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   جامعة تكريت
   كمية اآلداب / قدم االعالم

 
 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي لممرحمة الثالثة / الجراسات االولية

 اعجاد : أ.د سعج سممان عبج هللا
 استمارة االستبيان شرح مثال تطبيقي لنمهذج :  12محاضرة 

مثاؿ تظبيقي لشسؾذج استسارة استبياف    

 هللا الخحسؽ الخحيؼبدؼ 
 استبيان

العراقية واستخجاماته لها  اإلعالمالذباب الجامعي العراقي لهسائل  عادات تعرض
في كمية  اإلعالمدراسة ميجانية عمى عينة من طمبة قدم  ــــــالمتحققة منها  واإلشباعات

 .2015اآلداب بجامعة تكريت عام 
 :تحية طيبة

 ئلبؾسا رأيػ معخفة خالليا مؽ نتسكؽ بيانات عمى الحرؾؿ إلى االستبياف ىحا ييجؼ 
 ىؾ بل ..سياسية أغخاضا   يحسل ال وىؾ بيا تخبظػ التي العالقة ىي وكيف العخاقية اإلعالـ
 مدتؾى  ورفع العخاقي اإلعالـ تظؾيخ في يؤدي بسا مشيا واالستفادة ترؾراتكؼ لبمؾرة محاولة

 يتقجـأف  الباحث ويؾد.. دقيقة معمؾمات عمى الحرؾؿ إلى يؤدي بسا تعاونكؼ نأمل.. أدائو
  :يأتي ما لكؼ ونبيؽ االستبياف فقخات عمى لإلجابة الثسيؽ ووقتكؼ لجيجكؼ واالمتشاف كخبالذ

 يخجى عجـ ذكخ االسؼ.  -1
 والختيار واحج. ( أماـ الجؾاب الحي تخاه مشاسبا  ) ضع عالمة -2
 مؽ اختيار. أكثخ إلىىشاؾ بعض الفقخات تحتاج  -3
 .سؤاؿ دوف إجابة لظفا   أيتتخؾ  ال -4

 
  .فخ االحتخاـمع جديل الذكخ ووا 

 الباحث 
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 :المعمهمات العامةأوال: 
    أنثى    ذكخ   الجشذ: -1
 اىتسامػ؟ إلىأقخب  اإلعالميةالؾسائل  أي -2

  جسيعيا  اإلذاعة  التمفديؾف    الرحافة    
  

 المعمهمات الخاصة بالرحافة: ثانيا  
 العخبية    السحمية ىل تفزل قخاءة الرحف: -1
 الرحف السحمية تفزل: أي -2

 ، الكؾثخ الغ ػػ، البالرباح  ، الذباب  ، الجستؾر  -أ   
 اف ػالبي،  ، الفخات  خاؽ ػ، العاف ػػ، الدمار ػػالسدم  -ب
 ، الدماف الخياضي  ، الرجى جى ػػػ، الس  الفيحاء  -ج

 لساذا تفزل ىحه الرحف بعيشيا؟ -3
  محتؾياتيا شاممة      ةػػتغظي األحجاث بحيادية ودق

    تتعامل مع ىسؾـ السؾاطؽ باىتساـ
 كؼ مخة تقخأ صحيفتػ السفزمة في األسبؾع؟ -4

 يؾميا    ربع مخات أسبؾعيا  أثالث أو  مخة أو مختيؽ أسبؾعيا  
 السؾاضيع تدتيؾيػ في الرحيفة؟ أي -5

 التحكيقات السحمية   السقاالت والتحميالت الدياسية    األخبار السحمية
 ة ػػػػػػػػػػػػػالفشي  ة واألدبػػػػػػػالثقاف  ائف التدمية والظخ 

 ة ػػػاألخبار العالسي  ة ػػػالسؾاضيع الخياضي   ة ػػػػػػػػالتاريخي
  اتيخ ػػػػػػالكاريك  كل ما تتزسشو الرحيفة   ة ػػػػػػاالقترادي

