
 ممخص البحث

البث التمفزيوني ومدى االستفادة منو ولما لو دورىدف البحث الى التعرف عمى اراء الطالبات في 
 من تاثير سمبي عمييم.

( طالبة من 011ت كمية التربية الرياصية جامعة بغداد و بواقع )تالفت عينة البحث من طالبا
المرحمة الرابعة وتمت االستعانة بالوسائل االحصائية المناسبة لموصول الى نتائج البحث ومن 

 ابرز ىذه النتائج مايمي :

تاثير التمفزيون عمى سموكيات الطالبات في مساىمتو في حل المشاكل التي تواجيين وبنسبة  -0
( ...0( وتغير المظير الخارجي بنسبة )..0.( وتخفيض السموك العدواني بنسبة )2...)

 (.3.3وتغير القيم والعادات بنسبة )

( وزيادة القدرة 3.2.تاثير التمفزيون عمى ثقافة الطالبات ومنيا تنمية الذوق العام وبنسبة ) -.
( في 0252رات الطالبات و )( في زيادة خب2.3.( مقابل )2.3.عمى الحوار والنقاش بنسبة )

 (.0.53ممارسة ىوايات الطالبة وتعميم سموكيات خاطئو بنسبة )

( 3450تاثير التمفزيون عمى التحصيل العممي وذلك في اىمال الطالبة لدراستيا وبنسبة ) -3
 ( في تاثيره عمى السالمة الفكرية .253.مقابل )

( في زيادة العالقو 2.3( مقابل )13.0وبنسبة )تاثير التمفزيون عمى زيادة العالقات الجنسية  -.
( في ضعف الرقابة من االىل وبناءًا عمى ما تقدم فقد اوصت 3.4.مع الجنس االخر وبنسبة )

 الباحثو بما يمي :

المساىمة في تكثيف االنشطة الثقافية والعممية التي تساعد عمى المفاىيم التي يمكن ان  - أ
 نستنبطيا من البرامج التمفزيونية.

التنسيق مع المنظمات و الدوائر المعنية في مجال البث التمفزيوني لتقديم ما يعزز القيم  - ب
 االصيمة وتحجيم الظواىر السمبية في البث التمفزيوني.

 بث الوعي لدى الطالبات الى جانب االنشطة االكاديمية في حدود االسوار الجامعية. - ت
 

Abstract 



    Objective of this research is to identify the views of students in 
television Doralbut and how to take advantage of it and because 
of its negative effect on them. 
The research sample consisted of students from the Faculty of 
Education sport Baghdad University and the rate of (100) students 
of the fourth stage and was hired by appropriate statistical means 
to get to the search results and the most prominent of these 
results the following: 

0 - the influence of television on the behavior of the students in 
his contribution to solving the problems that they face and by 
(22.5) and the reduction of aggressive behavior by (21.2) and 
change the external appearance rate (14.2) and change the 
values and habits by (8.8.) 

. - the influence of television on the culture of the students, 
including the development of public taste and rate (28.7) and 
increase the capacity for dialogue and debate by (27.8) compared 
to (27.8) in the increased experience students and (15.5) in the 
exercise of Hobbies student and teaching behaviors wrong by 
(14.8  (.  

3 - Effect of Television on educational attainment and in 
neglecting to study and student rate (39.1) versus (25.8) in its 
impact on the intellectual integrity. 

. - the influence of television on the increase in sexual 
relationships and by (63.1) compared to (7.8) to increase the 
relationship with the opposite sex and by (28.9) in the weak 
control of the parents and based on the above, researcher 
recommends the following: 
A - contribute to the intensification of cultural and scientific 
activities that help concepts that can a Nstanbtha of television 
programs. 



- Coordination with organizations and relevant departments in the 
field of broadcast television to deliver what promotes good values 
and minimize the negative phenomena in television broadcasting. 
T - raising awareness among female students as well as 
academic activities within the university walls. 

