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اتجاىات البحوث اإلعالمية في مجمة كمية الفنون واإلعالم بجامعة 
 م(5151 -5102مصراتو )

     h91973@gmail.com  / اليمه ة/ جامعت الحديد حسن عبد اهلل يحيى دجرة         
 تاريخ النشر                            تاريخ تقييم البحث    حث               تاريخ ارسال الب            
 52/5/5150                             م55/5/5150      م                  4/5/5150            

وتحميل اتجاىات البحوث اإلعالمية رصد  إلى البحث اىذ ييدف :خصمالم
في الفترة من نوفمبر  في مجمة كمية الفنون واإلعالم بجامعة مصراتو المنشورة
 عتمد عمىيو  ,عد من البحوث الوصفيةيُ و  .م2020م وحتى ديسمبر 2015
تحميل المضمون بشقيو الكمي والكيفي وبأسموب التحميل من المستوى  منيج

أشارت النتائج إلى تعدد الجامعات , و مسح الشامل( بحثًا بال58الثاني عمى )
دول  (8)جامعة موزعة عمى  (23)التي ينتمي إلييا الباحثون والتي بمغت 

وأوضحت النتائج تنوع تخصصات البحوث اإلعالمية المنشورة في  ,عربية
واستأثرت البحوث  ,المجمة كما تنوعت الموضوعات التي تناولتيا تمك البحوث

غالبية تمك و تأتي البحوث الميدانية,  تياالتطبيقية عمى نسبة كبيرة, وفي مقدم
  .يج المسحي" يميو "المنيج الوصفي"البحوث تبنت "المن
 .: اتجاىات, البحوث اإلعالمية, مجمة كمية الفنون واإلعالمالكممات المفتاحية

Abstract 
Trends of Mass Communication Research in The Faculty of Media 

and Arts Journal at Misurata University (2015-2020) 
Hasan Abdullah Yahya Dejrah 

 

This research seeks to monitor trends in media research that published in the 

Journal of the Faculty of Arts and Media at Misurata University from 

November 2015 until December 2020. On the other hand, this research is 

considered as a descriptive one, and it depends on the method of content 

analysis, both quantitative and qualitative, by applying melta analysis on 

(58) researches have been selected in a manner comprehensive survey. The 

results indicated the diversity of universities to which the researchers belong, 

which amounted almost (23) universities distributed among (8) Arabic 
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countries. The results showed the diversity of media researches' majors 

which is published in the magazine, as well as the various topics covered by 

those researches. Applied researches got a large percentage. On the summit 

of the researches were "field researches". Also, most of these researches 

have been prepared in different ways which they are "survey approach", 

followed by the "descriptive approach". 

Key words: Trends, Mass Communication Researches, The Faculty of 

Media and Arts Journal 

 المقدمة:
 يعتبر البحث العممي ركنًا أساسيًا تستند عميو عجمة استمرار الحياة
وتطويرىا, حيث يحدد الباحثون المشكالت العممية المختمفة ويقدمون التفسيرات 
الدقيقة لجوانب تمك المشكالت باستخدام المناىج العممية السميمة لموصول إلى 

ل المناسبة, لذا ُتولي الدول المتقدمة البحث العممي اىتمامًا كبيرًا, الحمو 
 وتخصص ميزانياٍت كبيرة لحقل البحث العممي ودعم الباحثين.

وفي إطار التخصص في مجال البحث العممي تأتي البحوث اإلعالمية 
لتركز عمى الظواىر اإلعالمية وُتخضع كافة عناصر العممية االتصالية لمبحث 

 اسة لتطوير تمك العممية والوصول إلى اليدف المنشود.والدر 
واتجيت كثير من أقسام وكميات اإلعالم والمراكز اإلعالمية المتخصصة 

إلى إصدار مجالت عممية إعالمية محكمة ينشر  -في مختمف أنحاء العالم–
وبما يسيم في تطوير  العممي,من خالليا األكاديميون والباحثون إنتاجيم 

 . والمراكز اإلعالم في مختمف المؤسسات والييئات اإلعالمية
وُتعد البحوث اإلعالمية المنشورة في المجالت العممية المحكمة مصدرًا 

ضافة نوعية في حقول المعرفة   المتخصصة,ميمًا من مصادر المعمومات وا 
فضاًل عن  م,اإلعالحيث ينجز تمك البحوث متخصصون في مختمف مجاالت 

كونيا تخضع لتقييم عممي دقيق وشفاف من أكاديميين متخصصين لموصول 
  باإلنتاج الفكري إلى مستوى رفيع من الجودة.
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ونظرًا ألىمية تمك البحوث فإن ىذا البحث يمقي الضوء عمى اتجاىات 
خالل  البحوث اإلعالمية في مجمة كمية الفنون واإلعالم بجامعة مصراتو بميبيا

 .م2020م وحتى ديسمبر 2015ة من نوفمبر الفتر 
 مشكمة البحث: 

في اتجاىات البحوث اإلعالمية  وتحميل رصد تتحدد المشكمة البحثية في
بميبيا في الفترة الممتدة من نوفمبر  مجمة كمية الفنون واإلعالم بجامعة مصراتو

 م.2020م وحتى ديسمبر 2015
 أىمية البحث: 

أىمية البحث العممي عمومًا وأىمية تو من أىمي البحثىذا يكتسب 
أىمية مجمة كمية الفنون وكذلك  الخصوص,البحوث اإلعالمية عمى وجو 

باعتبارىا مجمة عممية محكمة وتمثل أحد  -نفسيا–واإلعالم بجامعة مصراتو 
أىمية ىذا البحث وأيضًا  المتخصص,اإلعالمي  األكاديمي ر النشر العمميمناب

 .ية التجاىات البحوث اإلعالميةنفسو كدراسة تحميمية نقد
 أىداف البحث: 

 يةاإلعالموتحميل اتجاىات البحوث  إلى رصديسعى ىذا البحث 
نوفمبر  في الفترة من في مجمة كمية الفنون واإلعالم بجامعة مصراتوالمنشورة 
 م2020م وحتى ديسمبر 2015
 البحث تساؤالت: 

بحوث اإلعالم في اتجاىات  مافي: يتمثل التساؤل الرئيسي ليذا البحث 
م 2015خالل الفترة من نوفمبر  مجمة كمية الفنون واإلعالم بجامعة مصراتو

ومن خالل ىذا التساؤل الرئيس تنبثق التساؤالت  م,2020وحتى ديسمبر 
 التالية:
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, وما -البحث فترة-المجمة خالل ما سمات البحوث اإلعالمية المنشورة في  -1
 بالنشر في المجمة؟سمات الباحثين المشاركين 

خالل فترة –المنشورة في المجمة  اإلعالمية بحوثلم ات العمميةتخصصما ال -2
 ؟البحث

خالل فترة –المنشورة في المجمة  اإلعالميةموضوعات البحوث ما ىي  -3
 ؟البحث

حسب  -خالل فترة البحث–ما تصنيف البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمة -4
 ؟لبياناتجمع ا ألدواتنوع الدراسة وفقًا 

– المناىج العممية المستخدمة في البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمةما  -5
 ؟خالل فترة البحث

المنشورة في  اإلعالمية البحوث ااستيدفتي التي ات والعيناتالمجتمعما  -6
 ؟خالل فترة البحث المجمة

– المنشورة في المجمة اإلعالمية أدوات جمع البيانات في البحوثما ىي  -7
 ؟ترة البحثخالل ف

خالل  المنشورة في المجمة اإلعالمية النظريات المستخدمة في البحوثما ىي  -8
 ؟فترة البحث

 الدراسات السابقة: 
تناول بعض الباحثين في دراساتيم البحوث اإلعالمية سواًء تمك التي 
ُأعدت كرسائل لمماجستير أو الدكتوراه أو تمك البحوث المنشورة في المجالت 

ولعمي  المتخصصة,العممية المتخصصة أو البحوث المقدمة لممؤتمرات العممية 
 :ساتو من تمك البحوث والدراىنا أستعرض ما تمكنت من اإلحاطة ب

الدراسات العممية التي  (1)م(5151وسام نصر ) دراسة لقد رصدت
تناولت استخدامات مواقع التواصل االجتماعي وتأثيراتيا النفسية واالجتماعية 
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م 2019وحتى  2014بأبعادىا وأنماطيا المختمفة وذلك خالل الفترة من عام 
النتائج تنوع المناىج ( بحثًا عربيًا وأجنبيًا, وأكدت 127عمى عينة بمغت )

البحثية في الدراسات العربية, في حين اعتمدت جميع الدراسات األجنبية عمى 
 يج المسح اإلعالمي بشقو الميداني.من

لجوانب إلى التعرف عمى ا (2)م(5102ماجد سالم تربان ) دراسة وىدفت
بحوث الصحافة في فمسطين خالل العقدين الماضيين في  اإلجرائية والمنيجية

( بحثًا, وبينت الدراسة أن أغمب الباحثين 148, وذلك بتحميل )م2000/2018
يميمون إلى التكامل في استخدام المناىج, كما يميمون إلى استخدام أكثر من 

 أداة بحثية, وتنوعت العينات المستخدمة في تمك البحوث.
الدراسات  (3)م(5102السيد عبد الرحمن عمي ) دراسة ورصدت
ربية الخاصة باألزمات وتوصيفيا وتحميميا من المستوى الثاني, اإلعالمية الع

( بحثًا ودراسة عربية معنية باألزمات, 128وأجرى الباحث دراستو عمى )
وأبرزت النتائج ىيمنة الدراسات الوصفية إضافة إلى ىيمنة منيج المسح, 

 .وأكدت النتائج أن االستبيان كان األداة األكثر استخداماً 
بالرصد والتحميل  (4)م(5102سيير عثمان عبد الحميم ) دراسة وتناولت
في مجال عالقات الصحافة بمواقع ( دراسة عربية وأجنبية 37)والتقييم واقع 

م, وقد ُأجريت 2017م حتى 2012الشبكات االجتماعية خالل الفترة من 
واألجنبية الدراسة عمى, وأكدت النتائج أن ثمة تقارب بين المدرستين العربية 
 فيما يتعمق بتوظيف مواقع التواصل االجتماعي داخل غرف األخبار.