 مؽ إجابة لمدؤاؿ أعاله أكثخمالحغة: يسكشػ اختيار 
 ت الرحافة العخاقية عسؾما  مع ىسـؾ السؾاطؽ باىتساـ؟.ىل تعامم.مؽ وجية نغخؾ -6

 أحيانا     كال    نعؼ 
 األحجاث الدياسية بحيادية ودقة؟ قخاءتياىل غظت الرحف العخاقية التي تدشى لػ  -7

 بعض الرحف    كال    أحيانا    نعؼ 
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 ىل جاممت الرحافة الحكؾمة في بعض سياساتيا؟ -8
 كال     لرحفبعض ا   أحيانا    نعؼ 

 لساذا بخأيػ يعؾد الدبب؟ لإلجابات )نعؼ، أحيانا ، بعض الرحف( -9
 تتبع أحداب تذتخؾ في الحكؾمة  تبحث عؽ تسؾيل    تسؾيميا حكؾمي

 ىل تعتقج بؾجؾد صحافة مدتقمة في العخاؽ؟ -11
 مؾجؾد ندبيا     كال    نعؼ 

 الرحف تعتقج باستقالليتيا؟ أي -11
 سؾع نعؼ وندبيا  ()مؽ مج /3    2-   1-

 كيف تكيؼ السيشية والحخفية في الرحافة العخاقية بخؤيتػ الخاصة؟ -12
 ضعيف     مقبؾؿ   متؾسط   جيج 

 تقييسػ لسدتؾى اإلخخاج الفشي فييا؟ -13
 ضعيف     مقبؾؿ   جيج 

 متى تقخأ صحيفتػ السفزمة؟ -14
حدب وقت    اءا  ػػػمد   عيخا      صباحا  

 الفخاغ 
 ىا؟أيؽ تقخأ  -15

في الشادي أو   في العسل    في الديارة     في السشدؿ
 السقيى 

 الرفحات تبجأ بقخاءتيا أوال ؟ أي -16
 ة ػػػػػػػػػػػالثقافي   الخياضية   يخة ػػػاألخ   األولى

 ة ػػصفحات األخبار الظخيفة والسدمي     فحات األخبار السحميةص
 صفحات التحميالت الدياسية 

 بالجخيجة بعج القخاءة؟ ماذا تفعل -17
 احتفظ بيا كأرشيف خاص         أتخكيا في السكتب 

  األمخال أكتخث ليحا      لتشغيف الدجاج لعائمةدتخجميا ان
 مرجر تحرل عمى الرحيفة؟ أيمؽ  -18

 مؽ البائع الستجؾؿ    مؽ الكذػ    اشتخاؾ
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 المعمهمات الخاصة بالتمفزيهن : ثالثا  
 نية تفزل؟القشؾات التمفديؾ  أي -1

 األجشبية    العخبية    السحمية 
 القشؾات العخاقية تفزل؟ أي -2

 خة ػػ، الح، الدؾمخية ، البغجادية ، الجيار ، العخاقية  الذخقية  -أ   
 ، األنؾار ؽ ػ، الشيخيخاؽ ػػػ، الع، الحخية خؽ ػ، السذالفخات   -ب
 .جاد ػ، بغخ ػ، الغجيالفيحاء  -ج

 مؽ إجابة(؟ أكثخضيع تفزل مذاىجتيا )يسكشػ اختيار السؾا أي -3
  ةػػػػػػػالتقاريخ والبخامج الدياسي   ةػػػػػػػػػاألخبار السحمي

  ة ػػػػػػػػالتقاريخ والبخامج التاريخي  ة ػػػػػػػالبخامج الخياضي
    الثقافيةة واألغاني ػػػالبخامج الفشي  بخامج السشؾعات والتخفيو

  ؾـ واالختخاعات ػػػػػػبخامج العم   ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالثقافي
 ة ػػػػػػػػػاألخبار العالسي

 أ / كيف تخى مدتؾى اإلخخاج والتقشيات الفشية في السحظات العخاقية؟  -4
  متؾسط   جيج      جيج ججا  