 التعريف بالبحث -0

 مقدمة البحث وأهميته:1-1

من المعموم بان التحوالت االجتماعية والتقنية في العالم قد حققت طفرات كثيرة في طريق     
ات العممية , ومن بين ىذا النتاج العممي اختراع التمفزيون التقدم وايجاد افاق واسعة من االرىاص

الذي استقطب الماليين من البشر ومما زاد في اىمية التمفزيون ىو فتح باب القنوات الفضائية 
وميما يكن من عظيم العطاءات المتنوعو ليذا  التي احدثت ثورة اجتماعية وعممية واقتصادية.

ت خطيرة اثيرت بشكل مباشر عمى القسم الكبير من الشرائح الجياز اال انو اليخمو من سمبيا
االجتماعية باتجاه التخمخل السموكي الذي افرز اسقاطات وامراض اجتماعية من الصعب جدًا 
عالجيا ومع ذلك فان االيجابيات التي احدثيا التمفزيون قد ادت الى تحوالت كبيرة في طريق 

في المجتمع وجعمت االنسان امام ابواب عالمية مفتوحة  التقدم والوعي الثقافي والديني والعممي
ومن خالل ىذا االستقرار فاننا نجد من الضروري جدًا وفي مجال المسيرة  . في كافة المجاالت

العممية ان نسمط الضوء عمى دور الطمبة في التعامل مع التمفزيون كوسيمة فعالة تؤثر عمى 
البد لنا من ايجاد الوسائل الكفيمة التي تحصن الكمية من الطمبة بشكل متباين ايجابًا وسمبًا , و 

ىذه السمبيات و االستفادة من الجوانب العممية واالخالقية والسموكية التي تصب في الحقول 
وفي مجال المسؤوليات العممية التي تقع عمى عاتقيا في التربية الرياضية لمطمبة فاني  االيجابية.

الرياضية دور التمفزيون في سموكيات الطالبات في التربية  اجد من الضروري البحث في مدى
 .( 0) لمبنات

-------------------------------------------------------- 

 . 3.-.0ص 0432 بيروت ىمام طمعة/  والصحافة االعالم موسوعة( 0)

 هدف البحث:1-2

 يونية ومدى التاثير السمبي عمييم.ييدف ىذا البحث لمتعرف عمىاراء الطالبات في البرامج التمفز  

 مشكمة البحث: 1-3



ان الخوض في مثل ىذه البحوث يحتاج الى مساحة كبيرة من استقراء وتحميل البرامج     
التمفزيونية من قبل خبراء و متمرسين في اختصاصاتيم المتنوعة وخاصةٍ  النشاط الذي يساىم 

بحثنا ىذا رغم كونو يقترن بالتواضع والتبسيط اال في االحاطة بالجوانب التي تحيط بالطالبة وان 
اننا نرجو ان يكون حافزًا الى مساىمات فعالة في مجال حصانة الكمية ووضع المناىج العممية 
التي التخمو من ضعف ومحدودية في عطائيا العممي ومن المشاكل االخرى التي تعاني منيا 

راق الذي اثر مباشرة عمى التوجو السميم في مثل ىذه البحوث ىو التحوالت االجتماعية في الع
اتخاذ السبل الكفيمة التي تخدم الطالبة اليجاد امكانيات في التنسيق مع المحطات و القنوات 

 التمفزيونية لتقديم ما ىو مفيد لمطالبات.

 مجاالت البحث :1-4

 مبنات.: عينة من طمبة جامعة بغداد في كمية التربية الرياضية لالمجال البشري1-4-1

 . .10.-100.: لمعام الدراسي من المجال الزمني1-4-2

 : قاعات كمية التربية الرياضية.المجال المكاني1-4-3

 الدراسات السابقه -2

دراسة حسين طونية ووسام فاضل راضي من التعرض لمقنواة التمفزيونية الفضائية  أواًل:2-1
الفضائية انيا قد اضفت بعدًا جديدًا عمى لقد اشارت الدراسةالى القنوات التمفزيونية ,  0444

