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 الممخص: 
يقوم ىذا البحث عمى معرفة اعتمااد المار ة الحامال عماى اليااافيات فاي 

بعيا المار ة تكوين صورة طيل المستقبل، اىم االىداف معرفة الياافيات التي تتا
 الحامل العراقية ومدى ثقتيا بيا.
% فااي جااانبي الكاارخ 8( اماار ة وبنساابة  طاا  140كاناات عينااة البحااث  

، واسااااات دم 31/12/2019 -1/10/2019والرصاااااافة فاااااي بغاااااداد لميتااااارة مااااان 
الباحث منيج المسا  واساتمارة االساتبيان، ووساافل احصاافية لمتحقال مان النتاافج 

% مان النساات تتااب  47، وكانت اىام النتاافج ان وبتطبيل فروض نظرية معتمدة
% يثقن 51% من النسات برامج االسرة وان 26القنوات الياافية العربية وتتاب  

% يحااتجن ماان الياااافيات الااى 60الااى حااد مااا بمااا تعراااو الياااافيات كمااا ان 
 معمومات عن االطيال.

 الكممات المفتاحية:
 صورة طيل المستقبل  - الياافية العربيةالقنوات  -المر ة الحامل العراقية 
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Abstract: 
Adopting the Iraqi pregnant woman to create the image of the 

future child 

"A field study of a sample of women in Baghdad Governorate" 

Raad Jassim Al Kaabi 

College of Media - University of Baghdad 

 

 

This research is based on the knowledge of the woman who began to 

learn about satellite channels in forming the image of the future child. 

The sample of the study was (140) women, with an error rate of 8%, in 

Mashhad Al-Rusafa in Baghdad. Grant from 1/10 / 2019- 31/12/2019 

.. The researcher used the survey method and questionnaire form .. and 

statistical methods from the results and by applying an approved 

philosophy. 

The results were that 47% of the stimulating satellite programs start 

with family programs, 26% of the family programs, and 51% trust to 

some extent that satellite channels present them, and 60% of the 

satellite channels need children's information. 

key words: Iraqi pregnant woman - Arab satellite channels - picture of 

a future child. 
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 اوال: اإلطار المنيجي لمبحث 
 مشكمة البحث: 

تقوم مشكمة البحث عمى مبررات عديادة اىمياا احسااس الباحاث بالر باة 
لمعرفاااة العالقاااة ماااا باااين تعااارض النساااات الحوامااال العراقياااات لميااااافيات وتكاااوين 

 صورة عن اطيالين الالتي ينجبين في المستقبل.
 وتقوم المشكمة عمى التساؤل الرفيس: 

اعتماد المر ة العراقية الحامل عمى الياافيات في تكوين صورة  ما مدى
 طيل المستقبل؟ 

 ومنو ت تي اسفمة مشكمة البحث: 
 ما الياافيات التي تتابعيا المر ة الحامل العراقية؟ .1
 ما عدد الساعات التي تشاىد فييا المر ة الحامل العراقية الياافيات؟  .2
 الحامل العراقية في الياافيات؟ ي الماامين واألشكال تياميا المر ة  .3
 ما مدى ثقة المر ة الحامل العراقية بالياافيات؟  .4
ماىي دواف  المر ة الحامل العراقية لمشاىدة الياافيات في اوت حالتيا  .5

 الصحية؟
 اىداف البحث:

 يمكن اجمال اىداف البحث باآلتي: 
 معرفة الياافيات التي تتابعيا المر ة الحامل العراقية. .1
 دد الساعات التي تشاىد بيا المر ة الحامل العراقية الياافيات.تحديد ع .2
تحدياااد المااااامين واألشاااكال التاااي تيااااميا المااار ة الحامااال العراقياااة فاااي  .3

 الياافيات.
 تحديد مدى ثقة المر ة الحامل العراقية بالياافيات. .4
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 معرفة دواف  المر ة الحامل العراقية في مشاىدة الياافيات. .5
 فروض البحث 

 تقدم الياافيات معمومات وااحة عن كييية التعامل م  االطيال  -1
 تت ثر موافقة النسات الحوامل بالحاجة الى المعمومات ليفاتين العمرية -2
 تحتاج النسات الحوامل الى معمومات من الياافيات لمتعامل م  االطيال -3

 اىمية البحث: 
 يمكن تحديد اىمية البحث من اآلتي: 

فرصااة لمعرفااة ماادى تاا ثير الياااافيات عمااى ففااة  : يقاادم البحااثالمجتمعع  .1
 ميمة في المجتم .

يقااادم البحاااث تصاااورا عممياااا حاااول مااادى مشااااىدة  مجعععال االختصعععاص: .2
 ماامين الياافيات ومقدار القوة والاعف فييا.

 
  السابقة:الدراسات 

 الدراسات التي تتعمق بتأثير الفضائيات عمى المرأة –المحور االول 
(: عاادات نعارض طالباات الجامعاة 2017ادي التميماي  . دراسة د. منتيى ىا1

 لبرامج المر ة في الياافيات وعالقتيا بتعزيز القيم االسرية 
تمثماات مشااكمة البحااث باا ن ىنالاا   مااوض حااول تحديااد عااادات تعاارض 
الطالبااات فااي الجامعااة الياااافيات وكاناات اىاام االىااداف معرفااة كثافااة التعاارض 

 والقيم االسرية لدى الطالبات. وتحديد العالقة بين كثافة التعرض
است دمت الباحثة المانيج المسامى واالساتبيان كا داة وا تاارت عيناة مان 

 وكانت اىم النتافج:  2013طالبة لمعام  369طالبات الجامعات عددىم 
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ان الطالباااااات يتاااااابعن القناااااوات العربياااااة ثااااام العراقياااااة ثااااام األجنبياااااة وان 
ة المعمومات وييامن مااامين صاحة الطالبات يتابعن الياافيات من اجل زياد

 وجمال المر ة ثم حل ومناقشة مشاكل المر ة المعاصرة..
(: اسعتخدا  المعرأة االماراتيعة لمقنعوات 2202)العمعي  . دراسة فوزية عبد اهلل2