اتجاىات البحث  عن (5)م(5102شكرية كوكز السراج ) دراسة وكشفت
( منشورًا في 330من خالل تحميل مضمون ) العممي في الصحافة المتخصصة

م, وأجرت 31/12/2017م وحتى 2005من آذار  مجمة الباحث اإلعالمي
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( عضو من أعضاء ىيئة التدريس في كمية 100الباحثة دراسة ميدانية عمى )
اإلعالم بجامعة بغداد والجامعات العراقية األخرى, وأكدت النتائج تقدم البحوث 

 %( من البحوث عينة الدراسة.56.37التطبيقية بنسبة بمغت )
إلى التعرف عمى  (6)م(5102محمد عمي القعاري ) دراسة كما سعت

 ,البحث في الدراسات اإلعالمية العربية, وحدد الباحث اليمن أنموذجاً  مناىج
 ( رسالة ماجستير ودكتوراه, وتصنيفيا عممياً 98وذلك من خالل دراسة واقع )

 وأكدت النتائج غمبة الدراسات الوصفية وقمة, من خالل بيان اتجاىاتيا البحثية
  الدراسات التجريبية واالرتباطية.

عالقة النتائج عن  (7)م(5102جاسم الكعبي ) رعد دراسة وكشفت
( بحث منشور في 100من خالل تحميل ) باألىداف في البحوث اإلعالمية

م, وأكدت نتائج الدراسة أن 2016-2007مجمة الباحث اإلعالمي في الفترة 
% من 35% من بحوث العينة حققت األىداف في النتائج, في حين أن 50

 نتائج تمك البحوث كانت مشتتة األىداف. 
اتجاىات بحوث اإلعالم  (8)م(5102ة عائشة كعباش )دراس ورصدت

م من خالل تحميل 2010إلى سنة  2005اللكتروني في الجزائر من سنة ا
, 3( رسالة جامعية تم اختيارىا بالحصر الشامل من جامعة الجزائر25)

وأوضحت النتائج اىتمام معظم الرسائل التي تم تحميميا بموضوع أثر اإلعالم 
بين اإللكتروني عمى المستخدمين, وكان الجمع بين أكثر من منيج والجمع 

 أكثر من أداة ىو الغالب في تمك الرسائل.
االتجاىات  (9)(م5102) .Louisa Ha, et alدراسة  وحددت

تحميل ب االتصال الجماىيري بحوثوالممارسات في استخدام طريقة المسح في 
 Journal :يمجالت اتصال جماىير  مقالة بحثية منشورة في أربع 479محتوى 

of Communication, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 

Journalism and Mass Communication Quarterly, and Communication 
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Research ,ختالًفا كبيًرا في أن المقاالت في كل مجمة تختمف ا وأظيرت النتائج
 واختارت معظم الدراسات أخذ العينات غير االحتمالية.  ,وضع االستبيان
أبرز االتجاىات والتيارات  (10)م(5101سيد بخيت ) دراسة ورصدت

البحثية السائدة في عالم الصحافة من خالل مسح وتحميل الكتابات والدراسات 
 2000المتعمقة بالتيارات والبحوث الصحفية والتي نشرت في الفترة ما بين 

م في أبرز الدوريات العممية واألكاديمية األجنبية, وكشفت 2009وحتى عام 
الدراسة أن كثرة اىتمام الدراسات األولى بتحميل المحتوى واستخدام ىذه 

 .يعة غير النقدية لبحوث االتصالالجميور لموسائل وتأثيراتيا يرجع إلى الطب
 (11)(م5112) W. James Potter and Karyn Riddleدراسة  وحممت

مضمون وسائل اإلعالم من خالل دراسة تحميمية ألدبيات ست عشرة مجمة 
م, وأكدت نتائج الدراسة أن مجمة 2005م إلى 1993إعالمية في الفترة من 

(Journal of Broadcasting & Electronic Mediaأكثر المجالت اىتم ) امًا
يو , وجاءت الدراسات التي تناولت التميفزيون والرادبدراسة تأثير وسائل اإلعالم

 األفالم.ثم االنترنت, ثم والتسجيالت في المرتبة األولى, 
 دوات جمع البيانات:أو وعينتيا  ومنيجيا الدراسة نوع 

منيج تحميل  ويعتمد البحث عمى ,الوصفيةالبحوث ينتمي ىذا البحث إلى 
أسموب التحميل من المستوى الثاني لتحميل البحوث  كما يعتمد عمى ,المضمون

نوفمبر  الفترة من اإلعالمية التي تم نشرىا في مجمة كمية الفنون واإلعالم في
بمغت البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمة و  م.2020م وحتى ديسمبر 2015

 . ( بحثاً 58) -خالل تمك الفترة–
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 مجمة كمية الفنون واإلعالم خالل فترة البحث المنشورة في( يوضح عدد البحوث اإلعالمية 1جدول )

عدد البحوث  التاريخ العدد
البحوث عدد  التاريخ العدد  اإلعالمية

 اإلعالمية
 5 م5112ديسمبر  السادس  2 م5112نوفمبر  األول
 3 م5119يونيو  السابع  9 م5112يونيو  الثاني
 2 م5119ديسمبر  الثامن  2 م5112ديسمبر  الثالث
 2 م5112يونيو  التاسع  2 م5112يونيو  الرابع
 2 م5112ديسمبر  العاشر  2 م5112ديسمبر  الخامس
الفئات الرئيسية الستمارة التحميل بناًء عمى أىداف البحث تم تحديد و 

 وتساؤالتو كما يمي:
, -البحث فترةخالل -المجمة المنشورة في  اإلعالمية فئة سمات البحوث -1

 وسمات الباحثين المشاركين في نشر تمك البحوث.
خالل فترة –المنشورة في المجمة  اإلعالمية بحوثلم ات العمميةتخصصفئة ال -2

 .البحث
 .-خالل فترة البحث–المنشورة في المجمة  اإلعالمية موضوعات البحوثفئة  -3
المنشورة  اإلعالميةوفقًا ألسموب جمع البيانات في البحوث فئة نوع الدراسة  -4

 .خالل فترة البحث– في المجمة
 المناىج العممية المستخدمة في البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمةفئة  -5

 .خالل فترة البحث
خالل  المنشورة في المجمة اإلعالمية البحوث ااستيدفتي التي اتالمجتمعفئة  -6

 .فترة البحث
خالل  المنشورة في المجمة اإلعالمية أدوات جمع البيانات في البحوثفئة  -7

 .فترة البحث
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خالل  المنشورة في المجمة اإلعالمية النظريات المستخدمة في البحوثفئة  -8
 .فترة البحث

تم عرض االستمارة عمى مجموعة من لفئات بعد تحديد تمك او
من  (13)معادلة )ىولستي( بتطبيق %(.0.92وبمغ معامل الثبات ) (12)المحكمين

 بمغ ثالثة أسابيع. وبفاصل زمني بحوثعشرة عمى إعادة االختبار  خالل
تحميميا و  الحاسب,ومن ثم إدخاليا إلى  االستمارة,تم إعداد دليل ترميز و 

وتم استخدام التكرارات والنسب  ,(SPSS V.23برنامج )إحصائيًا باستخدام 
 المئوية في المعالجة االحصائية لمبيانات.

  :اإلطار النظري: البحوث اإلعالمية في المجالت العممية المتخصصة 
انطمق في تأصيل اإلطار النظري ليذا البحث من تعريف األستاذ لعمي 

عرفو بأنو "نشاط عممي منظم الدكتور محمد عبد الحميد لمبحث اإلعالمي حيث 
يكشف عن الظاىرات اإلعالمية والحقائق المتصمة بالظاىرة اإلعالمية وأطرافيا 

بينيا وأىدافيا والسياقات االجتماعية التي تتفاعل معيا من أجل   والعالقات
تحقيق ىذه األىداف ووصف ىذه الحقائق وتفسيرىا والتوقع باتجاىات الحركة 

 .(14)فييا
لتخصص, فيناك بحوث تتعمق إلى اث اإلعالمي اليوم ويميل البح

بوسائل اإلعالم تسمى "بحوث الوسيمة", وىناك بحوث تتعمق بجميور وسائل 
اإلعالم تسمى "بحوث الجميور", وىناك بحوث تتعمق باستطالعات الرأي حول 
ظاىرة معينة تسمى "بحوث الرأي العام" وجميع ىذه البحوث تيتم بمعالجة أدق 

ت بالتفصيل, وتسمط الضوء عمى أسباب الظواىر أو المشكالت الجزئيا
اإلعالمية ونتائجيا, وتوازن ىذه البحوث بين األمور لتبين صحيحيا وتيدف 
إلى إبراز حقيقة ما أو تضع حاًل لمشكمة ما: ثقافية أو عممية أو اجتماعية أو 
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يمة دينية أو تتوصل إلى اكتشاف جديدأو تطوير استخدام أو اشباع في وس
 .(15)إعالمية أو تصحيح خطأ شائع في المجاالت اإلعالمية المتعددة

البحوث اإلعالمية من أىمية وسائل وتنبع أىمية الحاجة إلى إجراء 
اإلعالم ذاتيا, ومن األسباب التي دعت إلى ضرورة البحث في الموضوعات 

 (16)اإلعالمية ودراستيا بأسموب عممي ما يمي:
 ت بتأثير وسائل اإلعالم.اىتمام الجميور والحكوما -1
 فيم أنواع االتصال ووسائمو. -2
 نمو تخصص اإلعالم وتعدد مجاالتو. -3
حاجة المعمنين إلى التعرف عمى الجميور المستيمك وتحديد سبل  -4

 الوصول إلييم.
حرصت كثير من أقسام وكميات اإلعالم  البحوث اإلعالميةىمية وأل

ومراكز بحوث اإلعالم المتخصصة عمى إصدار مجالت عممية محكمة بيدف 
. يم في تطوير المؤسسات اإلعالميةتشجيع البحث العممي اإلعالمي وبما يس

تيتم بنشر البحوث اإلعالمية  ولعمنا نستطيع أن نقسم المجالت العممية التي
ية إلى جانب بحوث في مجاالت شر البحوث اإلعالمتيتم بنإلى مجالت عامة 

تيتم بنشر البحوث اإلعالمية في مختمف المجاالت  متخصصة وأخرى أخرى,
ووضعت تمك المجالت شروطًا وقواعد لمنشر كما أنيا تستعين  اإلعالمية.

بييئات استشارية عممية من متخصصين وأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة 
 النشر. وبما يحقق رصانة 

 عن مجمة كمية الفنون واإلعالم بجامعة مصراتو بميبيا:
مجمة عممية محكمة متخصصة تصدر عن كمية الفنون واإلعالم ىي 
 وعرفت م,2015نوفمبر من العام  صدر عددىا األول في مصراتو,بجامعة 
مجمة عممية محكمة نصف سنوية". وأوضحت المجمة في نفسيا بأنيا " المجمة
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عددىا األول بأنيا تعني بنشر البحوث والدراسات العممية في عموم الفنون 
كما أكدت المجمة أنيا تيتم أيضًا بنشر مراجعات وعروض الكتب  واإلعالم,

كما تنشر التقارير  واإلعالم,العممية في شتى صنوف المعرفة المتعمقة بالفنون 
لفنون واإلعالم". وحددت عن المؤتمرات والندوات واألنشطة العممية في مجال ا

المجمة في عددىا األول قواعد النشر كما ىو معمول بو في جميع المجالت 
 العممية األكاديمية المحكمة. 