انماط وعادات المشاىدة وان الخيارات المتعددة التي تستقبل من القنوات التمفزيونية واالرضية و 
الفضائية ادت الى ظيور تحديات تتعمق بالخطاب الفكري واالجتماعي المنقول وما يترتب عميو 

لى ابراز اساليب واتجاىات جديدة في عادات من اثار محتممة عمى المشاىدين كما انو يؤدي ا
 .( 0ة )ات جديدىالتعرض والمشاىدة بين اوساط الجميور اليماني ويرفع بمشاعرىم باتجا

-------------------------------------------------------- 

 . 023ص 0444 اليمن, الفضائية التمفزيونية لمقنوات التعرض/  راضي فاضل ووسام طونيو حسين عمي( 0)

دراسة عبد المنعم كاظم الشمري من واقع ومدى تطور برامج اذعة بغداد لالعوام من  ثانيًا:2-2
االذاعي والتمفزيوني (.لقد أظيرت الدراسة ان المشكمة الرئيسية بالنسبة لمبث 0420-0431)

المشكالت باالستخدام االكفأ ولم تستطع لحد االن ان تقدم الدواء الناجح لكل  التزال ترمي
المطروحة عمى صعيد االستخدامات التعميمية او الترفييية او التجارية في المجتمعات النامية وان 



البرامجي في تمفزيون العراق يقتصر عمى عممية المتابعة وليس لو اىداف واضحو انما  التخطيط
 ( 0) لمبرامج يومي حشو ىو مجرد

 ..11.ازاء قنوات شبكة االعالم العراقي  دراسة وسام فاضل اتجاىات الجميور :ثالثاً 2-3

لقد توصمت الدراسة ان الواقعية الرئيسية لممشاىدة واالستماع ىي الرغبة كما ان برامج     
% من اجابات المبحوثين ومتابعة البرامج 23االغاني والمنوعات قد احتمت المرتبة االولى بواقع 

 .( .ن )% من اجابات المبحوثي2.ة وبواقع االخبارية والمقابالت السياسية بالدرجة الثاني

دراسة رعد جاسم عن التعرض لالخبار التمفزيونية في العراق وعالمتو باخبار رابعًا:2-4
.لقد اظيرت الدراسة ان النساء اقل اىتمامًا بالشؤن العامة من الرجالفي 113.الصحافة واالذاعة 

كما ان اكثر من خمس  حاد غير الخيالي.وسائل العالم اذ يمكن التعرض لممواد ذات الطابع ال
سنة يتعرضون لوسائل مختمفة من  ..-02ماليين ونصف من الشباب تكون اعمارىم ما بين 

اذاعة التمفزيون وان ىذا بخاجة الى دراسة جدية لمعرفة اىتمام ىذه الشريحة الواسعو من السكان, 
االخبار الرياضية واخبار الحوادث وقد بنت الدراسة ان المبحوثين االخرين قد كن اىتماميم ب

واالخبار الدينية وىذا يؤكد ان وضع البمد يعكس التدرج في اىتمامات المجتمع العراقي بالقضايا 
 .( 3) المطروحة

 منهج البحث واجراءاته -3

 استعانت الباحثة بالمنيج الوصفي لمالئمة وطبيعة البحث . منهج البحث :3-1

-------------------------------------------------------- 

 بغداد( 0431-0420)  لالعوام بغداد اذعة برامج تطور ومدى واقع/  الشمري كاظم المنعم عبد( 0)
 02ص0430

 .1.ص( .11.) بغداد المعممين كمية مجمة,العراقي االعالم شبكة ازاء الجميور اتجاىات/  فاضل وسام( .)

