغ٘شٗي اّ اكضش ّاى ٗ وْى هشرجطوب 

ثقلت الوْمْ  ّذ ٗ ْى هزٌبتنب هل الوؾزْٓ
(7<)

. ّٗزنوي هزغ٘شاد فٖ الجؾش الْفيٖ  

صن عالتخ ث٘ي هزغ٘شاد فٖ الجؾش الغلجٖ
(71)

 . 

ّذع٘وب ال ٌْاى اليشعٖ اّ الضبًْٕ هضل دساعوخ ؽبلوخ . ّأؽ٘بًب ٗنبف الوٌِظ لل ٌْاى 

دساعخ رطج٘ن٘خ ك دساعوخ هنبسًوخ ك رؾل٘ول هنووْى . ّٗؾزوْٕ اذهوش ))الجؾوشٗخ ّالغغشاف٘وخ(( 

ّهغبل الزطج٘ه الوؾ لخ الزٖ ٗنْم ثذساعزِب((
(78)

 . 

ّٗنزشػ ث ل الجبؽض٘ي رْعَ٘ هضل ُزٍ اذعئلخ تجل الؾشّ  ثبلجؾش
 (78)

  : 

 الوْمْ  الزٕ اازبسٍ الذساعخ ّالغِذ . ُل ٗغزؾه  .7

ُّل ع٘نذم كل إعِبهب فٖ ال ؾف عي اق٘قَ علو٘خ اّ عبًوت فوٖ عْاًوت الزوشاس   .8

 الونوْس . 

 ُّل لِزا الجؾش هي فبئذح ر ْد علَ٘ ّعلٔ الذاسع٘ي .  .9

ف٘وب ٗشثو ثبؽش ااش ااز٘بس ال ٌْاى ثبذرٖ 
(81)

  . 

 ّمْػ الِذف . .7

 شك٘ضُب .رؾذٗذ هغبل الذساعخ ًّنطخ ر .8

 رؾذٗذ عٌ٘خ الذساعخ . .9

 :  هشكلت البحج
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رزوضوول هؾوو لخ الجؾووش ثووبى ٌُبلووك اؽغووبط فووٖ اى ٌُبلووك الوول فووٖ عٌووبّٗي ثؾووْس اإلراعووخ 

 ّالزليضْٗى ثؾْس اإلعالم .. ّٗو ي اى رزؾذد الوؾ لخ ثبألعئلخ اٙر٘خ : 

ّثووبتٖ هووب ؽغوون ّعووْد ال التووبد اذسرجبه٘ووخ فووٖ عٌووبّٗي ثؾووْس اإلراعووخ ّالزليضٗووْى  -7

 اازقبفبد اإلعالم ؟

هووب هغووزْٓ ّعووْد الوغووبل الضهووبًٖ فووٖ عٌووبّٗي ثؾووْس اذراعووخ ّالزليضٗووْى ّثووبتٖ  -8

 اازقبفبد اذعالم ؟

هووب هغووزْٓ ّعووْد الوغووبل الو ووبًٖ فووٖ عٌووبّٗي ثؾووْس اذراعووخ ّالزليضٗووْى ّثووبتٖ  -9

 اازقبفبد اذعالم ؟

ّالزليضٗوْى ّثوبتٖ اازقبفوبد هب هج٘ خ الجؾْس الغبئذح فٖ عٌبّٗي ثؾْس اذراعخ  -:

 اذعالم ؟

هوووب هوووذٓ اؽوووبسح ال ٌوووبّٗي لالازقوووبؿ فوووٖ ثؾوووْس اذراعوووخ ّالزليضٗوووْى ّثوووبتٖ  -;

 اازقبفبد اذعالم ؟

هب هغزْٓ اؽبسح ال ٌبّٗي للويبُ٘ن الجؾض٘خ الوذسّعوخ فوٖ ثؾوْس اذراعوخ ّالزليضٗوْى  ->

 ّثبتٖ اازقبفبد اذعالم ؟

 األُذاف :

ذسرجبه٘خ فٖ عٌبّٗي ثؾْس اذراعخ ّالزليضٗوْى ّثوبتٖ الز شف علٔ ؽغن ال التبد ا -7

 الجؾْس اذعاله٘خ ّهنبسًزِوب .

رؾذٗذ هغزْٓ ّعْد الوغبل الضهبًٖ ّالو بًٖ فٖ عٌبّٗي ثؾْس اذراعخ ّالزليضْٗى  -8

 ّثبتٖ الجؾْس اذعاله٘خ ّهنبسًزِوب .

ثووبتٖ ال ؾووف عووي هج٘ ووخ الجؾووْس الغووبئذح فووٖ عٌووبّٗي ثؾووْس اذراعووخ ّالزليضٗووْى ّ -9

 الجؾْس اذعاله٘خ ّهنبسًزِوب . 

رؾذٗذ هذٓ ّعْد اذازقبؿ الذت٘ه ّالويبُ٘ن الوذسّعخ فٖ عٌبّٗي ثؾْس اإلراعخ  -:

 ّالزليضْٗى ّثبتٖ الجؾْس اإلعاله٘خ ّهنبسًزِوب.