 –( بدار الكتب الوطنية 2016/210المجمة رقم االيداع المحمي )تحمل و 
 ISNN 2523-272x (Online), ISNNالرقم الدولي "كما تحمل  بنغازي,

2523-2711(Print)",  وحصمت عمى معامل "أرسيفArcif"  م 2020لسنة
( وىي Q2وقد ُصنفت المجمة ضمن الفئة )الثانية  (,0.0556بمعامل بمغ )

الفئة الوسطى المرتفعة في تخصص العموم اإلنسانية )متداخمة التخصصات( 
وىي الفئة  (Q3كما ُصنفت المجمة ضمن الفئة )الثالثة  العربي,عمى المستوى 

 الوسطى في تخصص )اإلعالم واالتصال( عمى المستوى العربي.
حرير: د. مفتاح محمد اجعيو رئيس التمجمة من )وتتألف ىيئة تحرير ال

ولدى المجمة ىيئة استشارية من  دير التحرير: أ. معز عمي السريتي(م بمعيد,
 عدد من الجامعات الميبية والعربية.
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 :نتائج البحث 
 العينة: سمات 

 ( يوضح سمات العينة5جدول )
 % ك السمات  % ك السمات

نوع
ال

 

  2010 21 ذكر

معة
لجا

 وا
ولة

الد
 

 014 0 حضرموت اليمن
 0412 00 اجمالي الباحثين من اليمن  0212 04 أنثى

ؤىل
الم

 

  2212 22 دكتوراه
 الجزائر

 014 0 خنشمة
 512 5 جياللي بونعامة  5412 02 باحث

فين عدد
مؤل

ال
 

 014 0 الجزائر  2212 44 منفرد

رك
شت
م

 

 214 4 اجمالي الباحثين من الجزائر  5112 05 مؤلفان
  214 5 مؤلفين ثالثة 

 السودان
 410 2 كردفان

معة
لجا

 وا
ولة

الد
 

يبيا
ل

 

 014 0 أم درمان  5212 55 مصراتو
 210 2 سرت

 
 214 4 اجمالي الباحثين من السودان

 212 2 بنغازي
 االمارات

 410 2 كمية االمارات
 014 0 العين  214 4 طرابمس

 214 4 اجمالي الباحثين من االمارات  410 2 األكاديمية الميبية
 410 2 جدارا األردن  014 0 عمر المختار
  014 0 الزيتونة

 العراق
 014 0 العراقية

 014 0 األنبار  014 0 األسمرية
 512 5 اجمالي الباحثين من العراق  2210 42 اجمالي الباحثين من ليبيا

من
الي

 

 014 0 الكويت الكويت  210 2 الحديدة
 512 5 لم يحدد  410 2 صنعاء

    014 0 العموم الحديثة

 باحثًا( 24بحثًا( , عدد الباحثين ) 22عدد األبحاث ) المجموع:

 السابق أن عدد الباحثين الذين شاركوا بنشر بحوثيمأظيرت نتائج الجدول 
( باحثًا 74بمغ ) -خالل فترة البحث–في مجمة كمية الفنون واإلعالم  اإلعالمية
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( 60وُيالحظ التفوق الواضح في عدد المؤلفين من الذكور بعدد بمغ ) وباحثة,
%(, ومن 18.9بنسبة بمغت ) باحثة( 14%( مقابل )81.1باحثًا وبنسبة )

فات من اإلناث فقد تبين أن مشاركاِتين قد ل رصد الباحث لمشاَركات المؤلِ خال
كما أن سبعًا من  -خالل فترة البحث–توزعت عمى مختمف أعداد المجمة 

وأشتركت األخريات مع باحثين آخرين.  مستقمة,المشاِركات انفردن بأبحاث 
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسات سابقة فيما يتعمق بتفوق الذكور 

 .(17)عمى اإلناث في النشر العممي
ولعمنا نفسر قمة عدد المشاِركات باعتباره ظاىرة عالمية منتشرة في 

تو كاسيدي مختمف التخصصات حسب ما أكده التحميل الببميومتري الذي أجر 
ر. سوجيموتو وزمالؤىا حول أوجو التفاوت بين الجنسين في اإلنتاج العممي 
عمى مستوى العالم, حيث أكد ىذا التحميل أن مشاركة النساء عمى مستوى 

 .  (18)% من المؤلفين المشاركين30العالم أقل من 
" ممن الدكتوراهوأوضحت النتائج غمبة الباحثين من ذوي المؤىل العممي "

عممون في المجال األكاديمي في الجامعات والكميات والمعاىد وبنسبة عالية ي
وىي نتيجة مقبولة حيث وأن  المنشورة, اإلعالمية%( من البحوث 75.7بمغت )

الحاصمين عمى درجة الدكتوراه أكثر ميارة في إعداد البحوث العممية إضافة 
ض الترقية إلى إلى حرصيم عمى النشر في المجالت العممية المحكمة بغر 

 درجات عممية أعمى.
%( من 75.9بنسبة عالية بمغت ) المنفرد"وكشفت النتائج ىيمنة التأليف "

 البحوثويمي ذلك , -خالل فترة البحث–البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمة 
%(, وتم رصد 20.7بنسبة بمغت )من الباحثين  الثنينذات الجيد المشترك 

%(, 3.4وبنسبة ضعيفة بمغت ) -لكل بحث-باحثين  ثالثةا مأنجزىبحثين فقط 
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باحثين فأكثر خالل فترة البحث. وتتفق  أربعةفي حين لم تظير دراسات أنجزىا 
ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج دراسات سابقة فيما يتعمق بغمبة التأليف 

 .(19)المنفرد في البحوث اإلعالمية
نسيق بين الباحثين إلنجاز بحوث وىذا مؤشر عمى غياب التعاون والت

في  ولعل تفسير ذلك يكمن في حرص األساتذة عمى البحوث الفردية مشتركة,
 .انتاجيم العممي بغية الترقية
إلى االنتشار الجغرافي الذي حققتو المجمة  -أعاله–وتشير نتائج الجدول 

ثون التي ينتمي إلييا الباح الجامعاتعمى مستوى الوطن العربي حيث تعددت 
ن باحثًا وباحثًة من حيث نشر بيا أربعة وسبعو  العربية,من مختمف الدول 
 عمى ثمان دول عربية.  موزعين ثالث وعشرين جامعة
%( ولعمنا نجد مبررًا لذلك 58.1بالصدارة وبنسبة بمغت ) ليبياوقد حظيت 
وعمى مستوى الجامعات الميبية تصدرت جامعة  المجمة,كونيا دولة مقر 

%( ولعمنا أيضًا نستطيع 29.7قائمة الجامعات الميبية بنسبة بمغت ) مصراتو
ثم  بنغازيتمييا جامعة  سرتثم جامعة  عنيا,تفسير ذلك كون المجمة تصدر 

)عمر المختار والزيتونة وأخيرًا جامعات  ,الميبيةطرابمس فاألكاديمية 
 واألسمرية(.
( وبمشاركة باحثين %14.9في المرتبة الثانية بنسبة بمغت ) اليمنوتأتي 

ثم جاءت  ,وحضرموت()الحديدة وصنعاء والعموم الحديثة من أربع جامعات 
%( وبمشاركة باحثين من جامعات 5.4في المرتبة الثالثة بنسبة ) الجزائر

)كردفان وأم درمان ثم باحثين من جامعتي  ,وخنشمة()جياللي بونعامة والجزائر 
وباحثين من جامعتي )كمية اإلمارات لمتكنولوجيا وكمية  السودان,اإلسالمية( من 

 باألردن,وباحثين من جامعة )جدارا(  اإلمارات,العين لمعموم والتكنولوجيا( من 
 وأخيرًا جامعة الكويت. بالعراق,وجامعتي )العراقية واألنبار( 
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وىذا االنتشار الجغرافي الكبير يعطي مؤشرًا عمى النجاح الذي حققتو 
في استقطابيا لمباحثين في مجال اإلعالم من عدد من الدول العربية المجمة 

 .ومن جامعات مختمفة في فترة وجيزة
  خالل فترة البحث–تخصص البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمة-: 

 خالل فترة البحث–( يوضح تخصص البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمة 3جدول )

 % ك التخصص  % ك التخصص
 1113 2 عالناإل 2  3111 12 الجديدعالم اإل 1
 212 2 صحافةال 2  5112 15 تميفزيونال 5
 313 5 اإلذاعة 2  1312 2 عامإعالم  3
      1511 2 عامةالعالقات ال 3

 بحثاً  22المجموع: 

أوضحت نتائج الجدول أعاله تنوع تخصصات البحوث اإلعالمية 
وىذا يؤكد اىتمام  -خالل فترة البحث–المنشورة في مجمة كمية الفنون واإلعالم 

ن تفاوت ذلك  الباحثين بدراسة وبحث كافة تخصصات اإلعالم المختمفة وا 
ولعمنا ُنعزي ذلك إلى اختالف تخصصات  آخر,االىتمام بتخصص دون 

وفيما يمي  البحث,ين الذين شاركوا بنشر أبحاثيم في المجمة خالل فترة الباحث
 تفصيل ذلك: 

في مقدمة البحوث اإلعالمية المنشورة في  "اإلعالم الجديد"جاءت بحوث  -
%( ومرد ذلك يكمن في 31.0بنسبة بمغت ) -خالل فترة البحث–المجمة 

كب التطور حداثة ىذا التخصص وحرص الباحثين عمى تناول موضوعات توا
التكنولوجي والتقني في مجال اإلعالم حيث أضحت وسائل اإلعالم تؤدي 
مياميا بسيولة في بيئة الويب وبما يحقق التفاعمية, فتناولت بعض البحوث 

, (21), وتشكيل اليوية االجتماعية(20)دور اإلعالم الجديد في تعزيز المواطنة
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, ودور اإلعالم الجديد في (22)وكذلك التأثير عمى اليوية الثقافية واالجتماعية
, (24), وتوظيف اإلعالم الجديد في أوقات األزمات(23)تعزيز الوعي الصحي

, وواقع (25)ودور شبكات التواصل االجتماعي في اكتساب الثقافة العممية
, وأبعاد (26)استخدام االنترنت وتقنيات االتصال والمعمومات في البحث العممي