 التربية كمية مجمة/  واالذاعو الصحافة بخبار وعالقتة العراق في فزيونيةالتم لالخبار التعرض/  جاسم رعد( 3)
 . .0ص( 113.) بغداد االسالمية

 عينة البحث :3-2

( طالبة من طالبات المرحمة الرابعة في كمية التربية الرياضية لمبنات 011تألفت عينة البحثمن )
 ( وبالطريقة العشوائية ..10.-100.لمعام الدراسي )



 وات البحث :أد3-3

االستبانة: بعد االطالع عمى الدراسات واالدبيات ذات العالقة بموضوع البحث قامت الباحثة  -0
( وتم عرض االستبانة عمى مجموعة من الخبراء 31باعداد استبانة اختبار تالفت من )

قد ( سؤال وعميو ف03المختصيين لبيان مدى مالئمتة لمستوى البحث وبتاءًا عمى ذلك تم حذف )
( سؤال تتم االجابة عمييا )بنعم( أو )كال( اذ تعطى درجتين لالجابة 02تالفت االستبانة من )

% ولمتاكد من ثبات االختبار تم 23بنعم ودرجة واحدة لالجابة بكال وبمغت نسبة اتفاق الخبراء  
حمة ( طالبة من طالبات المر 1.تطبيق االستبانة عمى عينة خارج التجربة الرئيسية وبواقع )

( ايام من التطبيق االول تم اعادة االختبار وتم اجراء المعامالت االحصائية 01الرابعة وبعد )
( وىي نسبو تدل 1.30المناسبة الستخراج معامل االرتباط البسيط)بيرسون( وقد بمغت بنسبة )

 . عمى ثبات االختبار واستقراره

 التجربة االستطالعية :3-4

( طالبة من طالبات 1.ربة استطالعية عمى عينة مؤلفة من )قامت الباحثة باجراء تج    
المرحمة الرابعة من خارج التجربة الرئيسية من اجل الوقوف عمى مجمل االيجابيات والسمبيات 

 التي ترافق سير البحث .

 التجربة الرئيسية:3-5

لبحث بتوزيع االستبانة عمى عينة ا .10./0/.قامت الباحثة في يوم االحد المصادف     
 واستالميا بعد االجابة عمييا .

 الوسائل االحصائية :3-6

 .( 0) النسبة المئوية -.                  معامل االرتباط البسيط  -0

-------------------------------------------------------- 

 الموصل مطبعة الرياضيةو  البدنية واالختبارات االحصاء مبادئ السامرائي احمد محمود,  الطالب نزار( 0)
 . 21ص-1.ص0430

 عرض وتحميل نتائج البحث:4-1

 (1جدول رقم )

 يوضح توزيع تاثير التمفزيون عمى سموكيات الطالبات



 % العدد دور التمفزيون في سموكيات الطالبات
 2225 87 حل المشكالت التي تواجهينها

 2122 82 تخفيض السموك العدواني
 1821 77 السالمية مراعاة القيم العربية ا

 1428 57 تقميد وتعمم سموكيات خاطئة بعيدة عن قيم المجتمع
 1422 55 تغير المظهر الخارجي

 828 34 تغير القيم والعادات
يظير من الجدول اعاله ان دور التمفزيون في سموكيات الطالبات في مساعدتيم عمى حل     

فمن خالل ما يفدمو التمفزيون  52..يمغت  المشكالت التي تواجييم قد كانت اعمى نسبة حيث
من افالم وندوات متنوعة تعالج الكثير من المشاكل والقايا االجتماعية مما سيستفاد منيا في حل 

وقد كانت نسبة دورالتمفزيون في  المشاكل من المحاكاة والتقميد والتجربة في ىذ المجال . 
ي تقديم الشواىد والتجارب مما يعطي نتائج فيو يسيم ف .05.تخفييض السموك العدواني بنسبة 

قد اكدت الطالبات في مراعاة  03.0مقابل  . ايجابية لمطالبة في خمق الحصانة السموكية ليا
التمفزيون لمقيم العربية االسالمية والتي تتسم باالصالة والقيم النبيمة والدور الفاعل عمى سموكيات 