 أُويت البحج : 

ٗنذم الجؾش رقْسا علو٘ب ؽْل عْاًت الخلل فٖ عٌبّٗي ثؾوْس اإلراعوخ ّالزليضٗوْى  -7

 ٖ الجؾْس اإلعاله٘خ .ّهنبسًزَ ثجبت

 ٗ طٖ الجؾش فشفخ لو شفخ اذرغبُبد الغبئذح ل ٌبّٗي الجؾْس اإلعاله٘خ . -8

ٗ طووٖ الجؾووش فشفووخ لو شفووخ أُوون الويووبُ٘ن الجؾض٘ووخ الزووٖ ٗجؾضِووب اإلعاله٘ووْى ف٘ؾوو ل  -9

هؤؽشا لالرغبُبد الغبئذح ؽْلِب ّالوغ٘ت هٌِوب ّالؤ إٔ هوذٓ ٗخزلوف ثؾوش اإلراعوخ 

 ازقبفبد اذعاله٘خ فٖ ال ٌْاى . ّالزليضْٗى هل ثبتٖ اذ
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  فرّض البحج :
 ٌُبلك عالتخ اسرجبه٘خ ث٘ي هغبذد الجؾْس ّال التبد اذسرجبه٘خ فٖ ال ٌبّٗي . -7

 ٌُبلك رْافه هب ث٘ي اازقبؿ ال ٌبّٗي ّال التبد اذسرجبه٘خ فِ٘ب . -8

الوذسّعوخ اى ٌُبلك دالخ اؽقبئ٘خ ث٘ي اذازقبؿ الذت٘ه للجؾْس ّالويوبُ٘ن الجؾض٘وخ  -9

 فٖ ال ٌبّٗي .

اى عٌبّٗي ثؾوْس اإلراعوخ ّالزليضٗوْى أكضوش رغبًغوب فوٖ اعوزخذام هج٘ وخ الجؾوش فوٖ   -:

 ال ٌْاى ت٘بعب لجبتٖ اازقبفبد اإلعالم . 

اى اذازقبؿ الذت٘ه فٖ عٌبّٗي ثؾْس اذراعخ ّالزليضٗوْى اكضوش رغبًغوب هٌِوب فوٖ   -;

 ثبتٖ اازقبفبد اذعالم .

لوذسّعخ فٖ عٌبّٗي ثؾْس اذراعوخ ّالزليضٗوْى اكضوش هوي ثوبتٖ اى الويبُ٘ن الجؾض٘خ ا  ->

 اازقبفبد اذعالم ّاكضش رغبًغب. 

 

 

  : هٌِج البحج ّاالداة
اعزخذم الجبؽش الوٌِظ الونبسى فِْ " ٗغبعذ الجبؽش علٔ اكزؾبف الخقوبئـ ال ل٘وخ للظوبُشح 

 شفوخ دسعوخ رطوْس اّ ... ّاثشاص القيبد الوزؾوبثِخ ّالوخزليوخ ثو٘ي روبُشر٘ي اّ هغزو و٘ي ّه

رنِنووش الظووبُشح عجووش الووضهي "
(87)

ّرؾل٘وول الونوووْى اداح ذًووَ ٗنووْم علوؤ رؾذٗووذ " اذعووبل٘ت   

اذعبعوو٘خ الزؾل٘وول الويووبُ٘ن اّ رؾل٘وول ال التووخ صوون ٗووزن اعووزخذام الٌزووبئظ لغ وول اعووزذذذد ؽووْل 

الشعبئل داال الٌـ
(88)

 : 

 اذر٘خ :ّاعذ الجبؽش اعزوبسح رؾل٘ل هنوْى رزنوي اليئبد 

 اازقبؿ ال ٌْاى . -7

 الؾِبدح . -8

 ّعْد ال التخ اذسرجبه٘خ . -9

 ّعْد الوغبل الضهبًٖ ّالو بًٖ . -:

 هج٘ خ الجؾش ) سعبلخ ك تبئن ثبذرقبل ك عوِْس ( . -;

 اذازقبؿ الذت٘ه . ->

 الويبُ٘ن الجؾض٘خ . -1

 ّكبى ال ٌْاى ّؽذح للزؾل٘ل .

 هجتوع البحج ّالعيٌت البحثيت :
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( عٌْاى سعوبلخ 1>>ّكبًذ ٌُبد تبئوخ ثـ ) 7/8178/:دال الجبؽش علٔ هْتل ال ل٘خ ثزبسٗخ 

هبعغز٘ش ّاهشّؽخ دكزْساٍ ّدثلْم رجذا ثـ ابلذ كبهل ؽبُ٘ي ّرٌزِٖ ثوؾوذ علٖ ع٘بد .. ُّٖ 

  Kتبئوخ هزغلغلخ هوب ْٗفش فشفخ ذاز٘بس عٌ٘خ عؾْائ٘خ هٌزظوخ ّفه النبًْى          = 

( عٌبّٗي سعبلخ هبعغز٘ش ّاهشّؽخ دكزْساٍ ك ٌ٘وخ 81ّتبم الجبؽش ثباز٘بس عٌ٘خ تقذٗخ هي )

 اعزطالع٘خ ذاز٘بس ؽغن ال ٌ٘خ الوالئن رنْٗن علٔ الو بدلخ اذر٘خ : 

×                (ى = ) ص 
8
 ُّٖ رنْم علٔ : 

 ة = ّعْد الظبُشح .