, ومعالجة الصحف اإللكترونية لظاىرة (27)االلكترونيةالتفاعمية في الصحافة 
, والتغييرات التي طرأت عمى المؤسسات اإلعالمية في (28)اليجرة غير القانونية
 .(29)ظل الوسائط الجديدة

%(, حيث 20.7في المرتبة الثانية بنسبة بمغت ) "التميفزيون"تال ذلك بحوث  -
العربية الموجية, فتطرق بحٌث ركز الباحثون عمى القنوات الفضائية العربية و 

, وبحٌث آخر سمط الضوء عمى صحافة المواطن (30)لمقنوات الفضائية الغنائية
, وركزت بحوث أخرى عمى تحميل محتوى (31)المرئية في قناة ال بي بي سي

, وتناول بحث (34)وقناة الحدث (33) والسورية (32)القنوات الفضائية الميبية
وكشف بحث عن دور التميفزيون في عممية , (35)سيميائية الخطاب البصري
دور التميفزيون في عممية التنشئة االجتماعية و , (36)التنشئة االجتماعية عموماً 

 .  (37)عمى وجو الخصوص لمطفل من وجية نظر أولياء األمور

" في المرتبة الثالثة من اىتمام الباحثين بنسبة اإلعالم العاموجاءت بحوث " -
ل الباحثون  دور اإلعالم في خدمة المغة %(, حيث تناو 13.8بمغت )
دور من حيث  , ودور اإلعالم في معالجة قضايا اإلرىاب سواء(38)العربية

نظر  وجيةمن  أو (39)اإلعالم والعولمة في تنامي ظاىرة االرىاب الدولي
, وواقع تعميم اإلعالم (41) , والخطاب الديني لوسائل االتصال(40)اإلعالميين

 .(43)أو واقع تعميم مقررات بحد ذاتيا (42)عموماً 
%(, حيث 12.1" المرتبة الرابعة بنسبة بمغت )العالقات العامةواحتمت بحوث " -

, وكذلك دور (44)تناولت بعض البحوث دور العالقات العامة في إدارة األزمات
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, وواقع العالقات العامة في (45)العالقات العامة في نشر الوعي المصرفي
, ومعوقات االتصال (47), والرضا وعالقتو باألداء الوظيفي(46)بعض المؤسسات

 .(48)التنظيمي في منظمات األعمال

بحوث إلى (, فقد تطرقت %10.3" بنسبة بمغت )اإلعالنوجاءت بحوث " -
آخران عمى ركز , و (49)أخالقيات اإلعالن من حيثجوانب تخص اإلعالن 

في  بشكل خاص ودورىا الطرق , أو إعالنات(50)بشكل عام عالناتاإلفاعمية 
العوامل المؤثرة عمى سمط آخر الضوء عمى و , (51)تعزيز الوالء لمسع والخدمات

العوامل المؤثرة في آخر حدد , و (52)اقتصاديات اإلعالن في القنوات الفضائية
,  وكشف بحث عن (53)الن في الفيس بوكعاتجاىات المستيمك نحو اإل

رة المرأة في اإلعالنات كما تعكسيا اتجاىات طمبة الجامعات األردنية نحو صو 
 .(54)القنوات الفضائية العربية

%(, 8.8في المرتبة قبل األخيرة بنسبة بمغت ) "الصحافة"وجاءت بحوث  -
 ,(55)وتنوعت بحوث الصحافة ما بين تحميل الخطاب اإلعالمي لمصحف الميبية
, (56)وتحميل مضمون الخطاب الصحفي العربي لقضايا االعتدال والتطرف

, ودور مجمس الصحافة والمطبوعات (57)كذلك بدايات الصحافة في مصراتوو 
, وتوظيف الصحف الميبية لمعناصر (58) السوداني في تطوير األداء الصحفي

 .(59)التيبوغرافية في عرض المضمون السياسي

حيث جاءت في المرتبة األخيرة  "اإلذاعة"ويالحظ ضعف البحوث في مجال  -
دور  %(, واقتصرت عمى بحثين فقط تناول أوليما3.4وبنسبة محدودة بمغت )

, (60)في رفع كفاءة العاممين في اإلذاعة fmالقيادات اإلدارية بإذاعة مصراتو 
وتناول اآلخر الرضا الميني لمقائمين باالتصال في اإلذاعات الميبية 

 . (61) بمدينة بنغازي أنموذجاً  fmابل" المتخصصة بالطفل "راديو سن
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 خالل فترة البحث–المنشورة في المجمة  اإلعالمية البحوث موضوعات-: 
 -خالل فترة البحث–المنشورة في المجمة  اإلعالمية موضوعات البحوث( يوضح 4جدول )

 % ك الموضوع  % ك الموضوع

 212 4 عممي 2  4210 52 إعالمي 0
 214 5 ديني 2  0510 2 اجتماعي 5
 214 5 تعميمي 2  0510 2 سياسي 2
 012 0 ثقافي 2  212 2 اقتصادي 4
 012 0 رياضي 01  212 4 صحي 2

 بحثاً  22االجمالي:   

توضح نتائج الجدول السابق تنوع الموضوعات التي تناولتيا البحوث 
مما  -خالل فترة البحث–اإلعالمية المنشورة في مجمة كمية الفنون واإلعالم 

البحوث, يعكس تعدد وتباين اىتمامات الباحثين الذين شاركوا في نشر تمك 
 أن نتبين ذلك بالتفصيل فيما يمي:  ويمكننا

" في المرتبة اإلعالميةاىتم العدد األكبر من البحوث بالموضوعات "
%( من البحوث المنشورة في المجمة 43.1األولى وبنسبة كبيرة  بمغت )

, وىي نتيجة منطقية تتماشى وتخصص الباحثين في -خالل فترة البحث–
مختمف أقسام وكميات اإلعالم وأيضًا تخصص المجمة في الفنون 
واإلعالم, وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج دراسات سابقة 

. وقد (62)فيما يتعمق باىتمام الباحثين بالموضوعات اإلعالمية بنسبة كبيرة
فعمى سبيل المثال التي تناوليا الباحثون, لموضوعات اإلعالمية تنوعت ا

دور القيادات اإلدارية بإذاعة بينت دراسة إبراىيم أبو بكر و تامر سالم 
 دراسة ميدانيةمن خالل  في رفع كفاءة العاممين في اإلذاعة fmمصراتو 
 . (63)مبحوثًا من العاممين في اإلذاعة 31عمى 
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–" في المرتبة الثانية في البحوث اإلعالمية جتماعيةاالثم تأتي الموضوعات " -
%( وىو ما يؤكد ربط الباحثين وسائل 12.1بنسبة بمغت ) -موضع البحث

دراسة خالد سالم إلى  -عمى سبيل المثال–اإلعالم بالمجتمع. فقد سعت 
الكشف عن اآلثار اإليجابية والسمبية لمتميفزيون باعتباره أحد وسائل التنشئة 

 .(64)عية لمطفلاالجتما

" في المرتبة الثانية أيضًا بنسبة بمغت السياسيةوجاءت الموضوعات " -
%( وىو ما يعكس حرص الباحثين عمى كشف العالقة بين وسائل 12.1)

توظيف الصحف الميبية لمعناصر  تناول مفتاح أجعيو كيفيةفاإلعالم والسياسة, 
دراسة جبريل عن كشفت و , (65)التيبوغرافية في عرض المضمون السياسي

وىدفت دراسة الخالدي إلى , (66)ية السياسية األمريكيةالجوانب الخفية في الدعا
تحميل المحتوى اإلعالمي لمقنوات السورية التي تقف إلى جانب النظام 
والقنوات التي تدعم توجيات النظام السوري مما أدى إلى اختالفات الرأي 

وتناول الغزالي دور , (67)لدييمي تشكيل الرأي السياسو السياسي لممشاىدين 
 .(68)القنوات االتصالية في الحمالت االنتخابية

مية المنشورة في المجمة %" من البحوث اإلعال8.6وقد اىتمت " -
الم في تنشيط الجانب ", مما يعكس مساىمة اإلعاالقتصادية الموضوعات"ب

المصرفي لوعي عمى دور العالقات العامة في نشر ا بحثٌ  وقفاالقتصادي, ف
دور اإلعالن في تعزيز الوالء  أخرى , وتناولت بحوث(69)ونشر ثقافة االدخار

 . (71), واقتصاديات اإلعالن, والتسوق عبر االنترنت(70)لمسمع

%(, مما 6.9" بنسبة بمغت )الصحيةالموضوعات "بوقد أولى الباحثون اىتمامًا  -
ٌث حول يكشف عن دور اإلعالم في تعزيز الوعي الصحي, فقد ُخصص بح

دور اإلعالم الجديد في تعزيز الوعي الصحي لدى الشباب في مممكة 
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الذي تقوم بو في واقع العالقات العامة والدور  وكشف آخر عن, (72)البحرين
األطر , كما استعرض بحٌث دراسة تطبيقية لتحميل ( 73)المؤسسات الصحية

عمى الموقع االلكتروني  Covid 19الخبرية لمتناول اإلعالمي لجائحة كورونا 
, وحمل آخر مضمون نشرات األخبار بقناة (74)لقناة روسيا اليوم الفضائية 

مما يعطي مؤشرًا عمى , (75)الحدث من خالل التأطير االخباري لجائحة كورونا
 مواكبة الباحثين والمجمة لمموضوعات المستجدة. 