 "الفضائية بدولة االمارات "دراسة ميدانية 
تمثماات المشاااكمة بمجموعاااة اسااافمة منياااا ماااا مااادى تعااارض المااار ة لمقناااوات 
الياافية ومدى متوسط الوقت الذي تقايو المر ة امام الياافيات وكذل  نوعية 

 المامون الذي تتعرض لو.
اماار ة بااين عاممااة  200اساات دمت الباحثااة ماانيج المساا  عمااى عينااة ماان 

فااااااي الريااااااف  65فااااااي الحااااااار و 135وربااااااة بياااااات كيييااااااة متاحااااااة ... وكاناااااات 
 ومست دمة االستبيان.
 وكانت اىم النتافج: 

% من العينة القنوات الياافية وفترة المسات ىي االولاى وماا 81تشاىد 
% تشاااىد الن القنااوات تقاادم 56ساااعات ىاال اواًل لاادى الماار ة وان  5الااى  3بااين 

 % من العينة تشاىد الن القنوات تمدىا بمعمومات وميارات.43برامج  مر ه و
الدراسعات التععي تتعمعق بموضععوع البحعث وىععي المععرأة  –المحعور الثععاني 

 الحامل 
( اتجاىعععات المعععرأة الحامعععل 2222دراسععة محمعععد عبعععد البعععدي  السععيد ) .3

  المصرية نحو القنوات التمفزيونية الخاصة دراسة ميدانية
تمثمت مشكمة البحث في السؤال الرفيس الذي واعو الباحاث: ماا اتجاىاات 

 المر ة المصرية الرييية نحو القنوات التميزيونية الياافية ال اصة؟ 



 في تكوين صورة طيل المستقبل  الياافية العربيةاعتماد المر ة الحامل العراقية عمى القنوات 
 

342 

 

م اىاااداف البحاااث التعااارف عماااى اتجاىاااات المااار ة المصااارية نحاااو وكانااات اىااا
القناااااوات التميزيونياااااة اليااااااافية ال اصاااااة؟  ورصاااااد اىااااام البااااارامج والقناااااوات 
التميزيونياااة ال اصاااة التاااي تحااارص المااار ة المصااارية الرييياااة عماااى مشااااىدتيا 
اساات دم الباحااث ماانيج المساا  والماانيج المقااارن وت اادم االسااتبيان والمقابمااة 

 امر ة رييية وكانت اىم النتافج:  97من  عمى عينة
% يشاااىدن يوميااًا 62% ماان النسااات يشاااىدن الياااافيات دافمااا وان 55ان 
% انيااان 68سااااعات فااا كثر وان  3% مااانين يشااااىدن اليااااافيات 31وان 

 % يشاىدن برامج المر ة. 13ييامن المسمسالت العربية و
 التعميق عمى الدراسات السابقة 

ى ىااااادي( التعاااارف عمااااى عااااادات تعاااارض الماااار ة العراقيااااة حاولاااات دراسااااة  منتياااا
لمياااافيات ومعرفااة العالقااة بااين كثافااة التعاارض لمياااافيات والقاايم االساارية فااي 
حين تحاول دراستنا معرفة دور الياافيات في تكوين صاورة الطيال لادى المار ة، 
اسااات دمت د. منتياااى ىاااادي المااانيج المساااحي واالساااتبيان كاااا داة وكاااذل  دراساااتنا 

 ت دمت نيي المنيج واالداة اس
معرفاة مادى تعارض المار ة االماراتياة لميااافيات  _ حاولت دراسة فوزية عباد اه

واست دمت المسا  فاي حاين تساعى دراساتنا لمعرفاة الاى اي مادى ياؤثر التعارض 
 لمياافيات لدى الحوامل في تكوين صورة عن طيل المستقبل

اتجاىاااات المااار ة المصااارية نحاااو اماااا دراساااة محماااد عباااد البااادي  ساااعت لمعرفاااة -
القنااوات الياااافية ورصااد  ىاام الباارامج التااي تتعاارض ليااا الماار ة الريييااة المصاارية 
في حين تسعى دراستنا الى معرفة ت ثير ما تقدمو اليااافيات عماى المار ة بشاكل 

 عام وليس الرييية فقط
 *ال توجد دراسات في اال تصاص الدقيل عمى وفل االطالع 

  البحث:النظرية المطبقة في 
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اعتمد الباحث نظرية االعتماد عمى وساافل االعاالم وتقاوم فكارة النظرياة 
عمااى ان " الجميااور يعتمااد عمااى وسااافل االعااالم لتكااوين معارفااو واتجاىاتااو لمااا 
يحدث في المجتم  وتتوقف درجة االعتماد عماى عادد مان المراحال اىمياا درجاة 

 . (1 رجة كياتة وسافل االعالم في المجتم  " اتجاه المجتم  نحو التغيير ود
 :  (2 ومن اىم ىذه اليروض 

ان الظروف المحيطة باليرد و براتو الساابقة تعاد عماال ميماا فاي ازديااد  .1
 ت ثير وسافل االعالم او التقميل منيا. 