 ة = عذم ّعْد الظبُشح . –أ 

 ى = ؽغن ال ٌ٘خ 

ّروون الن٘ووبط فووٖ ال ٌ٘ووخ  >798( لوغووزْٓ الزنووذٗش الوطلووْة ّرغووبّٕ  Zص = ت٘وووخ ه ٘ووبس ) 

 اذعزطالع٘خ علٔ ّعْد اّ عذم ّعْد ال التبد اذسرجبه٘خ فزج٘ي اى : 

 هي ال ٌ٘خ اذعزطالع٘خ رْعذ فِ٘ب الظبُشح  :7 –أ 

 هي ال ٌ٘خ اذعزطالع٘خ ذ رْعذ فِ٘ب الظبُشح  >> –ة 

  191818=  198787 – 7        198787ّثزنغ٘ن  =        = 

ّثزطج٘وه توبًْى ال ٌ٘وخ  1;8ّثزنشٗوت الوشتن  91>;8ّثزطج٘ه الو بدلخ رج٘ي اى ؽغن ال ٌ٘وخ = 

 ال ؾْائ٘خ الوٌزظوخ ذعزخشاط الوغبفخ ث٘ي هيشداد هغزول الجؾش 

ُٖ الوغبفخ الزٖ عوز زوذ هوب ثو٘ي استوبم النبئووخ  9ّثبلزنشٗت =  ;89=           =  78=        

  8ك  7الوزغلغلخ لل ٌبّٗي الزٖ عوٌؾبف  علِ٘وب صون ذاز٘وبس الوشتن اذّل رون ّمول صالصوخ استوبم )

 ( كأّل هيشدح فٖ ال ٌ٘خ صن عو ٌب 9( فٖ ك٘ظ فظِش ستن )9ك

 = فظِش الشتن الضبلش ُّ زا ....  9الشتن الضبًٖ صن + = فظِش  9+  9

ُّزٍ ال ٌ٘خ رْفش فشفخ لالاز٘بس ال ؾْائٖ " فوي اقبئـ ال ٌ٘خ الغ٘ذح الُْوب هوي  

الزو٘٘ض ّذرغوؼ ثبذؽ بم الوغجنخ ّؽبهلخ فٖ هج٘ زِب "  
(89)

 . 

 

 :  الصذق* 

 رن عشك اذعزوبسح الزٖ اعزخذهذ علٔ :

 اراعخ ّرليضْٗى   أ. د. عوبس هبُش. -7

 اراعخ ّرليضْٗى  أ.م.د. علٖ عجبط.  -8

 اراعخ ّرليضْٗى   م.د. ؽشٗف ع ٘ذ . -9
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 % .81ّؽظ٘ذ اذعزوبسح ثٌغجخ اريبق ّفلذ الٔ 

 * الثببث : 

 % .;8اعزوذ الجبؽش ه بدلخ ُْلغزٖ ثبذريبق هل اج٘ش ااش ّّفلذ ًغجخ الضجبد الٔ 

 * االضبليب االحصبئيت الوطتخذهت :

 ؽغن ال ٌ٘خ .ه بدلخ  -7

 ه بدلخ الخطب فٖ ال ٌ٘خ . -8

 ه بهل اسرجبه ثشعْى . -9

 ه بهل الزْافه . -:

هشثل كب  -;
8
 . 

 ه بهل اذازالف .  ->

 

 دراضبث ضببمت :* 
لن ٗغذ الجبؽش دساعبد فٖ اذازقبؿ الذت٘ه للجؾش ل ٌَ ّعذ دساعبد هنبسثوخ هٌِوب  

 : 

 : هجبالث البحْث االعالهيت الجبهعيت . . دراضت عبذ الولك الذًبًي1

( ثؾضووب فووٖ اازقبفووبد اعاله٘ووخ هخزليووخ هؤكووذا فووٖ رغووب ذد 817رٌووبّل الجبؽووش ) 

الجؾش علٔ ه شفخ الوٌِغ٘خ ّاذعبل٘ت الوزج خ ف٘وب سكضد اذُذاف علٔ ال ؾف عوي الؾنوبئه 

ؾوذدح للجؾوش هوي ّاذعظ ال لو٘خ فوٖ رؾل٘ول ّدساعوخ هغوبذد الجؾوْس . ف٘ووب كبًوذ اليزوشح الو

ّاعزوذ الووٌِظ الزوبسٗخٖ ّكبًوذ اُون الٌزوبئظ الزوٖ رْفول الِ٘وب ريوْق ثؾوْس  ;788 -7888

القؾبفخ علٔ ثبتٖ اذازقبفبد ّرنذم اعزخذام الوٌِظ الْفيٖ علٔ ثبتٖ الوٌبُظ 
(8:)

  . 

 . دراضت بًْْتي : جْدة التعلين العبلي في البلذاى الٌبهيت :2

رِذف الذساعخ الٔ رن٘٘ن عْدح الز ل٘ن ال بلٖ ثذساعخ ؽبلخ كغبه وخ فوٖ اّلٌوذا ّاعزووذ  

الجبؽووش الونووبثالد الو ونووخ ّرؾل٘وول ّصووبئه هووؤروشاد ّهنووبثالد ّارِووشد الذساعووخ اى ًْع٘ووخ 

الز ل٘ن رزأصش ثبل ْاهل اذعزوبع٘خ الضنبف٘خ ّاذتزقبدٗخ 
(8;)

 . 

 التمْين الوٌِجي لبحْث االعالم .. دراضت ّداد ًجن عبْد : هعبيير 3
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ّكبًذ اُن رغب ذد الذساعخ هب رقٌ٘ف الجؾْس اذعاله٘خ ّفنب لوْمْعبرِب ّٗ ي٘خ  

رنْٗن عٌبفوش اذهوبسٗي الوٌِغوٖ ّاذعشائوٖ ّاعوزخذهذ الجبؽضوخ الووٌِظ الْفويٖ هغوزخذهخ 

 اكضش هي اداح .