%(, حيث تناول بحٌث واقع 6.9بنسبة بمغت ) العمميةوجاءت الموضوعات " -
استخدام االنترنت وتقنيات االتصال والمعمومات في البحث العممي في ظل 

تك بقناة الـ  4دور برنامج , كما تناول بحٌث (76)الظروف التي تمر بيا ليبيا
عن دور  آخر. وكشف (77) )بي بي سي( العربية في نشر الثقافة العممية

 .(78)جتماعي في اكتساب الثقافة العمميةشبكات التواصل اال

%( حيث رصد بحٌث 3.4" بنسبة ضعيفة بمغت )الدينيةوتأتي الموضوعات " -
الدوافع واالشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي في مممكة البحرين نتيجة 

.وكشف آخر (79) تعرضيم لمخطاب الديني عبر الوسائل االتصالية المتعددة
كمصدر  الجامعي اليمني عمى البرامج الدينية اعتماد الشبابعن مدى 

 .(80)لممعمومات حول التطرف الديني والتأثيرات الناتجة عنو

, حيث تناول بحٌث %(3.4" بنسبة بمغت )التعميميةوجاءت الموضوعات " -
نموذجًا مقترحًا لتحديث مقررات التصوير التميفزيوني واإلضاءة بقسم الفنون 

, وىدف آخر إلى (81) ضوء التطور الرقمي لمكاميراتاإلذاعية والتميفزيونية في 
واقع تعميم اإلعالم في كميات الفنون واإلعالم بجامعتي الزيتونة التعرف عمى 

 . (82)ومصراتو 
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"  عمى بحثين فقط حيث تطرق الرياضية" و"الثقافيةواقتصرت الموضوعات " -
, وسمط (83)تمعإلى تأثير اإلعالم الجديد عمى اليوية الثقافية في المج أوليما
 .(84)ق الرياضي عمى مباريات كرة القدملغة التعميخر الضوء عمى اآل

  نوع الدراسة وفقًا ألسموب جمع البيانات في البحوث اإلعالمية المنشورة في
 المجمة:

   (2جدول )

 خالل فترة البحث ع الدراسة وفقًا ألسموب جمع البيانات في البحوث المنشورة في المجمةنو 

 % ك الدراسةنوع 

قية 0
طبي

ت
 

 2212 52 ميدانية
 2111 05 تحميمية

 512 0 ميدانية وتحميمية
 2211 41 المجموع
 2011 02 نظرية 5

 22المجموع: 

أبرزت النتائج أن البحوث التطبيقية جاءت في المرتبة األولى في البحوث 
%(, 69.0بمغت )بنسبة   -خالل فترة البحث–اإلعالمية المنشورة في المجمة 

ولعميا نتيجة منطقية تعكس حرص الباحثين عمى االستفادة من نتائج البحوث 
 التطبيقية أكاديميًا ومينيًا وبما يسيم في تطوير المؤسسات اإلعالمية المختمفة.
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسات سابقة فيما يتعمق باستئثار 

 .(85)لىالبحوث التطبيقية بالمراتب األو 
واستأثرت البحوث الميدانية بالمرتبة األولى عمى مستوى البحوث التطبيقية 

%(, حيث استيدفت كثير من البحوث اإلعالمية المنشورة 67.5بنسبة بمغت )
في المجمة الكشف عن اتجاىات الجميور حول أدوار وسائل اإلعالم, كما 

لية, تمتيا ركزت بعض البحوث عمى دور القائم باالتصال في العممية االتصا
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%(, حيث ركز بعض الباحثين عمى 30.0البحوث التحميمية بنسبة بمغت )
سعى بحٌث إلى تحميل فعمى سبيل المثال دراسة مضامين وسائل اإلعالم, 

محتوى قناة ليبيا األحرار لمعرفة المضامين التي تذيعيا القناة لدراستيا وفيميا 
راستين الميدانية والتحميمية , وجاءت البحوث التي جمعت بين الد(86)وتفسيرىا

بنسبة ضئيمة جدًا اقتصرت عمى بحث واحد فقط حيث اعتمد عبد العزيز بشارة 
عمى تحميل محتوى المادة موضع بحثو كما اعتمد عمى جمع مادة بحثو األخرى 

 .(87)من المبحوثين
خالل فترة –%( من البحوث اإلعالمية المنشورة 31.0واندرجت )

وث النظرية المكتبية التي تعتمد عمى المصادر والمراجع في اطار البح -البحث
حيث المتخصصة في جمع المعمومات لسبر غور مشكمة أو ظاىرة معينة, 

, كما قدم آخر (88)الضوء عمى مفيوم السيميائية والخطاب البصري بحثٌ سمط 
مادة عممية مركزة وواضحة عن العوامل المؤثرة في فاعمية اإلعالن من خالل 

مفيوم اإلعالن وخصائصو وتوضيح األىداف والوظائف األساسية تحديد 
براز العوامل المؤثرة عمى فاعمية اإلعالن أو النشاط اإلعالني . (89)لإلعالن وا 

واستنبط  صعوبات قياس الرأي العام في الدول النامية وأطر فتحي أميمة
ل . وأص  (90)مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون قياسو بصورة صحيحة

 .(91)تصال التنظيمي في منظمات األعمالعمي حامد لمعوقات اال
 :المناىج العممية المستخدمة في البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمة 

 خالل فترة البحث– المناىج العممية المستخدمة في البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمة(2جدول )
 % ك المنيج المستخدم  % ك المنيج المستخدم

 313 5 أكثر من منيج 4 3212 52 المسحي 0
 112 1 دراسة الحالة 2 3219 55 الوصفي 5
 215 3 لم يحدد 2 215 3 التاريخي 2

 22المجموع: 
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المنشورة في  غالبية البحوث اإلعالميةير نتائج الجدول السابق إلى أن تش
%( من البحوث 46.6قد تبنت "المنيج المسحي" بنسبة بمغت ) المجمة

وقد وظف الباحثون ىذا  ,-خالل فترة البحث-اإلعالمية المنشورة في المجمة 
ومسح أساليب  المحتوى,المنيج بأنواعو المختمفة في مسح الجميور ومسح 

ر ولعمنا نعزي تفسير ذلك إلى مالءمة ىذا المنيج لدراسات الجميو  الممارسة,
والمحتوى والتي حظيت بالنصيب األكبر من بحوث اإلعالم المنشورة في 

(. وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت 5المجمة كما يتبين ذلك من الجدول رقم )
إليو نتائج دراسات سابقة أظيرت أن منيج المسح يعتبر أكثر المناىج استخدامًا 

 .(92)في البحوث اإلعالمية
%( حيث 37.9المرتبة الثانية بنسبة بمغت ) " فيالمنيج الوصفيويأتي "

اعتمدت البحوث اإلعالمية النظرية المنشورة في المجمة خالل فترة البحث عمى 
 ىذا المنيج.

حيث   التاريخي" "المنيج %( من تمك البحوث عمى5.2واعتمدت )
عرض بحٌث التحديات التي تواجو العرب في عصر الرقمنة من خالل رصد ما 

ن من رصده مما لو عالقة بالموضوع من الدراسات واألدبيات تمكن الباحثا
, واستعان باحٌث آخر بيذا المنيج لتوثيق وتصحيح بعض المعمومات (93)العممية

, كما استند باحٌث إلى المنيج (94)المتعمقة ببداية الصحافة في مدينة مصراتو
تؤديو وسائل التاريخي لمرجوع إلى أحداث تاريخية وشواىد تتعمق بالدور الذي 

  (95)اإلعالم وشبكات العولمة في تنامي ظاىرة االرىاب الدولي.
" في أكثر من منيجاعتماد الباحثين عمى " الرابعة يأتيوفي المرتبة 

" لتحميل سمات وأطر المسح منيجبحثين فقط. حيث وظف عقيل ىايس "
 الخطاب الصحفي العربي إزاء قضيتي االعتدال والتطرف بصحيفتي األىرام
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م وحتى 2015المصرية والزمان العراقية في الفترة الممتدة من األول من مايو 
" لتحميل أوجو المقارن المنيجم, كما وظف الباحث أيضًا "2015نياية يونيو 

االتفاق واالختالف في سمات وخصائص الخطاب الصحفي بتمكما 
  (96)الصحيفتين.

" لمسح مضمون لةالحا دراسة" و"المسحواعتمد بحٌث آخر عمى منيجي "
عينة من حمقات برنامج "أنا الشاىد" في قناة ال بي بي سي العربية, وركز 
البحث عمى برنامج واحد فقط بيدف التحميل والتعمق في توصيف الموضوعات 

 .(97)التي تم تناوليا في ذلك البرنامج
" يأتي بنسبة ضعيفة الحالة دراسةوُيالحظ اعتماد الباحثين عمى منيج "

%( حيث اعتمد سفيان مصطفى و معز عمي في دراستيما عمى 3.4)بمغت 
منيج دراسة الحالة بيدف التعمق في كل الجزئيات المرتبطة بالتميفزيون وتأثيره 

لم يتم فييا %( من البحوث 5.2ويالحظ من الجدول أن ) ,(98)عمى األطفال
ل فترة , ولعمنا نربط ذلك بالبحوث النظرية التي تم نشرىا خالتحديد المنيج

 .البحث
 خالل فترة  المجتمع الذي استيدفتو البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمة

 :البحث
 المنشورة في المجمةاإلعالمية  المجتمع الذي استيدفتو البحوث (2جدول )

 % ك   % ك 

 2512 22 مسح بالعينة  212 2 مسح شامل
  41: االجمالي

 0112 4 عشوائية طبقية 2  2514   05 عمدية 0
 214 5  كرة الثمج 2  0215 2 عشوائية منتظمة 5
 512 0 طبقية منتظمة 2  0215 2  عشوائية بسيطة 2
 512 0 حصصية 2  0212 2 متاحة 4

 22: االجمالي
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جاءت البحوث اإلعالمية التي اعتمدت عمى جمع البيانات بالعينة بنسبة 
–%( من البحوث اإلعالمية التطبيقية المنشورة في المجمة 92.5عالية بمغت )

في حين أن البحوث النظرية ال تحتاج أصاًل إلى تحديد  ,-خالل فترة البحث
 مجتمعاتيا وعينتيا. 

المسح لبحوث التي اعتمدت عمى وتبين نتائج الجدول السابق اقتصار ا
عمى ثالثة بحوث فقط. حيث لجأ عقيل ىايس إلى أسموب الحصر  الشامل

الشامل لكافة المواد الصحفية في المضمون التحريري لقضيتي االعتدال 
, كما  (99).فترة بحثووالتطرف بصحيفتي األىرام المصرية والزمان العراقية في 

والمنشورة عمى موقع الالجئين قام حردان صايل بحصر شامل لمنشورات أزمة 
"دويتشو فيمو" اإلخباري األلماني عمى شبكة االنترنت بواجيتو العربية خالل 

. وقام عمي حامد ىارون بحصر شامل لجميع موظفي (100)م2019شير نوفمبر 
 .(101)قسم العالقات العامة بمركز سبيا الطبي

في البحوث  تنوع العينات المستخدمةمن الجدول أعاله ويالحظ 
%(, 32.4" بنسبة بمغت )العمديةحيث اعتمد الباحثون عمى العينة " التطبيقية,

ولعمنا ُنرجع ذلك إلى عدم توفر االحصاءات والبيانات الكافية عن المجتمع 
وتأتي العينة  قصدية, عينةاألصمي لمبحث مما يضطر الباحثين إلى اختيار 

 منيما,%( لكل 16.2" نسبة بمغت )العشوائية البسيطة" و"العشوائية المنتظمة"
 %(.10.8( )العشوائية الطبقية) فـ%( 13.5) العينة المتاحةثم 

%( حيث لجأت آمنة القندوز 5.4( بنسبة بمغت )كرة الثمجوجاءت عينة )
التجارة  موصول إلى خمسين متسوقًا من مواقعلإلى ىذا النوع من العينات نظرًا 