ان است دام الجميور لوساافل االعاالم وتياعماو معياا يتا ثران بماا يتعمماو  .2
اليرد من المجتم  ومان وساافل االتصاال ويتا ثر اليارد بماا يحادث نتيجاة 

 تعراو لوسافل االتصال. 
وان قاااادرة الماااااامين التميزيونيااااة عمااااى تحقياااال اكباااار قاااادر ماااان التاااا ثير 

دما تنقاد المعموماات لمجمياور المعرفي والعاطيي والسموكي يازداد بشاكل كبيار عنا
 .(3 بشكل مكثف

وتعااااد درجااااة اعتماااااد االفااااراد عمااااى معمومااااات وسااااافل االعااااالم اساسااااية 
لتحقيل الييام لممتغيارات ال اصاة بزماان الرساالة االعالمياة وانعكاسااتيا الت ثيرياة 
عمااييم امااا االثااار الناتجااة عاان اعتماااد االفااراد عمااى وسااافل االعااالم فيااي ثااالث 

 .  (4 : اثار معرفية ، اثار وجدانية ، اثار سموكية  ففات اساسية
 مبررات اختيار النظرية 

 ا تار الباحث نظرية االعتماد عمى وسافل االعالم لألسباب االتية:
 عالقة النظرية لتحقيل العالقة بين متغيرات العنوان  -1
 شيوع است دام النظرية في دراسة جميور الياافيات  -2
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ي كثير من الدراسات التي اطم  عمييا ثبت نجاح تحقيل فروايا ف -3
 الباحث 

 والعينة:مجتم  البحث 
احصاااافية  يتمثاال مجتماا  البحااث بالنسااات الحواماال فاااي بغااداد وباار م انااو التوجااد

( مياااردة كعيناااة قصااادية 140يمكااان الوثاااول بياااا فااا ن الباحاااث ا تاااار عيناااة مااان  
 -1/10/2019متاحااة موزعااة عمااى الكاارخ والرصااافة ومدينااة الصاادر لميتاارة ماان 

31/12/2019. 
 ( يوا  توزي  العينة 1جدول رقم  

 النسبة المفوية العدد مكان العينة
 %50 70 الرصافة

 %2885 40 مدينة الصدر
 %2184 30 الكرخ
 %100 140 المجموع

وقاااد تااام توزيااا  االساااتمارات عناااد مراكاااز رعاياااة الحوامااال فاااي المراكاااز الصاااحية. 
 % وىي نسبة تم اعتمادىا 8وكانت نسبة ال ط  في العينة 

 وفل المعادلة                                             =   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 منيج البحث واألداة

 است دم الباحث منيج المس  لمالفمتو لمبحث 
 أداة البحث

وقسااامت الاااى   ساات دم الباحاااث اساااتمارة االسااتبيان لجمااا  المعموماااات ماان المبحاااوثين
 المحاور األتية 

 : البيانات الش صية لممبحوثينالمحور األول
 : اعتماد المر ة عمى الياافيات المحور الثاني

 ف( -1ف) 

 ن
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 ت ثير الياافيات عمى تكون صورة الطيل لدى المر ة   المحور الثالث:
 البحث ومجاالتو إجراءات

ياااا : محافظاااة بغاااداد ويعاااود السااابب فاااي ا تيارىاااا لكونالمجعععال المكعععاني
عاصاامة العاارال وتنااوع الجميااور فييااا وتعااد  كباار المحافظااات ماان حيااث الكثافااة 

 السكانية 
-31الااى  2019-10-1: يتمثاال بالماادة الزمنياة ماان  المجعال الزمععاني

 ( التي تشتمل عمى فترة توزي  االستمارة عمى العينة وجمعيا 12-2019
: المااار ة الحامااال فاااي محافظاااة بغاااداد ولكااان الباحاااث لااام المجعععال البشعععر 

مبحوثة فتم توزي  االستمارة في مراكز رعاية الحوامل  140يستط  التوصل الى 
 في المراكز الصحية

 والثبات:الصدق 
است دم الباحث الصدل الظاىري بعارض االساتمارة عماى ال بارات  **( 

لتجزفاااة النصاايية لحسااااب %، اسااات دم الباحااث ا90نساابة اتياااال ال باارات  توكاناا
 %.85الثبات وكانت النسبة باست دام معامل ارتباط بيرسون 

 
 التعريفات االجرائية 
باااو وثاااول النساااات الحوامااال العراقياااات بماااا تقدماااو اليااااافيات  االعتمعععاد: ونعنعععي

 العربية عن االطيال واالرتكاز عمى الياافيات في تكوين صورة االطيال
قناوات العربياة التاي تقادم بارامج وا باار واعالناات او : وىي الالفضائيات العربية

 فواصل عن االطيال
المقصود بيا ىو ما يتركب في ذىن المر ة العراقية من الياافيات عن  الصورة:

 االطيال ونشاطيم
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  والمرأةثانيا: الفضائيات 
تبقاى مشااىدة المار ة لميااافيات مرتبطاة باا: ماامون اليااافيات، وحاجاة المار ة 

 واىتماماتيا ولذل  فمشاىدتيا م تمية.
% مان النساات 45فيي حين تتقدم مشاىدة الياافيات العربية عمى العراقية لادى 

% ماان النسااات بالمعمومااات والميااارات فيمااا 43تمااد ىااذه القنااوات   (5)فااي العاارال 
% من النسات ان الياافيات تساعدىن في حل المشكالت التي تواجين 30تؤكد

(6) . 
لياااافيات معمومااات مشااوقة تاادف  النسااات فااي الغالااب لاايس الااى مشاااىدة وتقاادم ا

% لااااو 53القنااااوات الياااااافية العامااااة فقااااط باااال  المت صصااااة اياااااا اذ تشاااااىد 
 .  (7)المصريات الريييات القنوات المت صصة 

 :  (8)ويمكن تحديد اىم الت ثيرات االيجابية لمياافيات عمى المر ة العربية باالتي 
 الثقافات العالمية.  . التعرف عمى1
 . متابعة التطورات العممية. 2
 . تنمية التيكير واتساع مدار  المشاىدين.3

% بااان 3% انياان يتااابعن الياااافيات لمحصااول عمااى المعمومااات و 21وتعتقااد 
  (9)الياافيات تعطي حمواًل لمشاكالتين 

وباار م مااا يولااده ىااذا االقبااال الكبياار عمااى الياااافيات حتااى يكاااد يرقااى لموصااول 
الااااااى   االدمااااااان (( ياااااارج  ال باااااارات ان تراجاااااا  االقبااااااال لاااااادى الشااااااباب  اصااااااة 

الاف الاى حالاة  40بالمراىقين منيم عن المااامين المتميازة قاد يتسابب بحصاول 
عنااااد  (10)الااااف الااااى حالااااة ا تصاااااب فااااي الواليااااات المتحاااادة وحاااادىا  70قتاااال و 