( هجؾْصوب ّكبًوذ ;;( ثؾضوب ّعٌ٘وخ هوي الجوبؽض٘ي ّفولذ الؤ )9>:ّدسعذ الجبؽضخ )

اُن الٌزبئظ اى ٌُبد عالتوخ هشدٗوخ ثو٘ي ه ٘وبس عوْدح الجؾوْس اذعاله٘وخ ّه وبٗ٘ش رنوْٗن عوْدح 

الجؾْس ّرؾذٗذ ٗؾزْٕ هٌِظ الجؾش ّاذعبل٘ت اذؽقبئ٘خ الوؾْس الشئ٘ظ الزٕ رزْتوف عل٘وَ 

ه٘وخ ه بٗ٘ش رنْٗن هغزْٓ عْدح رؾذٗذ ّفو٘بلخ ال ٌبفوش اذعشائ٘وخ فوٖ ه٘وذاى الجؾوْس اذعال
(8<)

  . 
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 الذراضت التطبيميت :
 : تْصيف عيٌت البحج* 

 7/8178/:(( عٌْاى لشعبلخ هبعغز٘ش علٔ هْتل ال ل٘خ ؽزؤ  1>>رج٘ي للجبؽش اى ٌُبلك )) 

% ّكبًوذ ًغوجخ 98( ّفوه ه بدلوخ ؽغون ال ٌ٘وخ الزوٖ هجنِوب ّثٌغوجخ 1;8ف بًذ عٌ٘خ الجؾوش )

 % ّفه الو بدلخ : ;8عٌذ هغزْٓ صنخ  799فٖ ال ٌ٘خ  الخطب

 ×                  Zالخطب فٖ ال ٌ٘خ = 

 ّكوب ٗظِش الغذّل :

 الٌطبت الوئْيت العيٌت هجتوع البحج

<<1 8;1 98% 

 ( ْٗمؼ ؽغن عٌ٘خ الجؾش7عذّل ستن )

 %( ّكوب فٖ الغذّل . >9( عٌْاًب ّثٌغجخ )89ف٘وب كبًذ عٌبّٗي ثؾْس اذراعخ ّالزليضْٗى )

 الٌطبت  العذد ًْع البحج

 %98>9 89 اراعخ ّرليضْٗى

 %998> :>7 ثبتٖ اذازقبفبد

 %711 1;8 الوغوْ 

 اذازقبفبد .عذّل ْٗمؼ ًغجخ ثؾْس اذراعخ ّالزليضْٗى الوذسّعخ الٔ ثبتٖ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  Zّفه الو بدلخ =  7998ّكبًذ ًغجخ الخطأ 

 :  االختصبص ّالشِبدة* 
ّف٘وب ٗخـ اذازقبؿ ّالؾِبدح رج٘ي اى القؾبفخ اّذ سعبلخ هبعغوز٘ش ّاهشّؽوخ دكزوْساٍ 

لضب ّاذعالم ساث ب فبذراعخ صن هْاتول الزْافول ف٘وب عب  اازقبؿ الزليضْٗى صبً٘ب ّال التبد صب

عووالم صوون اذراعووخ اذعزوووبعٖ اا٘ووشا ّالزليضٗووْى اّذ فووٖ الووذكزْساٍ صوون القووؾبفخ فبل التووبد فال

 فوْاتل الزْافل 

 اى ُزا الزغلغل ٗ  ظ الٔ ؽذ كج٘ش ال٘خ النجْل فٖ اذتغبم ..

 

 

 ف ( –ف ) أ 

 ى      

 ف( -7ف )

 ى
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 الورتبت دبلْم دكتْراٍ هبجطتير العذد االختصبص

 7 فيش :8 >> 81 فؾبفخ

 : فيش 8 77 79 اراعخ

 8 فيش ;8 ;; 81 رليضْٗى

 9 فيش >7 89 98 عالتبد

 ; : >7 77 >8 اعالم

 > فيش 7 8 8 هْاتل رْافل

 ( ْٗمؼ رنغ٘ن عٌ٘خ الجؾش ّفه اذازقبؿ ّالؾِبدح8عذّل ستن )

 العاللبث االرتببطيت ّفك االختصبص :* 

% 88( عٌووْاى ّثٌغووجخ 1;اذسرجبه٘ووخ فووٖ ال ٌووْاى رجوو٘ي اى )ّعووي ّعووْد ال التووبد  

% ذ ْٗعووذ فِ٘ووب عالتووبد 18( عٌْاًووب ّثٌغووجخ >78هْعووْدح فِ٘ووب عالتووبد اسرجبه٘ووخ ثٌ٘وووب )

.. ّكبًذ اعلٔ ًغجخ رْاعذ ل التبد اسرجبه٘خ فٖ ثؾوْس الزليضٗوْى  :79اسرجبه٘خ ّثٌغجخ اطب 

بًذ  اعلٔ ًغجخ ل٘وبة لل التوبد اذسرجبه٘وخ فوٖ صن ثؾْس ال التبد صن ثؾْس اذعالم .. ف٘وب ك

ثؾْس القؾبفخ ُّْ ٗ  ظ اى اذرغبٍ فٖ ثؾْس الزليضْٗى لزطج٘وه الٌظشٗوبد اكضوش هوي ثوبتٖ 

 اذازقبفبد ّكوب ٗظِش الغذّل :