يم سموكيات خاطئة بعيدة عن قيم المجتمع قد بمغت الطالبات. في حين كانت نسبة تقميد وتعم
في ضوء بعض البرامج التي تبث والتي ليا االثر في اضعاف نسبة من الطالبات  3..0فييا 

في تاثيره  ...0لالنخراط بانحرافات سموكية ال تعي حجم المسؤولية الممقاة عمى عاتقيا. مقابل 
نشطة كثيرة في تنوع المظاىر الخارجية لمطمبة في تغير المظير الخارجي فنجد في التمفزيون ا

كونو سيستقطب ىذا من كافة انحاء العالم مما يحقق فوائد ايجابية اضافة الى ان ىنالك الكثير 
 3.3من السمبيات التي ال تتالئم وقيمنا االجتماعية. وقد كان دوره في تغير القيم والعادات بنسبة 

ة من الشرائح االجتماعية التي كانت تعاني من فالتمفزيون اصبح يغطي مساحات شاسع, 
االنغالق في العالم الخارجي وما وصمت اليو الحياة المعاصرة التي تعمل عمى تغير في القيم 

 والعادات لمطالبات الذين ينتمون الى شرائح مختمفة ومتباينة في الثقافة والتركيبة والقيمية. 

 

 

 (2جدول رقم )

 في ثقافة الطالبات يوضح توزيع دور التمفزيون

 % العدد تاثير اتمفزيون عمى ثقافة الطالبات



 

الذوق العام عند الطالبات قد بمغت  ان دور التمفزيون في تنمية .يظير من الجدول رقم     
وىي تعد اقرب لمواقعية مما لمتمفزيون من مساىمتو في تنسيق اذواق الناس في  3.2.اعمى نسبة 

مجاالت كثيرة من خالل الممارسات التي ينقميا عن القنوات التي تنتقي بثيا من مجتمعات  
خمق اذواق سميمة لمطالبات خاصة  متقدمة اخرى تعمل عمى اعطاء النصائح والفوائد المرجوة في

ومن الل االنتاجية  2.3.. في حين كان دور التمفزيون في زيادة خبرات الطالبات بنسبة 
المتنوعة لمبرامج المتمفة التي تساىم في زيادة خبرة الطالبات وىذ السنة تعتبر اكثر دقة الننا 

في زيادة القدرة عمى الحوار  2.3.اي نممس ذلك ميدانيا في كل عائمة. ولقد كانت نفس النسبة 
والنقاش فيو يقدم الكثير من البرامج االدبية والعممية ونجد الكثير من الشخصيات الذيم يزرعون 
االفكار والمساىمات في كافة المجاالت باسميب متنوعة وبمغة حميمية في مجال المغة العربية 

ش. فيما بمغت مساىمة التمفزيون في واالجنبية مما يحقق العوائد في المنطق والحوار والنقا
فمن خالل ما يقدمو من برامج رياضية وفنية متنوة ليا االثر في  02.2ممارسة ىواية الطالبة 

 ( .0) تعميق دراييا وخبرتيا في ممارسة ىوايتيا

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 113. والثقافية االعالمية السياسات بين التكامل خطة/ والعموم ةوالثقف لمتربية لعربية المنظمة( 0)

 (3جدول رقم )

 يوضح توزيع دور التمفزيون في التحصيل العممي لمطالبات

 % العدد التمفزيون في التحصيل العممي لمطالبات دور

 2827 177 تنمية الذوق العام

 2728 97 يساعد في زيادة خبرات الطالبات 

 2728 97 زيادة القدرة عمى الحوار والنقاش
 1525 54 تساعدك في ممارسة هواياتك



 3921 56 دور مشاهدة التمفزيون في اهمال دراستك

 3429 57 دور التمفزيون في السالمة الفكرية

 2528 37 دور التمفزيون في رفع المستوى العممي و الدراسي

 

 34.0يظير من الجدول اعاله ان التمفزيون لو دور في اىمال الطالبات لدراستين وبنسبة     
وذلك بسبب ما تجده الطالبات من متعة في قضاء وقتين في مشاىدة المسمسالت والبرامج التي 

كان في دور التمفزون في السالمة الفكرية لما يتركو من جيد  4..3تنال استحسانين مقابل 
وعناء تعب عمى تفكير الطالبات في حين بمغت نسبة دور التمفزيون في رفع المستوى العممي 

 من خالل ما يقدمو ومما حقق فوائد وطفرات كبيرة في ىذا المجال.  2.3.