 الت مي عن مشاىدة التميزيون .
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% من النساات انياا تحقال 60" اذ ترى  (11)وتنتقي المر ة برامج بعينيا لالستيادة 
% مان النساات 64استيادة كبيرة من البرامج الرييية التميزيونية ألن ليا كما تعتقد 

 دور ارشاد وتوعية .
اثبتاات دراسااة اجرياات  وباار م ان الياااافيات تظياار الماار ة بشااكل مشااوه احيانااا اذ

لقطااااة اتااااا  انيااااا  7573ا نيااااة شاااابابية انيااااا احتااااوت عمااااى  100عمااااى نحااااو 
تركاااز عماااى منااااطل مثيااارة فاااي جساااد  1409مشااااىد راقصاااة و  2065تتاااامن 
 126لقطاااة تالماااس و  146لقطاااة قريباااة مااان ىاااذه المنااااطل و  2400المااار ة و 

  (12)لقطة عنال 
م تااا ثر بالنظاااام االجتمااااعي بياااد ان الااابعض يعتقاااد ان واااا  المااار ة فاااي االعاااال

والسياساااي مماااا احااادث الكثيااار مااان التغييااارات فاااي ىاااذا المجاااال وانياااا فاااي نظااار 
   (13)المعمنين قدوة سيفة لميتيات ومشجعة عمى االستيال  السيت 

وتقااوم الياااافيات فااي محاولااة لموصااول الااى المراااى وماانين النسااات باساات دام 
  (14)اشكال برامجية لديو منيا 

 . المؤتمرات الصحيية. 1
 . التقارير التميزيونية 2
 . التحقيقات التميزيونية 3
 . االفالم الوثافقية 4
" تعااد وسااافل االعااالم المصاادر الاارفيس لممعمومااات حيااث يحصاال الياار د  (15)اذ 

عماااى المعموماااات واآلرات والمواقاااف مااان ىاااذه الوساااافل التاااي تسااااعده عماااى تكاااون 
يش فيااو " وعاان اوااااعو وىااذه يطماال عميااو "  تصااور  اااص عاان العااالم الااذي يعاا

التصاااديل التمقاااافي " فاااي تصاااديل المعموماااات الجديااادة وىاااي حالاااة تسااامى ببقاااات 
  (16)التصديل " 
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ومنااو يتاا ثر الجميااور بالمعمومااات التااي تقاادميا الياااافيات فيااو " يتوقاا  او يتنباا  
 . (17)عمى اساس البيانات المعطاة لو بنتافج معينة " 

ياااارون ان الجميااااور العراقااااي لديااااو  (18)باااارات فااااي عماااام الاااانيس بياااد ان بعااااض ال 
مغاااذيات لسااامو  العجاااز المكتساااب منياااا ماااا يتعااارض لاااو باساااتمرار وتكااارار بماااا 
تعراااو القنااوات الياااافية العراقيااة . وىااو مااا يؤكااد الاادور الساامبي الااذي تقااوم بااو 

% مااان الجمياااور العراقاااي باااان لميااااافيات 67اليااااافيات والاااذي يؤياااده اعتقااااد 
  (19)يرات سمبية في المجتم  ت ث

% ماان المراااى وماانيم النسااات يتااابعون الياااافيات 78وماا  ذلاا  فااان 
% الباااااارامج الصااااااحية وتزيااااااد مشاااااااىدة الياااااااافيات بشااااااكل كبياااااار 14.8ويتاااااااب  

. وىاو ماا يقادم تصاورًا  (20)% من الجمياور عان المرااى والادوات 31معمومات 
 عما تقوم بو الياافيات لدى النسات بالذات. 

 ثالثا المرأة الحامل العراقية والفضائيات 

 ( يوا  اليفات العمرية لممبحوثات1جدول رقم  

 النسبة المفوية العدد اليفة العمرية
 %40.7 57 عاما20-25
 %25 35 عاماً  26-30
 %23.5 33 عاماً  31-40
 %9.2 13 عاما 18-19
 %1.4 2 عاما 41-50

 %100 140 المجموع 
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-26% من العينة وبعدىا 40كانت اوال لدى  25-20العمرية وتبين ان اليفة 
لدى  19-18% من العينة بعدىا  23.5لدى  40-31% ثم 25لدى  30
 .50-41% وا يرا  9.2

 ( يوا  التحصيل الدراسي لممبحوثات2جدول رقم  

 النسبة المفوية العدد اليفة العمرية
 %45 63 بكالوريوس 
 %20.7 29 اعدادية 
 %9.2 13 متوسطة 
 %7.1 10 ابتدافية 

 %5.7 8 دراسات عميا 
 %2.1 3 دبموم 

 %10 14 لم تجب 
 %100 140 المجموع 

% من العينة ثم حممة 45وظير بان حممة البكالوريوس جاتوا اوال لدى 
% 7.1ثم االبتدافية لدى  9.2% وبعدىا حممة المتوسطة با 20االعدادية لدى 
% من 10% ولم تحدد نوع الشيادة 2.1% ثم الدبموم 5.7والدراسات العميا 

 العينة. 
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 ( يوا  مين وففات المبحوثات3جدول رقم  

 النسبة المفوية  العدد ة المين
 %29.2 41 طالب 

 %2788 39 ربة بيت 
 %27.1 38 موظية 
 %5.7 8 كاسبة 

 %2.1 3 اعالمية 
 %2.1 3 ميندسة 
 %0.7 1 مترجم 
 %0.7 1 محامية 

 %0.7 1 صيدالنية 
 %3.5 5 لم ترد

 %100 140 المجموع 
% والموظيات 27.8% من العينة ثم ربات البيوت 29.2وكانت الطالبات 

% فالميندسات بنيس 2.1% ثم االعالميات 5.7% وبعدىا الكاسبات 27.1
% لكل منين ولم تحدد 0.7النسبة وا يرا المحاميات والصيدالنيات والمترجمات 