 الورتبت لن يبيي عاللبث ارتببطيت غير هْجْدة عاللبث ارتببطيت هْجْدة االختصبص 

 7 8 8 8 فؾبفخ

 ; / 78 7 اراعخ

 8 8 8; 81 رليضْٗى

 9 / 89 >7 عالتبد عبهخ

 : / >7 8 اعالم

 > / > 9 هْاتل رْافل

   >78 1; هغوْ 

 ( ْٗمؼ ّعْد ال التبد اذسرجبه٘خ فٖ الجؾْس9عذّل ستن )
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 : ّالسهبًي الوكبًي الوجبل* 
فوٖ ّعي ّعْد الوغبل الو بًٖ ّالضهبًٖ فٖ ال ٌبّٗي رج٘ي اى الوغبل الضهبًٖ رْاعوذ  

% ّكووبى ;8( ثؾضووب ّثٌغووجخ 878% ف٘وووب كووبى الوغووبل الو ووبًٖ فووٖ )1:( ثؾضووب ّثٌغووجخ 719)

اعلوؤ ًغووجخ رْاعووذ للوغووبل الضهووبًٖ فووٖ ثؾووْس القووؾبفخ ّاتوول رْاعووذ فووٖ ثؾووْس " هْاتوول 

الزْافل " علٔ ؽ٘ي كبى اعلٔ رْاعذ للوغبل الو بًٖ فٖ ثؾْس القوؾبفخ ّاتول رْاعوذ اٗنوب 

 " . فٖ ثؾْس " هْاتل الزْافل

% هي الجؾْس ٗ  ظ الٔ ؽذ كج٘وش الوال فوٖ ال ٌوبّٗي علؤ 1>اى ل٘بة الوغبل الضهبًٖ لذٓ 

ؽ٘ي اى ل٘بة الوغبل الضهبًٖ ّالو بًٖ فٖ عذد هي ال ٌبّٗي ٗؤكذ ّعْد الل كج٘ش فٖ ؽشّه 

 ال ٌْاى الزٕ ٗغت اى ٗؾ٘ش الٔ هي ّهزٔ ّاٗي ... ّكوب ٗظِش الغذّل ..

 الورتبت هكبًي هجبل هجبل زهبًي االختصبص

 7 :8 1; فؾبفخ

 ; 78 > اراعخ

 8 :> ;8 رليضْٗى

 9 ;: 71 عالتبد عبهخ

 : 71 ; اعالم

 > 1 فيش هْاتل رْافل

  878 719 هغوْ 

 

 : طبيعت البحْث ّفك االختصبص 

ثؾوْس  ّؽْل هج٘ وخ الجؾوش ّاذازقوبؿ ّاً  وبط رلوك هوي اوالل ال ٌوبّٗي عبئوذ

( ّثٌغوجخ 8:% صن ثؾش الغوِْس صبً٘ب ثوـ)17( عٌْاًبً ّثٌغجخ ;78الشعبئل اذرقبل٘خ اّذ ثـ)

% ُّوْ ٗؾو٘ش الؤ اى اذرغوبٍ 8( عٌوْاى ّثٌغوجخ ;8% ّكبى ثؾش النوبئن ثبذرقوبل فوٖ )78

 الغبئذ لذساعخ الشعبلخ اذرقبل٘خ ّثيبسق كج٘ش . 

فِ٘ووب اازقووبؿ هووي ال التووبد  ّكووبى اازقووبؿ القووؾبفخ اذكضووش فووٖ ثؾووش الشعووبلخ

اذكضووش فووٖ ثؾووش النووبئن ثبذرقووبل علوؤ ؽوو٘ي اى ثؾووش الغوِووْس كووبى اذعلوؤ فووٖ اازقووبؿ 

 الزليضْٗى .. ّتذ ٗجشس رلك ثغِْلخ اعشا اد ثؾش الشعبلخ اذرقبل٘خ ت٘بعب لغ٘شٍ ..

 

 ّكوب ٗظِش الغذّل .. 
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 الوشرجخ ثؾش عوِْس ثؾش تبئن ثبذرقبل ثؾش سعبلخ اذازقبؿ

 7 ; 8 87 فؾبفخ

 : فيش فيش 78 اراعخ

 8 :8 ; >; رليضْٗى

 9 :7 78 81 عالتبد عبهخ

 : 77 > 78 اعالم

 ; ; فيش : هْاتل رْافل

  8: ;8 ;78 هغوْ 

 ( ْٗمؼ عالتخ ًْ  الزغٌذ ثبذازقبؿ;عذّل ستن )

   االختصبص الذليك في العٌبّيي 

ّعوووي اذازقوووبؿ الوووذت٘ه الوووْاسد فوووٖ ال ٌوووْاى ار ٗغوووت اى ٗؾووو٘ش ال ٌوووْاى مووووي 

( ;>الوزغ٘شاد الٔ رلك ُّْ هي ؽشّه ال ٌْاى الغ٘وذ رجو٘ي اى " الزؾشٗوش " كبًوذ اّذ فوٖ )

%( ّعبئذ اذاجبس صبلضوب فوٖ 98>7( عٌْاًبً ّثٌغجخ )1:%( صن الجشاهظ صبً٘ب فٖ );8ٌّٗغجخ )

%( صون الذعبٗوخ فوٖ ;( ّثٌغوجخ )79ـ )ال التوبد ال بهوخ( فوٖ )%( فو;7( عٌْاى ّثٌغوجخ )98)

 %( . 798( عٌبّٗي ّثٌغجخ );%( ّاا٘شا الزبسٗخ فٖ );99( عٌبّٗي ّثٌغجخ )8)

%( الؤ اازقوبؿ دت٘وه ُّوْ ٗضجوذ اى 1>( عٌوْاى فنوو ّثٌغوجخ )711لنذ اؽبسد )

ثو ٌؤ  >91;ال ٌ٘وخ صلش ال ٌبّٗي رنشٗجب ذ رؾ٘ش الٔ اازقبؿ دت٘ه ّكبًذ ًغوجخ الخطوأ فوٖ 

% هووي الجؾووْس اذعاله٘ووخ ّكوووب >189 – 798>اى ّعووْد الويووبُ٘ن الجؾض٘ووخ رٌؾقووش فووٖ ثوو٘ي 

 ٗظِش الغذّل . 