 (4جدول رقم )

 ع االهل و االصدقاءيوضح تاثير التمفزيون و مستوى العالقة م

 % العدد تاثير التمفزيون ومستوى العالقة مع االهل و االصدقاء

 تعميق العالقة الجنسية 
 ضعف الرقابة من قبل االهل

 زيادة العالقة مع الجنس االخر

24 
11 
3 

6321 
2829 
728 

 13.0بة بان دور التمفزيون في تعميق العالقات الجنسية وكان بنس .يظير من الجدول رقم     
وقد تكون ىذه السبة مبالغ فييا الن العالقات الجسية ترتبط بعوامل عديدة ويكون التمفزيون احد 

تركد بان  3.4.. مقابل  ىذه العوامل باالضافة الى التركيبة العائمية وعدم مراعاة القيم الدينية
والمحك االجتماعي الذي مستوى الرقابة ضعيف وىذا يعود لتباين تركيبة العوائل العممية والدينية 

 2.3تتواجد فيو والتي تنتمي لو الطالبة وقد بمغت نسة تاثيرىا في زيادة العالقة مع الجنس االخر 
وىذا مرىون باالسوار التي تحيط بعوائل الطالبات في مجتمعنا والتي تستقي من القيم الدينية 

 غير منظورة والتمفزيون يعتبر واالخالقية جدار عازل عن مثل ىذه العالقات رغم وجود عالقات 

 

 .(0) من العوامل المساعدة في ىذا االتجاه

 االستنتاجات والتوصيات -5



 االستنتاجات 5-1

دور التمفزيون في سموكيات الطالبات في مساعدتين في حل المشكالت التي تواجييم بنسبة  -1
 03.0االسالمية بنسبة ومراعاة القيم العربية  ..0.وتخفيض السموك العدواني وبنسبة  2...

في مساىمتو افي تغير المظير  ...0مقابل  3..0وتعميم وتقميد سموكيات خاطئة بنسبة 
 في تفير القيم والعادات . 3.3الخارجي مقابل 

في  253.مقابل  352.دور التمفزيون في ثقافة الطالبات ومنيا تنمية الذوق العام بنسبة  -2
في مساىمتة في ممارسة ىوايات  0252ى الحوار والنقاش مقابل زيادة خبرات الطالبات والقدرة عم

 الطالبات .

 3.53في اىمال الطالبة لدراستيا مقابل  3450دور التمفزيون في التحصيل العممي وبنسبة  -3
 في رفع المستوى العممي والدراسي . 253.في اثره عمى السالمة الفكريةمقابل 

 253ضعف الرقابة من االىل و  354.مقابل  1350ية دور التمفزيون في العالقات الجنس -.
 في زيادة العالقة الجنسية مع الجنس االخر.

 -التوصيات: 5-2

المساىمة في تكثيف االنشطة الثقافية والعممية التي تساعد عمى المفاىيم التي يمكن لمطالبة  -0
 ان تستنبطيا من البرامج التمفزيونية .

 لطالبات .ايجاد الرقابة التي تحصن ا -.

 التنسيق مع عوائل الطالبات في توجيو الطالبات . -3

التنسيق مع المنظمات والدوائر المعنية في مجال البث التمفزيوني لتقديم ما يعزز القيم  -.
 االصيمة وتحجيم الظواىر السمبية في البث التمفزيوني.