 % منين.  3.5
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 (4جدول رقم  
 وقد سم  لين ب كثر من ا تيار. يوا  ا تيارات المبحوثات لمقنوات

 قيما كا  النسبة المئوية العدد القناة

دالو  870.84 %47 105 العربية
 %45 101 العراقية احصافيًا 

 % 6.7 15 االجنبية
 %100 221 المجموع

% فيما 47وبنسبة  مبحوثة 105وكانت مشاىدة القنوات العربية اوال لدى 
% وحمت القنوات 45( تكرار وبنسبة 101جاتت بعدىا القنوات العراقية با  

% وكانت قيمة كا المحسوبة  6.7مبحوثة وبنسبة  15االجنبية ا يرا لدى 
 2عند درجة حرية  5.991وىي  كبر من كا الجدولية التي كانت  70.84

بالنسبة إلجابات العينة  مما يعني انيا دالو احصافياً  0.05ومستوى داللة 
 باتجاه القنوات العربية.
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( يوا  القنوات لمشاىدة من قبل العينة وقد سم  لين ب كثر من 5جدول رقم  
 (594ا تيار وكان مجموع االجابات  

 النسبة المفوية  العدد القناة 
MBC 131 22% 
 %1189 71 الشرقية
 %6.9 41 العراقية 
 %5.8 35 السومرية 

 %3.8 23 دجمة 
 %3.3 20 العربية 
 %2.5 15 روتانا
CBC 14 2.3% 
 %1.6 10 الرشيد
 %1.3 8 العيد
 %0.2 5 اسيا

 %0.2 5 اليرات 
% فالعراقياااة 11.9% مااان العيناااة ثااام الشااارقية 22اوال لااادى  MBCوكانااات قنااااة 

% 2.5% فروتاناااااا 3.3% فالعربياااااة  3.8% فدجماااااة 5.8% فالساااااومرية  6.9
% لكاال  0.2% فاساايا والياارات 1.3% فالعيااد  1.6% فالرشاايد CBC 2.3و

منياااا وظيااارت ىناااا  قناااوات ا ااارى لااام تحاااظ بنساااب جيااادة مااان المشااااىدة  ىممياااا 
 الباحث. 
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 ( يوا  ساعات المشاىدة لممبحوثات لمقنوات 6جدول رقم  
 قيما كا  النسبة المفوية العدد ساعات المشاىدة 

دالو 870.84 %36.4 51 ساعات  4ساعات الى  3
 %35 49 ساعو الى ساعتين  احصافيًا 

 %3.5 26 ساعات فاكثر  5
 %10 14 لم تحدد 
 %100 140 المجموع 

% تشاااىد ماان 35فيماا  4سااعات الااى  3% ماان العيناة تشاااىد 36.4وتباين ان 
% مان 10% كماا لام تواا  3.5ساعات فا كثر  5ساعة الى ساعتين وتشاىد 

العينااااة عاااادد ساااااعات مشاااااىدتين لمقنااااوات وكاناااات قيمااااة كااااا المحسااااوبة تساااااوي 
 3عنااااد درجااااة حريااااة  7.82وىااااي  كباااار ماااان كااااا الجدوليااااة التااااي تبماااا   27.82

ممااااا يعنااااي انيااااا دالااااة احصااااافيا باتجاااااه تحقاااال اجابااااات  0.05اللااااة ومسااااتوى د
 ساعات يوميًا. 4الى  3المبحوثات لمشاىدة القنوات ما بين 

( يوااااااا  تيااااااايالت المبحوثااااااات ل شااااااكال والماااااااامين فااااااي 7جاااااادول رقاااااام  
 الياافيات وقد سم  لين ب كثر من ا تبار 

 قيما كا النسبة المفوية العدد الماامين واألشكال الميامة
 دالة احصافيا  19185 %2685 104 برامج االسرة 
 %25 98 برامج حوارية 

 %22.9 92 ا بار 
 %10.2 40 فواصل واعالنات 
 %686 26 برامج صحيية 

 % 6.1 24 تحقيقات
 %2.0 8 عوامل 
  392 المجموع 
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% ثام بعادىا البارامج 26.5 وكانت مشاىده البرامج االسارية اوال لادى المبحوثاات
% ثااام  10.2% ثااام اليواصااال واإلعالناااات  22.9% ثااام اال باااار 25الحوارياااة 

 % 2.0% ثم بعدىا العواجل 6.1وبعدىا التحقيقات  6.6البرامج الصحيية 

الجدوليااااة التااااي تبماااا   وىااااي  كباااار ماااان كااااا 191.5وكاناااات قيمااااة كااااا المحسااااوبة 
مماا يعناي انياا دالاة احصاافيا  0.05ومستوى داللة  6عند درجة حرية  12.59

 باتجاه اجابات المبحوثات حول برامج االسرة. 
 ( يوا  االوقات الميامة لممشاىدة ويسم  ب كثر من ا تيار 8جدول رقم  

 النسبة المفوية   العدد  الوقت الميال 
 %47.5 111 مسات 
 %25.4 59 عصرًا 
 %1387 32 صباحاً 
 %12.9 30 ظيراً 

 %100 232 المجموع 
% وبعدىا فترة العصر لدى 47.5( وبنسبة 111وظيرت فترة المسات اوال لدى  

% ثااام فتااارة 1387( وبنسااابة 32% ثااام فتااارة الصاااباح لااادى  25.4( وبنسااابة 59 
 % ...12.9( وبنسبة 30الظير ا يرًا لدى  

( يوا  قناعو المبحوثات بما تقدمة الياافيات عن حالتين 9جدول رقم  
 الصحية

 النسبة المفوية العدد القناعة بالياافيات تقدم تياصيل الحالة الصحية
 %67.1 94 نعم
 %32.8 46 ال

 %100 140 المجموع
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% بااااان الياااااافيات تقاااادم تياصاااايل الحالااااة الصااااحية فيمااااا ذكاااارت 67.1وعاااادت 
  الياافيات ال تقدم ذل .% ان 32.8