 الوغوْ  عالتبد عبهخ دعبٗخ ثشاهظ ربسٗخ رؾشٗش ااجبس اذازقبؿ

 18 8 > فيش : :; ;7 فؾبفخ

 8 فيش فيش 8 7 8 ; اراعخ

 8; 8 7 >9 فيش : >7 رليضْٗى

 71 8 7 7 فيش فيش فيش عبهخعالتبد 

 : 7 7 7 فيش 7 فيش اعالم

 > فيش فيش فيش فيش : 8 هْاتل رْافل

 711 79 8 1: ; ;> 98 هغوْ 

 ( يْضح عاللت االختصبص بوضبهيي البحْث6جذّل رلن )

 :الوفبُين البحثيت الوذرّضت 



 رعد جاسم الكعيبد. 

 

وين حبوث االذاعة مؤشرات اخللل يف عنا

 والتلفزيون 
 

)817 ) 
 

ّعي الويبُ٘ن الجؾض٘خ الزوٖ اؽوبسد الِ٘وب ال ٌوبّٗي فنوذ عوب  اذً  وبط اّذ فوٖ ثؾوْس 

الزليضْٗى ّكزلك النو٘ن ف٘ووب عبئوذ دساعوخ ال التوخ ّالزْر٘وف اّذ فوٖ ثؾوْس ال التوبد ال بهوخ 

ضْٗى علٔ ؽ٘ي عب د دساعخ اذرغبٍ اّذ فٖ ثؾْس لّعب د دساعخ الذّس اّذ فٖ ثؾْس الزي

الزبص٘ش ف٘وب عب د دساعخ الز شك اّذ فوٖ دساعوخ ثؾوْس الزليضٗوْى ّعبئوذ القؾبفخ ّكزلك 

 دساعخ الزْر٘ف اّذ فٖ ثؾْس ال التبد ال بهخ . 

ّعب د الو بلغخ اّذ فٖ ثؾْس الزليضْٗى ّكزلك اذعبل٘ت ف٘وب ؽل هيِْم " الذساعخ 

س القووؾبفخ " اّذ فووٖ عٌووبّٗي ثؾووْس الزليضٗووْى ّعووب  الزطووْس اّذ لويِووْم ثؾضووٖ فووٖ ثؾووْ

 ّكزلك اذعزخذام .. 

% ٗؤؽوش الؤ اى صلوش ال ٌوبّٗي 1>( عٌْاًوبً ّثٌغوجخ 717اى ّعْد ُزٍ الويبُ٘ن فوٖ )

ذرؾ٘ش الٔ هيبُ٘ن ثؾض٘وخ عوٌذسط ُّوْ هوب ٗ  وظ الوال فوٖ ال ٌوْاى الوزٕ ٗغوت اى ٗؾو٘ش الؤ 

 الويبُ٘ن الجؾض٘خ الوذسّعخ .. 

 ّكوب ٗظِش الغذّل ..
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 اذازقبؿ

رطْ دساعخ ه بلغخ رْر٘ف ر شك ربص٘ش ارغبٍ دّس رْر٘ف عالتخ ت٘ن اً  بط

 س

 هغوْ  اعزخذام اعبل٘ت

 ;: 9 8 7 89 7 فيش فيش 8 8 9 7 فيش فيش فيش فؾبفخ

 8 فيش 7 7 : 7 7 فيش فيش فيش فيش فيش فيش فيش فيش اراعخ

 :1 فيش : فيش 91 ; 8 77 فيش : 8 8 8 8 9 رليضْٗى 

 :8 8 فيش فيش فيش فيش ; 8 فيش فيش 1 ; 8 فيش 7 عالتبد عبهخ

 ;7 7 7 فيش فيش فيش فيش فيش فيش : 8 فيش فيش فيش 7 اعالم

 ; 9 فيش فيش فيش فيش فيش فيش فيش 8 فيش فيش فيش فيش فيش هْاتل رْافل

 ; 8 : 8 81 78 8 79 8 1 ;1 8 8 8 717 

 

 الجؾْس( ْٗمؼ عالتخ الويبُ٘ن الوذسّعخ فٖ اازقبفبد 1عذّل ستن )
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وين حبوث االذاعة مؤشرات اخللل يف عنا

 والتلفزيون 
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  : التحمك هي العاللبث االرتببطيت 

ّللزؾنه هي ال التوخ اذسرجبه٘وخ ثو٘ي هغوبذد الجؾوش ّال التوبد اذسرجبه٘وخ ّثزطج٘وه  .7

 ه بهل ث٘شعْى رج٘ي اى اذسرجبه م ٘ف عذا .

اذسرجبه٘ووخ ّثزطج٘ووه ه بهوول للزؾن٘ووه هووي ّعووْد ال التووخ ثوو٘ي اذازقووبؿ ّال التووبد  .8

 الزْافه رِش اى ه بهل الزْافه م ٘ف عذا .