 االسوار الجامعية .بث الوعي لدى الطالبات الى جانب االنشطة االكاديمية في حدود  -2

-------------------------------------------------------- 

 .. -  1ص 0432 بيروت/  ىمام طمعت , والصحافة االعالم موسوعة( 0)

بناء الثقة بين الطالبة والقيم التي تحصنيا من سمبيات الغزو الفكري الذي يستيدف البناء  -1
 القيمي .



 تحميل البرامج التمفزيونية في الجامعة وفرز ما ىو مفيد لمطالب ايجاد انشطة تعكف عن -2
 ( .0ة )والتحذير من المظاىر السمبي

 المصادر:

 . 3./.0ص 0432موسوعة االعالم والصحافة بيروت /طمعت ىمام  -0

عمي حسين طونيو ووسام فاضل راضي التعرض لمقنوات التمفزيونية الفضائية / اليمن  -.
 . 023ص 0444

 0431-0420بد المنعم كاظم الشمري/ واقع ومدى تطور برامج اذاعة بغداد لالعوام ع -3
 . 02ص .043بغداد 

وسام فاضل , اتجاىات الجميور ازاء قنوات شبكة االعالم العراقي / مجمة كمية المعممين  -3
 . 1.ص .11.بغداد 

ر الصحافة واالذاعة / رعد حاسم / التعرض لالخبار التمفزيونية في العراق وعالقتة باخبا -.
 . 1.ص 13.مجمة كمية التربية االساسية بغداد 

نزار طالب / محمود احمد السامرائي / مبادئ االحصاء واالختبارات البدنية والرياضية ,  -2
 . ..ص 0430الموصل 

 المنظمة العربية لمتربية ةالثقافة والعموم / خطة التكامل بين السياسات االعالمية والثقافية -1
 . 5.1..ص 113.

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 .. -  1ص 0432 بيروت/  ىمام طمعت , والصحافة االعالم موسوعة( 0)

 المالحــق:
 (1ممحق رقم )

 اسماء الخبراء الذين تم االستعانة بيم في اجراء البحث



 بية الرياضية لمبناتأ.د. ساىرة رزاق كاظم     أستاذ كمية التر  -0

 أ.د. خالدة ابراىيم رزاق    أستاذ كمية التربية الرياضية لمبنات -.

 أ.د. اقبال عبد الحسين      أستاذ كمية التربية الرياضية لمبنات -3

 

 (2ممحق رقم )

 ))أستمارة استبيان((

 عزيزتي الطالبة ارجو االجابة )نعم( او )كال(عمى االسئمة التالية 

 ل يؤثر التمفزيون عمى سموكيات الطالبات ى -اواًل:

 كال    تغير القيم والعادات                             نعم          -0
 تخفيض السموك العدواني                       نعم             كال -.
 كال         نعم          مراعاة القيم العربية االسالمية               -3
 كال        نعم          كبات خاطئة من قيم المجتمعتعميم وتعمم سمو  -.
 كال      نعم                       حل المشكالت التي تواجيك  -2
 كال    نعم                   تغير المظير الخارجي         -1
 ىل يؤقر التمفزيون عمى ثقافة الطالبات  -ثانيًا:

 كال        نعم         زيادة خبرات الطالبات                       -0
 كال   زيادة القدرة عمى الحوار والنقاش                 نعم          -.
 كال      نعم            تنمية الذوق العام                            -3
 كال        نعم          تساعدك في ممارسة ىوايتك                 -.
 لتحصيل العممي لمطالباتىل يؤثر التمفزيون عمى ا -ثالثًا:

 كال     نعم                يعمل عمى اىمال دراستك                 -0
 نعم               كال     رفع المستوى العممي والدراسي              -.
 كال     نعم              يؤثر عمى السالمة الفكرية                 -3
 تك مع االخرين ومستوى الرقابةىل يؤثر التمفزيون عمى عالق -رابعًا:

 كال       نعم             صعوبة الرقابة من قبل االىل             -0



 كال          نعم           تعميق العالقات الجنسية                 -.
 كال      نعم               زيادة العالقة مع الجنس االخر           -3

 
 