 ضعيف  
 ب/ مؽ ىي القشؾات ذات السدتؾيات الجيجة ججا  والجيجة؟ 4-

  قشاة الذخقية
  العخاقية قشاة

  قشاة الدؾمخية
  قشاة البغجادية

  قشاة الفخات
  قشاة الجيار

  قشاة كخدستاف
  قشاة بغجاد

  قشاة الحخية
  قشاة الشيخيؽ
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  قشاة آشؾر
  قشاة الفيحاء 
  قشاة السذخؽ 
  قشاة الدوراء
  قشاة األنؾار

 ية برجؽ ودقة؟أ / ىل غظت السحظات التمفديؾنية العخاقية األحجاث الدياس -5
 كال      بعض السحظات   نعؼ 

 السحظات حققت ذلػ؟ أيب/  5-
 ، الجيار ، الفخات ، البغجادية ة ػ، الحخي، العخاقية الدؾمخية  -أ   

  ، آشؾر  األنؾار، ة ػػ، الذخقي، الفيحاء ، السذخؽ جاد ػػػػبغ  -ب
 ،ؽ ػػالشيخي -ج

 ات السحمية تجامل سياسات الحكؾمة؟أ/ ىل تعتقج بأف بعض السحظ -6
 كال       بعض السحظات   نعؼ 

 ب/ بالشدبة الختيار )نعؼ( أو )بعض السحظات( ما ىؾ الدبب بخأيػ؟ 6-
 تتبع أحداب تذتخؾ في الحكؾمة   تبحث عؽ تسؾيل   تسؾيميا حكؾمي

 / ىل تعاممت محظات التمفديؾف العخاقية مع ىسـؾ السؾاطؽ باىتساـ؟7 -7
  بعض القشؾات   كال   عؼ ن

 القشؾات حققت ذلػ؟ أي/ 8 -8
 ، الفيحاء ، الذخقية ، الفخات ، العخاقية ، الدؾمخية الجيار  -أ   

 ،، آشؾر ، بغجاد ، الحخية البغجادية   -ب
 .السذخؽ  -ج

 كيف تخى مدتؾى السحيعيؽ ومقجمي البخامج في القشؾات السحمية؟ -9
 يتظؾر    عيفض   متؾسط   جيج 

 عمى مؽ تعتسج في متابعة أخبار الؾضع العخاقي؟ -11
 القشؾات العخبية      القشؾات السحمية

 قشاة محمية بالتحجيج؟ أي -11
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 ، الدؾمخية اء ػ، الفيح، الفخات العخاقية  -أ   
 ؽ ػ، الشيخي ، البغجادية ار ػ، الجيالذخقية   -ب
 ، عذتار العخاؽ  -ج

 لتمفديؾف؟متى تذاىج ا -12
حدب وقت الفخاغ   ليال      العرخ إلىمؽ الغيخ  صباحا  

 
 كيف تفزل السذاىجة؟ -13

 مع األصجقاء    مع العائمة    مشفخدا  
 ىل تذاىج قشاتػ السفزمة يؾميا ؟ -14

 بعض أياـ األسبؾع     كال    نعؼ 
 كؼ ساعة تذاىج التمفديؾف يؾميا ؟ -15

 مؽ ستة ساعات  أكثخ   سدةخ إلىثالث     اثشتيؽ إلىساعة 
 كيف يتؼ اختيار القشاة في السذاىجة اليؾمية في السشدؿ؟ -16

   ة األب ػػػػػػػػػػػػػػػباحتخاـ رغب  خة ػػػبيؽ أفخاد األس ورابالتذ
لجيشا     بتقديؼ الؾقت بيؽ أعزاء األسخة  ة األـ ػػػػػػػػػػػباحتخاـ رغب