ّللزؾنه هي ّعْد دالوخ اؽقوبئ٘خ ثو٘ي اازقوبؿ الجؾوْس ّالويوبُ٘ن الجؾض٘وخ رجو٘ي اى  .9

ت٘وخ كب
8
الوؾغْثخ افغش هي ت٘وخ كب 

8
هووب ٗ ٌوٖ اًِوب  ;191الغذّل٘خ عٌذ دسعوخ صنوخ  

 ل٘ش دالخ اؽقبئ٘ب ّعذم تجْل اليشم٘خ .

: اى عٌوبّٗي ثؾوْس اذراعوخ ّالزليضٗوْى اكضوش رغبًغوب فوٖ اذؽوبسح الؤ هج٘ وخ  الرابع الفرض

 الجؾْس ت٘بعبً لجبتٖ اازقبفبد اذعالم . 

رج٘ي هي االل اعزوبد ه بهل اذازالف اى ًغجخ الزغوبًظ فوٖ عٌوبّٗي ثؾوْس اذراعوخ 

%( اهب ثبتٖ 8:) % ف٘وب ثلغذ فٖ ثؾْس القؾبفخ8:ّالزليضْٗى ثبعزوبد هج٘ خ الجؾش ثلغذ 

 % .. هوب ٗ ٌٖ عذم تجْل اليشم٘خ .>9اازقبفبد اذعالم فجلغذ 

 ه بهل اذازالف اذًؾشاف الزجبٗي الوزْعو ًْ  الجؾش

 %8: 8;779 79:97 9899 اراعخ ّرليضْٗى

 %8: 87918 99::: 8899 فؾبفخ

 %>9 79918 >8>79 99>9 ثبتٖ اذازقبفبد

: اى رنووو٘ي اذازقووبؿ الووذت٘ه فووٖ عٌووبّٗي اذراعووخ ّالزليضٗووْى  الفرررض الخرربهص

 اكضش رغبًغب هٌِب فٖ ثبتٖ اازقبفبد ثؾْس اذعالم . 

رج٘ي هي االل رطج٘ه ه بهول اذاوزالف اى ثؾوْس القوؾبفخ اكضوش رغبًغوب هوي ثؾوْس 

اذراعخ ّالزليضْٗى ُّوزٍ اكضوش هوي ثؾوْس ثوبتٖ اازقبفوبد اذعوالم . هووب ٗ ٌوٖ عوذم تجوْل 

 اليشم٘خ .

 ه بهل اذازالف الْع٘و الوزْعو ًْ  الجؾش

 %:9 : ;779 اراعخ ّرليضْٗى

 %78 ; ;799 فؾبفخ

 %>89; ;9>8 8899 ثبتٖ اذازقبفبد
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: اى الويبُ٘ن الجؾض٘خ الوذسّعخ فٖ عٌبّٗي اذراعخ ّالزليضٗوْى اكضوش  الفرض الطبدش

 اعزخذاهب هي ثبتٖ اذازقبفبد اذعاله٘خ .

ّهي االل رطج٘ه ه بهل اذازالف رج٘ي اى ثؾْس القؾبفخ اكضوش رغبًغوب ّاتول رجبٌٗوب 

هي ثؾْس ثبتٖ اذازقبفبد ُّزٍ اكضش هي ثؾْس اذراعخ ّالزليضْٗى هووب ٗ ٌوٖ عوذم تجوْل 

 اليشم٘خ . 

 ه بهل اذازالف اذًؾشاف الزجبٗي الوزْعو ًْ  الجؾش

 %8: 78989 8>9:>7 918; اراعخ ّرليضْٗى

 %:719 719:8 718988 91987 فؾبفخ

 %7898 99818 988;7 :997 ثبتٖ اذازقبفبد

 

 ّللزؾنه هي فؾخ الٌزبئظ لغأ الجبؽش لزطج٘ه ه بدلخ الخطأ فٖ ال ٌ٘خ . .:

 Z الخطأ فٖ ال ٌ٘خ  +√ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

 ّرج٘ي اذرٖ : 

  ;79ف٘وب ٗخـ ًغجخ الخطأ ث٘ي ثؾْس القؾبفخ ّهيِْم الذساعخ ّؽلذ ًغجخ الخطأ  . أ

 . 791ّف٘وب ٗخـ ثؾْس اذراعخ ّهيِْم الذساعخ ّؽلذ ًغجخ الخطأ   . ة

 . 7917ط. ّف٘وب ًغجخ الخطأ هب ث٘ي ثؾْس الزليضْٗى ّهيِْم الذّس كبًذ ًغجخ الخطأ 

 .  798ِْم اذرغبٍ د. ف٘وب كبًذ ًغجخ الخطأ ث٘ي ثؾْس اذعالم ّهي

 . 798ُـ. ّكبًذ ًغجخ الخطأ هب ث٘ي ثؾْس ال التبد ال بهخ ّهيِْم الذّس 

ّ. ّف٘وب ٗخـ ًغجخ الخطأ فٖ ثؾْس هْاتل الزْافل اذعزوبعٖ ّاذعزخذام كبًوذ ًغوجخ 

 .  798الخطأ 

 .  798ص. ّكبًذ ًغجخ الخطأ فٖ ثؾْس الزليضْٗى ّهيِْم اذً  بط 

 ًتبئج البحج  : 

% هي عٌبّٗي سعبئل الوبعغوز٘ش ّاهوبسٗؼ الوذكزْساٍ فوٖ اذعوالم ذْٗعوذ ثِوب 18اى  .7

 عالتبد اسرجبه٘خ .