, كما وظف الدكتور ىزاع مرشد ىذا النوع من العينات لموصول (102)االلكترونية
ين الذين لدييم حساب في مبحوثًا من المستيمكين اليمني 193إلى 
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( في المرتبة األخيرة وفي بحث الحصصيةوأخيرًا جاءت العينة ) .(103)الفيسبوك
تواصل االجتماعي طالب كميات اإلعالم لشبكات الواحد لتحديد عينة من 

 .(104)ة الطالبيةكوعالقتو بالمشار 
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسات سابقة فيما يتعمق بتعدد 

 .(105) وتنوع العينات المستخدمة في البحوث اإلعالمية
 :أدوات جمع البيانات في البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمة 

 المنشورة في المجمة اإلعالمية البحوثأدوات جمع البيانات في ( 2جدول )
 % ك األدوات   % ك األدوات

 5212 02 لم يحدد 5  2112 40 حدد األداة 0
 بحثاً  22اإلجمالي: 

 514 0 المالحظة 2  2011 52 االستبيان  0
 0515 2 أكثر من أداة 4  5414 01 تحميل المضمون 5

 بحثاً  41االجمالي: 

%( من البحوث اإلعالمية 70.7تشير بيانات الجدول السابق أن )
في  ,البياناتاستخدمت أدوات لجمع  -خالل فترة البحث–المنشورة في المجمة 

وىي البحوث النظرية  ,أداةتستخدم أي %( من تمك البحوث لم 29.3حين )
ات والتي لم تكن بحاجة إلى بيانات كمية لذا لم تعتمد عمى أي أداة من أدو 

 جمع البيانات.
" في مقدمة األدوات التي استخدميا الباحثون في االستبيانوجاءت أداة "

%( من البحوث اإلعالمية التي استخدمت 61.0جمع البيانات بنسبة بمغت )
وىي نتيجة منطقية تتوافق واحتالل الدراسات الميدانية  البيانات,أدوات لجمع 

(. وتتفق ىذه النتيجة مع ما أكدتو نتائج 5المرتبة األولى في الجدول رقم )
 (106)دراسات سابقة أن أداة االستبيان أكثر استخدامًا في البحوث اإلعالمية.
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%( حيث وظفت ىذه 24.4( بنسبة بمغت )تحميل المضمونثم تأتي أداة )
 داة لتحميل مضمون الصحف والقنوات الفضائية.األ

" بشكل منفرد بنسبة محدودة جدًا بمغت المالحظةواسُتخِدمت أداة "
" بيدف توفير المالحظة%( حيث استعان أمين اليزيدي وعمي الحاوري بـ"2.4)

أكبر قدر من المعمومات حول التحديات التي تواجو العرب في عصر 
 (107)الرقمنة.

%( فقد استخدم مسعود التائب 12.2" بنسبة بمغت )أداة أكثر منوجاءت "
قناتي لمتعرف عمى مدى انضباطية اإلعالنات في " االستبيان" و"المالحظة"

mbc  وLbc  من حيث التزاميما بأخالقيات العمل اإلعالمي وأخالقيات
من خالل دراسة عينة من اإلعالنات تمكما  المجتمع العربي الذي تتوجو إليو

" إلى جانب أداة المالحظةواستخدم عبد العزيز موسى أداة ", (108)القناتين
قناة الحدث نشرات األخبار بتأطير " لمكشف عن مدى المضمون تحميل"

واستخدم الباحث نفسو , (109)(covid19لجائحة كورونا ) الفضائية االخباري
" في التعرف عمى نماذج القنوات الفضائية المالحظة" و"االستبيانأداتي "

" المالحظة" و"االستبيانأداتي " منال محمدكما استخدمت , (110)الغنائية العربية
دور مجمس الصحافة والمطبوعات السوداني في جمع البيانات في الكشف عن 

, واستعان إبراىيم أبو بكر و تامر سالم إلى (111)في تطوير األداء الصحفي
وذلك  fmصراتو إذاعة م" مع مسؤولين في المقابمة"" بـاالستبيانجانب "

 .(112)لمحصول عمى معمومات تخص اإلذاعة
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 المنشورة في المجمةاإلعالمية المستخدمة في البحوث  النظريات اإلعالمية: 
 المنشورة في المجمةاإلعالمية المستخدمة في البحوث اإلعالمية نظريات ( ال2جدول )

 % ك المستخدمةالنظريات اإلعالمية   % ك النظريات اإلعالمية المستخدمة

البحوث التي استخدمت نظريات 
 إعالمية

 2212 42 البحوث التي لم تستخدم نظريات إعالمية  5112 05

 النظريات المستخدمة :
 212 0 ثراء الوسيمة 2  2212 4 االستخدامات واالشباعات 0
 212 0 التبادل االجتماعي 2  0212 5 االعتماد عمى وسائل اإلعالم 5
 0212 5 أكثر من نظرية  2  212 0 البوابةحارس  2
      212 0 االستثارة 4

 نظريات لم تستخدميوضح الجدول أعاله غمبة البحوث اإلعالمية التي 
%(, وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات 79.3بنسبة كبيرة بمغت ) إعالمية

سابقة بينت أن البحوث التي لم تستخدم نظريات االتصال جاءت في المرتبة 
ولعمنا ُنرجع ذلك إلى اختالف المدارس البحثية التي ينتمي إلييا  .(113)األولى

وكذلك اقتناع بعض الباحثين  المجمة,الباحثون الذين شاركوا بنشر بحوثيم في 
أن عدد الصفحات  قصيرة, كمابعدم جدوى توظيف نظريات إعالمية في بحوث 

المحددة لمبحث من قبل المجمة يجعل الباحثين ال يستندون في بحوثيم إلى 
 نظريات إعالمية. 

–%( من البحوث المنشورة في المجمة 20.7والنسبة األخرى والبالغة )
تنوع وقد الحظ الباحث  ,إعالميةاستخدمت نظريات  -خالل فترة البحث

 حيث يمكننا استعراض ذلك فيما يمي:  النظريات المستخدمة
في المرتبة األولى من حيث واالشباعات"  "االستخداماتجاءت نظرية  -

%( عمى مستوى البحوث اإلعالمية التي 33.3االستخدام وبنسبة بمغت )
, حيث وظف الباحثون ىذه -لبحثخالل فترة ا–استخدمت نظريات إعالمية 

النظرية في الكشف عن مدى استخدام المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديدة 
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عن استخدامات شباب  فرج عياشواالشباعات المتحققة, فقد كشفت دراسة 
, كما تناولت دراسة (114)جامعة سرت لموقع اليوتيوب واالشباعات المتحققة

ي لوسائل اإلعالم الجديد محمد فياض دوافع تعرض الشاب البحرين
,  وركزت دراسة فاروق (115)المتحققة لتعزيز الوعي الصحي تواالشباعا

استخدام عينة من طالب جامعة العموم الحديثة لمواتساب والفيس اليويدي عمى 
, وكشفت دراسة مفتاح أجعيو وسميمة زيدان عن (116)بوك واالشباعات المتحققة

لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتو استخدام طالب كميات اإلعالم 
 .(117)بالمشاركة الطالبية

لتحديد العوامل المؤثرة في اعتماد  االعتماد" "نظرية وظفت سميمة زيدان -
الجميور الميبي  عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات في 

, كما استفاد حاتم الصالحي وابتسام المسوري من ىذه (118)أوقات األزمات
اعتماد ية في وضع مقاييس بحثيما وصياغة فروضو لمكشف عن مدى النظر 

كمصدر لممعمومات حول التطرف  الشباب الجامعي اليمني عمى البرامج الدينية
 .(119)الديني والتأثيرات الناتجة عنو

إطارًا نظريًا لمتعرف عمى العوامل  اباعتبارى حارس البوابة"واسُتخِدمت نظرية " -
لمقائمين باالتصال في اإلذاعات الميبية المتخصصة  ينيالمؤثرة عمى الرضا الم
كما تمكن النظرية من اختبار عدد  .بمدينة بنغازي fmبالطفل "راديو سنابل" 

من المتغيرات الوسيطة التي تؤثر في العالقة بين الرضا الميني والعوامل 
 .(120)المؤثرة عمى الرضا

)المزاج العدواني( لمكشف عن مدى " "االستثارةواستعانت دليمة مصباح بنظرية  -
تأثير مشاىد العنف في الرسوم المتحركة عمى األطفال من وجية نظر 

 .(121)الوالدين
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" لمعرفة "ثراء الوسيمةواعتمدت سميمة زيدان وعبداهلل عبد الوىاب عمى نظرية  -
مدى اتاحة الصحف الميبية ألبعاد التفاعمية ومدى اتاحتيا لممتمقي في الصحف 

نية والمواقع االخبارية وتقويم أدواتيا وتحديد مستوياتيا وأىم االلكترو 
 .(122)أشكاليا

" لكشف العالقة بين التاجر التبادل االجتماعيووظفت آمنة القندوز نظرية " -
لي تكرار عممية االلكتروني والمستيمك وبما يضمن استمرار تمك العالقة وبالتا

 .(123)الشراء مرة أخرى
مفتاح أجعيو و سميمة : حيث استند من نظرية أكثرومزج بحثان فقط بين  -

اعات وثراء الوسيمة( لقياس حجم عمى نظريتي )االستخدامات واالشب زيدان
تعرض طالب كميات اإلعالم لشبكات التواصل االجتماعي من جية ولمعرفة 

. واعتمد بحث رسمية (124)تأثير خصائص الشبكات عمى استخداميم ليا
مركب من نظريات التأثير المتعمقة بالجميور الشقران وزمالئيا عمى مزيج 

وخصوصًا نظريات التأثير المعتدل لوسائل اإلعالم كنظريتي "ترتيب 
األولويات" و"االنماء الثقافي" إلى جانب نظريتي "االعتماد المتبادل" 

اتجاىات طمبة الجامعات األردنية  و"االستخدامات واالشباعات", وذلك لقياس
 .(125)اإلعالنات كما تعكسيا القنوات الفضائية العربيةنحو صورة المرأة في 

 :ممخص النتائج 
 خمص البحث إلى عدة نتائج يمكن ايجازىا فيما يمي:

أظيرت النتائج تفوق الباحثين من الذكور والذين شاركوا بنشر بحوثيم في  -1
, وكذلك غمبة الباحثين من -خالل فترة البحث–مجمة كمية الفنون واإلعالم 

 . المنفرد"", وىيمنة التأليف "الدكتوراهالعممي " ذوي المؤىل
وحظيت ليبيا  الباحثون,التي ينتمي إلييا  الجامعاتالنتائج إلى تعدد أشارت  -2

 يبية تصدرت جامعة مصراتو القائمة.وعمى مستوى الجامعات الم بالصدارة,
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أوضحت النتائج تنوع تخصصات البحوث اإلعالمية المنشورة في مجمة كمية  -3
 واإلعالم خالل فترة البحث. الفنون

تمييا البحوث أن البحوث التطبيقية جاءت في المرتبة األولى  النتائجأبرزت  -4
 .النظرية.