 ( يوضح ثقة المبحوثات بالفضائيات02جدول رق  )

 قيما كا  النسبة المئوية العدد الثقة بالفضائيات 
  2.433 %51.4 72 اثل الى حد ما 

 %36.4 51 اثل تماماً  دالو احصافيا 
 %14.1 17 ال اثل 
 %100 140 المجموع 
% فيماا 51.4( مبحوثاة وبنسابة 72المواتي يثقن الى حد ما   وكانت المبحوثات

( 17% فيمااااا المااااواتي اليااااثقن  36.4( وبنساااابة 51كاناااات المااااواتي يااااتقن تمامااااا  
وىاي  كبار مان كاا الجدولياة  52.4%، وكانت قيمة كا المحساوبة 14.1وبنسبة 

ممااا يعنااي انيااا دالااة احصااافيات بشاا ن المااواتي يااثقن الااى حااد  5.991التااي تبماا  
 ما. 

( يوا  عالقة التحصيل الدراسي لممبحوثات بالثقة في 11جدول رقم  
 مواوعات الطيل في  ير الياافيات

التحصاااااااااااااااااااااااااااااايل 
 الدراسي 

 ال اثل  اثل الى حد ما  اثل تماما 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد النسبة  العدد
 %0.7 1 %5 7 %6.4 9 ابتدافية 
 %2.1 3 %4.2 6 %5 7 متوسطة 
 %7.1 10 %13.5 19 %11.6 16 اعدادية 
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 / صير  %2.1 3 %0.7 1 دبموم 
 %2.1 3 %22.8 32 %12.1 17 بكموريوس

 / صير  %3.5 5 %0.7 1 دراسات عميا 
 %12.1 17 %51.4 72 % 36.4 51 المجموع 

% من العينة واعماى تحصايل فاي ذلا  حمماة 36.4وتبين ان الذين يثقون تمامًا 
% واعماااى نسااابة فاااييم حمماااة 5184اماااا الاااذين يثقاااون الاااى حاااد ماااا  سالبكاااالوريو 

% واعماااى نسااابة فاااييم  12.1يثقاااون  البكاااالوريوس ايااااا فاااي حاااين ان الاااذين ال
 اإلعدادية.

بااين التحصاايل الدراسااي والثقااو بالياااافيات  0.52وكاناات قيمااة معاماال التوافاال 
 .وىو ارتباط طردي متوسط مما يثبت صحة العالقة

 
 

 ( يوا  ارات المبحوثات بما تقدمة الياافيات عن االطيال12دول رقم  ج

معمومات الياافيات عن 
 االطيال  

 قيما كا  النسبة المفوية العدد

  56.39 %47.8 67 وااحة  
 %30 42  ير وااحة  دالة احصافياً 

 %14.2 20 تال تقدم شي
 %7.8 11 لم يجب 
 %100 140 المجموع 
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وقااد تبااين  ن المبحوثااات المااواتي يعتقاادن ان الياااافيات تقاادم معمومااات وااااحة 
% 30( وبنسابة 42% فيما المواتي يعتقادن عكاس ذلا   47.8%( وبنسبة 67 

% فيما لم  1.42( وبنسبة 20  تاما المواتي يعتقدن ان الياافيات ال تقدم شي
وىااي  56.39% وكاناات قيمااة كااا المحسااوبة  7.8( مبحوثااو وبنساابة 11تجااب  

 0.05ومستوى داللة  3عند درجة حرية  7.82 كبر من كا الجدولية التي تبم  
والن المحسوبة  كبر من الجدولية فياي دالاة احصاافيا باتجااه وااوح المعموماات 

 عن االطيال. 

( حاجااااااة المبحوثااااااات لمعمومااااااات لمتعاماااااال ماااااا  االطيااااااال فااااااي 13جااااادول رقاااااام  
 الياافيات 

 الحاجة الى معمومات 
 عن االطيال من الياافيات  

 قيما كا  النسبة المفوية العدد

  76.065 %60.7 85 موافل
 %37.8 53  ير موافل  دالة احصافياً 

 %1.4 2 لم يجب 
 %100 140 المجموع 

( 85وتبااين ان المااواتي يحااتجن معمومااات ماان الياااافيات لمتعاماال ماا  االطيااال  
( وبنسااااابة 53% فيماااااا الماااااواتي ال يحاااااتجن الاااااى ذلااااا    60.7وبنسااااابة  مبحوثاااااة
% وكانااات قيماااة كاااا  1.4% عماااى حاااين ماااا لااام تجاااب مبحوثتاااان وبنسااابة 37.8

 2عناااد درجاااة حرياااة  5.99وىاااي اكبااار مااان كاااا الجدولياااة التاااي تبمااا   76.065
 والن المحسوبة اكبر من الجدولية فيي دالة احصافيا. 0.05ومستوى داللة 
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اجة المبحوثات لمعمومات عن التعامل م  االطيال في الياافيات فيما ي ص ح
وعاااان العالقااااة بااااين حاجااااة المبحوثااااات الااااى معمومااااات كافيااااو عاااان االطيااااال ماااان 

وىو  0.51الياافيات وثقتين بالياافيات تبين ان قيمة معامل ارتباط بيرسون 
 Tوىااي اكباار ماان قيمااة  6.965المحسااوبة  Tارتباااط طااردي متوسااط وان قيمااة 

مماا يعناي وجاود عالقاة معنوياة باين المتغيارين وىاو  10.66جدولية التي تبما  ال
مااا يعنااي ان الياااافيات تقاادم معمومااات كافيااة عاان االطيااال لممبحوثااات المااواتي 

 يثقن بالياافيات. 
( يوا  عالقة اليفات العمرية لممبحوثات بالحاجة الى  14جدول رقم  

 معمومات الياافيات
 قيمة كا   اثل الى حد ما  اثل تماما  التحصيل الدراسي 

 النسبة  العدد النسبة  العدد  

 2789 %385 5 %6.4 9 عاما 18-19
معاماااااااااااااااااااااااااااااال 

 التوافل 
0.40 

 %12.1 17 %35 49 عاما   20-25
 %7.1 10 %12.8 18 عاما  30 -26
 %5 7 %15 21 عاما 31-40
  صير %0.7 1 عاما 41-50