 % هي ثؾْس الزليضْٗى ُٖ اذكضش فٖ ّسّد ال التبد اذسرجبه٘خ ثبل ٌبّٗي . 1اى  .8

P ( 100 – p)     

N 
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 والتلفزيون 
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% هٌِوب ;7% هي عٌبّٗي الشعبئل ّاذهوبسٗؼ ريزنوذ للوغوبل الضهوبًٖ ف٘ووب اى 1>اى  .9

  بًٖ . ذْٗعذ فَ٘ هغبل ه

% 78% كبًووذ ثؾووْس الشعووبلخ اذرقووبل٘خ ف٘وووب كبًووذ 17اؽووبسد ال ٌووبّٗي الوؤ اى  .:

 % لجؾش النبئن ثبذرقبل .8لجؾش الغوِْس ّ 

% اؽبساد إلٔ اذازقبؿ الذت٘ه ف٘ووب لبثوذ ُوزا اذازقوبؿ 1>رنوٌذ عٌبّٗي  .;

 % هي ال ٌبّٗي .99عٌذ 

الجؾْس الوذسّعخ ّّسدد %( هي عٌبّٗي 99لبثذ الويبُ٘ن الجؾض٘خ الوذسّعخ عي ) .>

% هوي ال ٌوبّٗي 77%( هوي ال ٌوبّٗي . ف٘ووب ّسد )الوذّس( فوٖ 88كلوخ )دساعخ( فٖ )

% هوي ;79% ف٘ووب كبًوذ )ال التوخ( فوٖ ;% ّعوب  الز وشف فوٖ 1ّّسد )اذرغبٍ فٖ 

 ال ٌبّٗي .

اى اذسرجبه م ٘ف عذا ثو٘ي هغوبذد الجؾوْس ّال التوبد اذسرجبه٘وخ الوغوزخذهخ فوٖ  .1

 . ال ٌبّٗي 

 اى الزْافه م ٘ف عذا ث٘ي اذازقبؿ فٖ عٌبّٗي الجؾْس ّال التبد اذسرجبه٘خ . .8

 ذرْعذ عالتخ ث٘ي اازقبؿ الجؾْس ّالويبُ٘ن الجؾض٘خ الوذسّعخ .  .8

اى عٌبّٗي ثؾْس اذرعخ ّالزليضْٗى اتول اعوزخذاهب لالازقبفوبد الذت٘نوخ ّالويوبُ٘ن   .71

 اذعالم .  الجؾض٘خ ّهج٘ خ الجؾْس عي ثؾْس ثبتٖ اازقبفبد

 : االضتٌتبجبث 

ذ ر طووٖ عٌووبّٗي الشعووبئل ّاذهووبسٗؼ رقووْسا فووؾ٘ؾب عووي ال التووبد اذسرجبه٘ووخ  .7

 الوغزخذهخ فٖ الجؾْس .

الزشك٘ض ال ج٘ش علؤ ثؾوْس الشعوبلخ اذرقوبل٘خ ٗ  وظ الشلجوخ الؾن٘ن٘وخ لوذٓ الجوبؽض٘ي  .8

ًّوط٘زِب علٔ رغٌت الخْك فٖ ثؾش الغوِْس ّالنبئن ثبذرقبل لغِْلخ اذعشا اد 

.. 

ل٘ووبة الويووبُ٘ن الجؾض٘ووخ عووي صلووش عٌووبّٗي الجؾووْس ٗ  ووظ فوو٘بلبد ل٘ووش فووؾ٘ؾخ  .9

 لل ٌبّٗي هوب ٗؾ٘ش الٔ اى اذعشا اد رغ٘ش ثبرغبٍ ٗخبلف ال ٌبّٗي. 

اًزنوب  فوؾ٘ؼ رؾن٘وه  ٌُبلك عؾْائ٘خ فٖ دساعوخ الويوبُ٘ن الجؾض٘وخ ثو ٌؤ اًوَ ذْٗعوذ  .:

 رٌغ٘ه ث٘ي اذازقبؿ الذت٘ه ّالويِْم ال لوٖ الو ذ للذساعخ . 

 



 جامعة األنبار للعلوم اإلنسانيةجملة 

 

 ( 3العدد )

 1028( ايلول)

 

  (81<(  

 

 

 : التْصيبث 

 ْٗفٖ الجبؽش ثبذرٖ : 

 اعذاد لغٌخ هخزقخ ليؾـ عالهخ ال ٌبّٗي ّفه الؾشّه ال لو٘خ . .7

اعووذاد دّسح لزووذسٗت الجووبؽض٘ي ؽووْل اذعووشا اد ال لو٘ووخ ث ووذ ًِبٗووخ الغووٌخ الزؾنوو٘شٗخ  .8

 فٖ الجؾش . ّتجل الخْك

 اعذاد دل٘ل اسؽبدٕ ابؿ ثبلجؾْس اذعاله٘خ ٗزنوي عْاًت ًظشٗخ ّرطج٘ن٘خ .  .9

 االحبالث

                                                 

(
7

ك  8171 - >817( د. سعووذ عبعوون : هؾبمووشاد فووٖ هٌووبُظ الجؾووش ك هنووشس دساعووٖ لطلجووخ الج لْسٗووْط 

 .;8ؿ

(
8

 .:78ك ؿ 8177الجبصّسٕ ك ( د. ًبعٖ عجذ الٌْس : هٌِغ٘خ الجؾش الغ٘بعٖ ك اذسدى ك عوبى ك داس 

(
9
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