ويأتي  حي",البحوث تبنت "المنيج المسعينة غالبية النتائج إلى أن أشارت  -5
  منيج الوصفي" في المرتبة الثانية."ال

بيانات بالعينة بنسبة جاءت البحوث اإلعالمية التي اعتمدت عمى جمع ال -6
 كما أكدت النتائج تنوع العينات المستخدمة في البحوث التطبيقية. عالية,

خالل فترة –أوضحت النتائج أن البحوث اإلعالمية المنشورة في المجمة  -7
وجاءت أداة "االستبيان" في مقدمة  ,البياناتاستخدمت أدوات لجمع  -البحث

 األدوات تمييا أداة تحميل المضمون.

 .أوضحت النتائج غمبة البحوث اإلعالمية التي لم تستخدم )نظريات إعالمية( -8

 :التوصيات 
 فإن الباحث يوصي بما يمي: البحث,بعد النتائج التي توصل إلييا 

إجراء دراسات أخرى حول اإلجراءات العممية في بحوث المجالت العممية  -1
 ل.اإلعالمية المحكمة لمكشف عن مواطن القصور واقتراح الحمو 

أن تتيح المجمة المجال لمباحثين من طالب الدراسات العميا لنشر أبحاثيم  -2
 الجيدة والمحكمة.

 .في دعوة الباحثين إلى التأليف المشترك اً ايجابي اً دور ى المجمة تبنأن ت -3
أن يؤكد القائمون عمى المجمة ضرورة االلتزام بكافة خطوات البحث العممي  -4

 والنظرية.عمى جميع البحوث التطبيقية 
 تشجيع البحوث الخاصة باإلذاعة ودورىا في المجتمع. -5
 سنوية ألفضل بحث ُينشر في المجمة.فتح باب المنافسة ومنح شيادة تقديرية  -6
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 :اليوامش والمراجع 
                                                 

الحديثة في بحوث استخدامات مواقع التواصل االجتماعي وتأثيراتيا النفسية  االتجاىات  ,وسام نصر (1)
-4م, ص ص 2020(, يوليو/سبتمبر 30, العدد )المجمة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال ,واالجتماعية

105. 
 م: دراسة تحميمية5111/5112بحوث الصحافة في فمسطين خالل العقدين الماضيين  ,ماجد سالم تربان (2)

المجمد الثالث والعشرون,  ,مجمة جامعة األقصى لمعموم اإلنسانية ,تقويمية لمجوانب اإلجرائية والمنيجية
 .260-221م, ص ص 2019العدد األول, يناير 

مجمة بحوث العالقات العامة  ,الدراسات اإلعالمية العربية في مجال األزمات ,السيد عبد الرحمن عمي (3)
ابعة, العدد الثالث والعشرون, )مصر: الجمعية المصرية لمعالقات العامة, السنة الس ,الشرق األوسط
 .304-241م( ص ص 2019ابريل/يونيو 

رؤية تحميمية نقدية في عينة من بحوث وسائل التواصل االجتماعي وعالقتيا  ,عثمان عبد الحميم سيير (4)
م( 2018مارس -كمية اإلعالم, يناير( )القاىرة: 13, العدد )المجمة العممية لبحوث الصحافة ,بالصحافة
 .79-53ص ص 

اتجاىات البحث العممي في الصحافة المتخصصة: مجمة الباحث اإلعالمي أنموذجًا شكرية كوكز السراج,  (5)
آذار -( )جامعة بغداد: كمية اإلعالم, كانون الثاني39العدد ) ,مجمة الباحث اإلعالمي ,دراسة مسحية –

 .28-9م( ص ص 2018
 مجمة العموم ,مناىج البحث في الدراسات اإلعالمية العربية )اليمن أنموذجًا( ,محمد عمي القعاري (6)

ىـ( 1440العدد الخمسون )جامعة اإلمام محمد بن سعود: عمادة البحث العممي,  ,اإلنسانية واالجتماعية
 .320-260ص ص 

اإلعالمية: دراسة تقويمية في بحوث مجمة عالقة النتائج باألىداف في البحوث  ,رعد جاسم الكعبي (7)
, ( )جامعة بغداد: كمية اإلعالم38العدد ) ,مجمة الباحث اإلعالمي ,م5112-5112الباحث اإلعالمي 

 .126-115م( ص ص 2017كانون أول -تشرين أول
سة : درا5111إلى سنة  5112اتجاىات بحوث اإلعالم االلكتروني في الجزائر من سنة , عائشة كعباش (8)

(, )جامعة الشييد حمة لخضر: الوادي, مارس 15, العدد )مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية ,تحميمية
 .72-61م( ص ص 2016

 (9) Louisa Ha, et al., Use of Survey Research in Top Mass Communication 

Journals 2001–2010 And the Total Survey Error Paradigm, Journal of The 

Review of Communication, Vol. 15, No.1, January 2015, pp. 39–59.  

االتجاىات الحديثة في بحوث الصحافة: مراجعة مسحية ونقدية ألبرز التيارات السائدة في , سيد بخيت (10)
)الجمعية السعودية لإلعالم  ,, العدد السادسالمجمة العربية لإلعالم واالتصال ,الدراسات الصحفية
 .170-57م( ص ص 2010واالتصال: نوفمبر 
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 (11) W. James Portter and Karyn Riddle, A content Analysis of The Media Effects 

Literature, Journal of Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol. 84, 

No.1, Spring 2007, pp. 90–104.  

 أسماء السادة المحكمين: (12)

 فمسطين           -أستاذ الصحافة بكمية اإلعالم بجامعة األقصى غزةأ. د. ماجد سالم تربان:  -

 أ. د. مفتاح محمد اجعيو: أستاذ اإلعالم وعميد كمية الفنون واإلعالم بجامعة مصراتو بميبيا. -

 خ.د. أسامة عبد الحميد: أستاذ اإلعالم المساعد بجامعة كفر الشي -

 د. فاروق محمد بدر اليويدي: أستاذ مساعد ورئيس قسم اإلعالم بجامعة العموم الحديثة.  -

 د. مطير عقيدة: أستاذ اإلعالم المساعد بجامعة صنعاء وعميد كمية العموم اإلنسانية بجامعة المعرفة. -
يا الترميز عدد الحاالت التي اتفق في  Mحيث:             معامل الثبات )ىولستي( =  (13)

عدد الحاالت التي تم ترميزىا في  N2عدد الحاالت التي تم ترميزىا في المرة األولى, و N1في الحالتين, و
 المرة الثانية.

 .9م( ص 0222 عالم الكتب, , )القاىرة:البحث العممي في الدراسات اإلعالمية محمد عبد الحميد, (14)

م( ص 0203 دار الكتاب الجامعي, لبنان:-, )اإلماراتاإلعالميالبحث  مناىج سعد سممان المشيداني, (15)
02. 

عالم  )الرياض:0طمجاالتيا,  -أساليبيا  -البحوث اإلعالمية: أسسيا  محمد بن عبد العزيز الحيزان, (16)
 .01-02م( ص ص 0222 الكتب,

 .22,  21, ص ص مرجع سابق شكرية كوكز السراج,  (17)
(18) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://arabiceditio

n.nature.com/journal/2014/01/504211a&ved=2ahUKEwjnt_OtrM3uAhXJVBUI

HeqKDdgQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2VMHToOM5XCWd34mWg98W

c (2/2/2021) 

و  240, 239, ص ص مرجع سابق ,ماجد سالم تربانو  20, ص مرجع سابق شكرية كوكز السراج,  (19)
 . 268, صمرجع سابق ,عمي السيد عبد الرحمن

العدد )األول(  ,مجمة كمية الفنون واإلعالم ,دور اإلعالم الجديد في تعزيز قيم المواطنة ,خالد منصر (20)
 .150-129م( ص ص 2015)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, نوفمبر 

مجمة كمية الفنون  ,لممراىقينالعالم االفتراضي وأثره عمى تشكل اليوية االجتماعية  حنان المزوغي, (21)
 .171-151م( ص ص 2015العدد )األول( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, نوفمبر  ,واإلعالم

اإلعالم الجديد ومسألة اليوية الثقافية في المجتمع الجزائري: دراسة ميدانية عمى عينة  ,سيام بقموف (22)
, العدد )الثاني( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم مجمة كمية, من مستخدمي الفيس بوك في الجزائر

 .147-121م( ص ص 2016الفنون واإلعالم, يونيو 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://arabicedition.nature.com/journal/2014/01/504211a&ved=2ahUKEwjnt_OtrM3uAhXJVBUIHeqKDdgQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2VMHToOM5XCWd34mWg98Wc
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://arabicedition.nature.com/journal/2014/01/504211a&ved=2ahUKEwjnt_OtrM3uAhXJVBUIHeqKDdgQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2VMHToOM5XCWd34mWg98Wc
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://arabicedition.nature.com/journal/2014/01/504211a&ved=2ahUKEwjnt_OtrM3uAhXJVBUIHeqKDdgQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2VMHToOM5XCWd34mWg98Wc
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://arabicedition.nature.com/journal/2014/01/504211a&ved=2ahUKEwjnt_OtrM3uAhXJVBUIHeqKDdgQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2VMHToOM5XCWd34mWg98Wc
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://arabicedition.nature.com/journal/2014/01/504211a&ved=2ahUKEwjnt_OtrM3uAhXJVBUIHeqKDdgQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2VMHToOM5XCWd34mWg98Wc
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دور اإلعالم في تعزيز الوعي الصحي لدى الشباب في مممكة البحرين: دوافع  ,محمد أحمد فياض (23)
امعة مصراتو: كمية الفنون , العدد )الثاني( )جمجمة كمية الفنون واإلعالم, التعرض واالشباعات المتحققة

 .84-51م( ص ص 2016واإلعالم, يونيو 
العوامل المؤثرة عمى اعتماد الجميور الميبي عمى شبكات التواصل االجتماعي  ,سميمة حسن سعد زيدان (24)

مجمة  ,كمصدر لممعمومات في أوقات األزمات: دراسة استطالعية عمى عينة من سكان مدينة بنغازي
م( ص ص 2017العدد )الرابع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو  ,واإلعالمكمية الفنون 