 %30 39 %70 98 المجموع 
% من المبحوثات انيم يحتجن الى معموماات مان اليااافيات لمتعامال 70وذكر 

% مان 30( فيماا ذكار 25-20م  االطيال وكانات اعماى ففاة عمرياة فاي ذلا   
المبحوثااات انياان ال يحااتجن الااى معمومااات لمتعاماال ماا  االطيااال ماان الياااافيات 

 ( اياا. 25-20وكانت اعمى نسبة من اليفة  
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 3.84وىي  كبر من كاا الجدولياة التاي تبما   27.19المحسوبة  وكانت قيمة كا
 والن المحسوبة  كبر من الجدولياة فياي 0.05عند درجة حرية او مستوى داللة 

وىو ارتباط طردي متوسط مما  0840احصافيا وكانت نسبة معامل التوافل دالة 
 يثبت صحة العالقة.

 
 

 لمبحوثات( ما تقدمو الياافيات عن حاالت ا15جدول رقم  

 النسبة المفوية العدد تياصيل الحالة التي تقدميا الياافيات 
تقاااااادم معمومااااااات تساااااااعد عمااااااى معرفااااااة 

 الحالة 
56 40% 

اسااتييد منيااا فااي معرفااة االمااراض التااي 
 اعاني منيا 

46 32.8% 

 %26.4 37 تقدم عالجات حاالت اعاني منيا 
 %2.8 4 لم يجب 
 100 140 المجموع 
المبحوثات ان الياافيات تساعدىن عمى تقديم معمومات عمى % من 40وذكر 

% يسااتيدن ماان الياااافيات لمعرفااة االمااراض 32.8معرفااة حااالتين فااي حااين ان 
% ان الياااااافيات تقاااادم عالجااااات 2.8الالتااااي يعااااانين منيااااا فااااي حااااين ذكاااارت 

 لحاالت يعانين منيا.
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 ومات عن( يوا  ارات المبحوثات بش ن تقديم الياافيات معم16جدول رقم  
 الحمل
تقدم الياافيات معمومات عن 

 الحمل 
 النسبة المفوية العدد

 %54.20 76 موافل
 %37.1 52  ير موافل
 %885 12 لم تبين 
 %100 140 المجموع

% ان اليااااااافيات تقاااادم معموماااااات عااااان 54.20مبحوثاااااة وبنساااابة  76وذكاااارت 
( 12% ال ياااوافقن عماااى ذلااا  ولااام تباااين  37وبنسااابة  مبحوثاااة 52الحمااال فيماااا 

 %  راتىن بذل 8.5مبحوثة وبنسبة 
( يوا  ارات المبحوثات بش ن تقديم الياافيات معمومات كافية 17جدول رقم  

 عن الياافيات
تقدم الياافيات معمومات كافية 

 عن الطيل 
النسبة  العدد

 المفوية
 قيمة كا 

 60.476 %52.1 73  ير موافل 
دالو 
 احصافيا

 %45 63 موافل 
 %2.8 4 لم تبين 
 %100 140 المجموع

% يعتقادن ان اليااافيات التقادم معموماات 52.1مبحوثة وبنسابة  73وتبين ان 
( مبحوثاة يعتقادن عكاس ذلا  فاي حاين لام تباين  ربا  63كافية عن الطيل فيماا  

وىاااي  60.47المحساااوبة  % ماااوقيين، وكانااات قيماااة كاااا2.8مبحوثاااات وبنسااابة 
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ومساااتوى داللاااة  2عناااد درجاااة حرياااة  5.991 كبااار مااان كاااا الجدولياااة التاااي تبمااا  
وبمااا ان المحسااوبة  كبااار ماان الجدولياااة فيااي دالااة احصاااافيا فيمااا ي اااص  0.05
 .الياافيات معمومات عن الطيل تقديم
 
 
 
 
 

 يتابعو في الياافيات  ( يوا  ارات المبحوثات بتياصيل ما18جدول رقم  

فاااااااااااااي  ةتياصااااااااااااايل المتابعااااااااااااا
 الياافيات 

الاااااااااااااااااااااااااوزن  ال اتاب  نادرا احيانا دافماً 
 المرج  

تصااااريحات اطبااااات وطبيبااااات 
 عن الحمل

49 32 35 33 147.1 

 83.3 45 28 46 19 عمميات الوالدة
 86.9 37 26 46 21 لقاتات م  حوامل 
 104.2 24 35 38 30 ا بار ادوية جديدة 

اعالناااااااااااااااااااااات مستشاااااااااااااااااااااييات 
 وصيدليات

25 26 42 46 88.6 

 185 166 188 144 المجموع 
وكانت النسبة االكبار مان المبحوثاات تتااب  دافماا تصاريحات االطباات والطبيباات 

( مماااا يعناااي اناااو 147.1حاااول الحمااال وحصااال ىاااذا ال ياااار عماااى وزن مااارج   
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عمميات الوالدة فاي اليااافيات  اولوية لدى المبحوثات في حين تتاب  المبحوثات
وجااات فاااي ا اار اىتماماااات  83.3احيانااًا وحصاال ىاااذا ال يااار عماااى وزن ماارج  

 المبحوثات. 

فيما لقاتات ما  حوامال تتابعاو المبحوثاات احياناا وحصال ىاذا ال ياار عماى وزن 
وحااال فاااي مرتباااة متراجعاااو مااان اىتماماااات المبحوثاااات اماااا ا باااار  86.9مااارج  

بعاو المبحوثاات احياناًا وحصال ىاذا ال ياار عماى وزن ماارج  االدوياة الجديادة فتتا
 وجات في ثاني اىتمامات المبحوثات. 104.2مقداره 

اما اعالنات المستشييات والصيدليات فال تتابعو  البية المبحوثات وحصال ىاذا 
مما يعني ان عدم المتابعاة ىناا لاو  ولوياة  88.6ال يار عمى وزن مرج  مقداره 

 عند المبحوثات. 