 مؽ جياز تمفديؾف  أكثخ

 مهمات الخاصة باإلذاعةالمعرابعا : 
 القشؾات التمفديؾنية تفزل؟ أي -1

 األجشبية   العخبية    السحمية 
 السحظات اإلذاعية العخاقية تفزل أي -2

  إذاعة جسيؾرية العخاؽ
  إذاعة دجمة

  إذاعة الشاس
  إذاعة أور

  إذاعة الدالـ
  إذاعة الخافجيؽ

  إذاعة القخاف الكخيؼ
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  إذاعة ديالى
  لبالدإذاعة ا

  إذاعة آشؾر
  إذاعة نيشؾى 

  إذاعة األنؾار
  إذاعة بابل

مجسؾع الحيؽ يفزمؾف اإلذاعات 
 السحمية فقط

 

 البخامج تدتيؾيػ في اإلذاعة؟ أي -3
األغاني     بخامج االتراؿ السباشخ  ةػػػاألخبار السحمي

 والسشؾعات 
 ار العالسية ػػػػاألخب   ؽػػػػبخامج ىسـؾ السؾاط  البخامج الخياضية 

 ىل تعتقج بأف اإلذاعات السحمية عالجت ىسـؾ السؾاطؽ بسدؤولية واىتساـ؟ -4
 بعض اإلذاعات      كال   نعؼ 

 
 اإلذاعات حققت ذلػ؟ أي -5

  إذاعة جسيؾرية العخاؽ
  إذاعة دجمة

  إذاعة الشاس
  إذاعة أور

  إذاعة الدالـ
  إذاعة الخافجيؽ

  إذاعة القخاف الكخيؼ
جسؾع الحيؽ أجابؾا عؽ الدؤاؿ الدابق بشعؼ م

 أو ببعض
 

 ىل غظت اإلذاعات السحمية األحجاث الدياسية بجقة وحيادية؟ -6
 بعض اإلذاعات     كال    نعؼ 

 كاف الجؾاب )نعؼ( فسؽ ىي ىحه اإلذاعات؟ إذا -7
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  إذاعة جسيؾرية العخاؽ
  إذاعة دجمة

  إذاعة الشاس
  إذاعة أور

  إذاعة الدالـ
  إذاعة الخافجيؽ

  إذاعة القخاف الكخيؼ
مجسؾع الحيؽ أجابؾا عؽ الدؤاؿ الدابق بشعؼ أو 

 ببعض
 

 لستابعة أخبار العخاؽ؟ إلييااإلذاعات تمجأ  أي -8
 األجشبية     العخبية    السحمية

 
 كاف جؾابػ )السحمية( فسؽ ىي ىحه اإلذاعات؟ إذا -9

  إذاعة جسيؾرية العخاؽ
  إذاعة دجمة

  ة الشاسإذاع
  إذاعة أور

  إذاعة الدالـ
  إذاعة الخافجيؽ

  إذاعة القخاف الكخيؼ
مجسؾع الحيؽ أجابؾا عؽ الدؤاؿ الدابق بشعؼ أو 

 ببعض
 

 ىل تعتقج بانحياز اإلذاعات لدياسات الحكؾمة أحيانا ؟ -11
 بعزيا     كال   نعؼ 

 كاف الجؾاب )نعؼ أو بعزيا( فسا ىؾ الدبب بخأيػ؟ إذا -11
 تتبع أحداب تذتخؾ في الحكؾمة  تبحث عؽ تسؾيل  ميا حكؾميتسؾي

 كؼ ساعة تدتسع يؾميا  لمبث اإلذاعي؟ -12
     ؽ ساعةػػػػػػػػم أكثخ  ة ػػػػنرف ساع
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 مؽ ثالث ساعات  أكثخ  مؽ ساعتيؽ  أكثخ
 متى تفزل سساع اإلذاعة؟ -13

 ليال      عرخا     عيخا     صباحا  
 أيؽ تفزل سساع اإلذاعة؟ -14

 في مكاف العسل    في الديارة    في البيت 
 ما ىؾ رأيػ بسدتؾى السحيعيؽ ومقجمي البخامج في اإلذاعات؟ -15

يتظؾر تجريجيا      ضعيف    متؾسط   جيج
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