الموقااااااااااااف ماااااااااااان ماااااااااااااامين 
 الياافيات 

 اليرل المرج   قيما كا   ير موافل  موافل 

تقااديم الياااافيات صااورة طياال 
 سميم صحياً 

107 23 54.27 
 دالو

50 

تقاادم الياااافيات صااورة لطياال 
 قوي البنية 

75 36 13.70 
 دالو

49 

اجااااد فااااي الياااااافيات صاااااورة 
 لطيل كامل ال مقة 

 46 دالو 6.813 40 67

الياااافيات صااورة لطياال تقاادم 
 ينمو جيدا

78 33 18.24 
 دالو

48 

 - - 132 327 المجموع 
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 - - %28.7 %71.2 النسبة المئوية 

ووافقاات  البيااة المبحوثااات ان الياااافيات تقاادم صااورة طياال سااميم صااحيا وقااوي 
% ماان 28.7% فيمااا لاام توافاال 2ز71البنياة وكاماال ال مقااة وينمااو جياادًا وبنساابة 

وقيمااة  50عمااى ذلاا  ... وكااان الااوزن الماارج  لصااورة الطياال السااميم  المبحوثااات
ممااا تعنااي انااو لااو اولويااة عنااد المبحوثااات فيمااا كااان الااوزن الماارج   54.27كااا 

( وىااو مااايعني ان لااو اىتمااام 49لصصااورة طياال قااوي البنيااة تقدمااو الياااافيات  
ار ان وكاان  يا 13.70عند المبحوثات وكانات قيماة كاا المحساوبة لياذا ال ياار 

( وىااو 46الياااافيات تقاادم صااورة لطياال كاماال ال مقااة حصاال عمااى وزن ماارج   
مرحماااة متراجعاااة باااين ال ياااارات مماااا يعناااي اناااو لااايس لاااو اولوياااة عناااد المبحوثاااات 

وىااي دالااة احصااافيا فيمااا كااان صااورة الطياال  6.813وكاناات قيمااة كااا المحسااوبة 
محسااااوبة ( وقيمااااة كااااا ال48الااااذي ينمااااو جياااادًا حصاااامت ىااااي عمااااى وزن ماااارج   

وىااي دالااة احصااافيا .. الن قيمااة كااا المحسااوبة جميعيااا  كباار ماان قيمااة  18.24
 . 0.05ومستوى داللة  1عند درجة حرية  3.841كا الجدولية التي 

 :النتائجاى  
 % وىي نسبة مقبولة عمميًا.8كانت نسبة ال ط  في العينة  .1

عاماااااا االكثااااار فاااااي العيناااااة وان حممااااااة  25-20كانااااات اليفاااااة العمرياااااة  .2
 %.45تبم   سلبكالوريو ا

% تتاااب  القنااوات 45% ماان المبحوثااات القنااوات العربيااة فيمااا 47تتاااب   .3
% تتااب   11.9فيماا  MBC% من المبحوثات قنااة 22العراقية وتتاب  

 % تتاب  القناة العراقية.6الشرقية و
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سااعات  4سااعات الاى  3% من المبحوثاات اليااافيات مان 36تتاب   .4
 يوميًا.

% مااانين تتااااب  25المبحوثاااات بااارامج االسااارة اوال ثااام % مااان 26تتااااب   .5
 % منين تتاب  اال بار واليترة الميامة المسات.22البرامج الحوارية و

% مااان المبحوثاااات الاااى حاااد ماااا بماااا تعرااااو اليااااافيات وان 51تثااال  .6
ىنال  توافل بين التحصايل الدراساي لممبحوثاات والثقاو باليااافيات وان 

 ي الى ثقة  كثر بالياافيات.ارتياع التحصيل الدراسي يؤد

% من المبحوثات ان الياافيات تقدم معمومات واااحة ليان 47تعتقد  .7
% 70% يحتجن الى معمومات عن االطياال مان اليااافيات و60وان 

% 52يااردن ان تكاااون ىااذه المعموماااات عاان كييياااة التعاماال الطيااال وان 
 يعتقدن ان ىذه المعمومات  ير كافية.

ان تصريحات االطبات والطبيبات في الياافيات عن الحمل لياا اولوياة  .8
 عند المبحوثات وكذل  حسب ا بار ادوية جديدة. 

ان الياافيات تقدم صورة طيل ساميم صاحيا لاو اولوياة عناد المبحوثاات  .9
 وكذل  كون الياافيات تقدم صورة لطيل قوي البنية. 

 التوصيات:
  اآلتية:يمكن ان نحدد التوصيات 

انجاااز مزيااد ماان الدراسااات حااول النسااات فااي العاارال وعالقااتين بوسااافل  .1
 االذاعة.اعالم ا رى مثل 
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اقامااااة مراكااااز دراسااااات اعالميااااة  اصااااة برصااااد الباااارامج التااااي تقاااادميا  .2
الياااااافيات حااااول النسااااات لتحديااااد وتقياااايم الصااااورة المقدمااااة لمنسااااات فااااي 

 الياافيات.
ساااات لمعرفاااة قياااام اليااااافيات العراقياااة بطنجااااز اساااتطالعات لمن .3

 تيايالتين لمبرامج المقدمة. 
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تد ل امن متطمبات الحصول عمى شيادة الماستر في  مذكرة ت رج –عينة من النسات في مدينة الوادي 
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كمية  –باتنو  -واالنماط واالتجاىات ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في الدعوة واالعالم ، جامعة الحاج 

 .  2010العموم االجتماعية والعموم االسالمية ، قسم الدعوة واالعالم ، 
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 49، ص  2013عمان ، دار النيافس لمنشر والتوزي  ، اصدارات مركز البصرة لمبحوث والتطوير االعالمي ، 

 . 
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