200-224. 
, في اكتساب الثقافة العممية( facebookدور شبكات التواصل االجتماعي ) ,سميمة عمر عمي التائب (25)

م( ص 2016م, ديسمبر , العدد )الثالث( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالمجمة كمية الفنون واإلعالم
 .125-91ص 

واقع استخدامات االنترنت وتقنيات االتصال والمعمومات في البحث العممي في , محمد عمي األصفر (26)
العدد )الرابع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون  ,مجمة كمية الفنون واإلعالم ,ظل الظروف السياسية الميبية

 .41-11م( ص ص 2017واإلعالم, يونيو 
أبعاد التفاعمية في الصحافة االلكترونية في ليبيا : , سميمة حسن زيدان و عبد اهلل دخيل عبد الوىاب (27)

العدد )الخامس( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم,  ,مجمة كمية الفنون واإلعالم ,دراسة تحميمية
 .214-189م( ص ص 2017ديسمبر 

لكترونية الميبية لظاىرة اليجرة يير القانونية : دراسة معالجة الصحف اال  ,سمية محمد عبد اليادي (28)
 ,مجمة كمية الفنون واإلعالم  ,م5119-3-31إلى  1-1تحميمية لمضمون جريدة األيام الميبية في الفترة 

 .275-248م( ص ص 2020العدد )العاشر( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 
 ,ظاىر التغيير التي تعيشيا المؤسسات اإلعالمية في ظل الوسائط الجديدةم ,ريم الفول و كنزة قوطال (29)

م( ص 2015العدد )األول( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, نوفمبر  ,مجمة كمية الفنون واإلعالم
 .71-62ص 

الصورة وعرض قنوات الفضاء الغنائية العربية بين تكريس قيم  ,عبد العزيز موسى بشارة محمد أحمد (30)
مجمة كمية الفنون  ,م5119-5112الجسد دراسة مسحية عمى القنوات الفضائية الغنائية  في الفترة من 

 .70-55م( ص ص 2019العدد )الثامن( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر  ,واإلعالم
المرئية: دراسة حالة لبرنامج صحافة المواطن  ,حسن عبد اهلل يحيى دجرة و محمد حامد محمد المقري (31)

العدد )الثالث( )جامعة مصراتو: , مجمة كمية الفنون واإلعالم ,أنا الشاىد في قناة ال بي بي سي العربية
 .50-9م( ص ص 2016كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 

العدد  ,واإلعالممجمة كمية الفنون  ,دراسة تحميمية لمحتوى قناة ليبيا األحرار ,سالم عيسى بمحاج (32)
 .211-180م( ص ص 2016)الثاني( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو 
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التغطية اإلعالمية لألزمة السورية )اعالم الدولة, اعالم المعارضة( وأثرىا  ,خزيم سالم الخزام الخالدي (33)
مجمة كمية الفنون  ,قناة العالم(في تشكيل الموقف السياسي: دراسة تطبيقية عمى متابعي )قناة أورينت, 

 .185-159م( ص ص 2019يونيو  ,العدد )السابع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم,واإلعالم
لجائحة كورونا  قناة الحدث الفضائية والتأطير االخباري ,عبد العزيز موسى بشارة محمد أحمد (34)

(covid19تحميل مضمون نشرات األخبار لقناة الحدث ), العدد )العاشر( ,مجمة كمية الفنون واإلعالم
 .146-113م( ص ص 2020)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 

, العدد )الثالث( مجمة كمية الفنون واإلعالم, سيميائية الخطاب البصري ,صالح عمي مسعود قحموص (35)
 .90-68م( ص ص 2016)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 

العدد  ,مجمة كمية الفنون واإلعالم ,أثر التميفزيون عمى التنشئة االجتماعية لمطفل ,خالد سالم عبد اإللو (36)
 .111-89م( ص ص 2019)الثامن( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 

االجتماعية لمطفل دور التميفزيون في عممية التنشئة  ,سفيان مصطفى قصيات و معز عمي السريتي (37)
العدد )السابع( )جامعة  ,مجمة كمية الفنون واإلعالم ,من وجية نظر أولياء األمور: دراسة ميدانية

 .125-96م( ص ص 2019يونيو  ,مصراتو: كمية الفنون واإلعالم
مدى إدراك إعالميي المستقبل لدورىم في خدمة المغة العربية : دراسة  ,حسن عبد اهلل يحيى دجرة (38)

 ,مجمة كمية الفنون واإلعالم,طبيقية عمى طالب قسمي الفنون اإلذاعية والتميفزيونية بجامعة الحديدةت
 .104-72م( ص ص 2015العدد )األول( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, نوفمبر 

 ,واإلعالم الفنونمجمة كمية  ,دور اإلعالم والعولمة في تنامي ظاىرة االرىاب الدولي ,محمد أحمد شعيب (39)
 .52-10م( ص ص 2016العدد )الثاني( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو 

االرىاب من وجية نظر اإلعالميين اليمنيين : معالجة قضايا , عبد الممك الدناني و محمد شرف ىاشم (40)
)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, , العدد )الرابع( مجمة كمية الفنون واإلعالم, دراسة لمقائم باالتصال

 .86-42م( ص ص 2017يونيو 
, الخطاب الديني لوسائل االتصال واالشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعيمحمد أحمد فياض,  (41)

م( 2017العدد )الخامس( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر  مجمة كمية الفنون واإلعالم,
 .42-11ص ص 

واقع تعميم اإلعالم في كميات الفنون واإلعالم بجامعتي كمال أحمد الفرجاني و معز عمي السريتي,  (42)
, العدد )الثامن( مجمة كمية الفنون واإلعالم, الزيتونة ومصراتو في ضوء تطبيق معايير الجودة الشاممة

 .129-113م( ص ص 2019)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 
لتحديث مقررات التصوير التميفزيوني واإلضاءة بقسم الفنون نموذج مقترح  ,حمد حامد المقريم (43)

العدد )الثامن( , مجمة كمية الفنون واإلعالم ,اإلذاعية والتميفزيونية في ضوء التطور الرقمي لمكاميرات
 .38-9م( ص ص 2019)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 
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دارة اتصاالت األزمة: دراسة وصفية تحميمية ,الخضر محمد أحمد إلياس (44) مجمة كمية , العالقات العامة وا 
-241م( ص ص 2016العدد )الثاني( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو  الفنون واإلعالم,

290. 

ى مصرف دور العالقات العامة في نشر الوعي المصرفي: دراسة تحميمية عمعمى حامد ىارون,  (45)
, العدد )الثالث( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, مجمة كمية الفنون واإلعالم, الجميورية بسبيا

 .193-166م( ص ص 2016ديسمبر 

واقع العالقات العامة في المؤسسات الصحية: دراسة تحميمية عمى مركز سبيا عمى حامد ىارون,  (46)
م( 2016دد )الثاني( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو , العمجمة كمية الفنون واإلعالم ,الطبي

 .222-291ص ص 

الرضا الوظيفي وعالقتو خالد مصطفى قائد وسميمان عبد اهلل المحجوب و فتحي عمر أبو صاع,  (47)
, العدد )السادس( مجمة كمية الفنون واإلعالم ,باألداء الوظيفي لدى موظفي مكتبات جامعة مصراتو

 .140-120م( ص ص 2018)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 

, معوقات االتصال التنظيمي في منظمات األعمال: دراسة وصفية تحميميةعمي حامد ىارون حامد,  (48)
م( ص 2020, العدد )التاسع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو مجمة كمية الفنون واإلعالم

 .90-54ص 

أخالقيات اإلعالن في القنوات الفضائية العربية: دراسة تحميمية وصفية لقناتي مسعود حسين التائب,  (49)
mbc  وLbc, العدد )الثاني( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو مجمة كمية الفنون واإلعالم ,
 .239-211م( ص ص 2016

 مجمة كمية الفنون واإلعالم,, فاعمية اإلعالن: دراسة وصفيةالعوامل المؤثرة عمى أحمد إلياس الخضر,  (50)
 .79-42م( ص ص 2017العدد )الخامس( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 

فاعمية اعالنات الطرق في تعزيز الوالء لمسع والخدمات: دراسة مسحية أحمد إلياس الخضر محمد,  (51)
, العدد )التاسع( )جامعة مصراتو: كمية ة كمية الفنون واإلعالممجم, التجاىات جميور مدينة مصراتو

 .152-115م( ص ص 2020الفنون واإلعالم, يونيو 

العوامل المؤثرة عمى اقتصاديات اإلعالن في القنوات الفضائية : عبد العزيز موسى بشارة محمد أحمد,  (52)
, العدد )التاسع( مجمة كمية الفنون واإلعالم, دراسة ميدانية عمى عينة من القنوات الفضائية السودانية

 .114-91م( ص ص 2020)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو 

, مجمة العوامل المؤثرة في اتجاىات المستيمك اليمني نحو اإلعالن في الفيس بوكىزاع مرشد شرف,  (53)
م( ص ص 2018فنون واإلعالم, ديسمبر العدد )السادس( )جامعة مصراتو: كمية ال كمية الفنون واإلعالم,

86-119. 
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اتجاىات طمبة الجامعات األردنية رسمية محمد الشقران و وليد محمد عمشة و عمي عبد اهلل الغزو,   (54)
مجمة كمية الفنون  ,نحو صورة المرأة في اإلعالنات كما تعكسيا القنوات الفضائية العربية: دراسة مسحية

 .172-140م( ص ص 2017العدد )الرابع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو  واإلعالم,
آلية تحميل الخطاب اإلعالمي لمصحف الميبية دراسة , حمزة أمحمد الثمب و خالد أبو القاسم غالم (55)

)جامعة مصراتو: , العدد )الثامن( مجمة كمية الفنون واإلعالم, تحميمية لصحيفتي الصباح وليبيا االخبارية
 .89-71م( ص ص 2019كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 

أولويات قضايا االعتدال والتطرف في الخطاب الصحفي العربي: دراسة  ,عقيل ىايس عبد الغفور (56)
, العدد )العاشر( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, مجمة كمية الفنون واإلعالم ,تحميمية مقارنة

 .112-77م( ص ص 2020ديسمبر 
, العدد )الثالث( )جامعة مجمة كمية الفنون واإلعالم, بدايات الصحافة في مصراتو, عمي يوسف رشدان (57)

 .68-51م( ص ص 2016مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 
دور مجمس الصحافة والمطبوعات السوداني في تطوير األداء الصحفي : , منال إلياس الخضر محمد (58)

مجمة كمية الفنون , م5112 -م 5113اسة تطبيقية عمى لجنتي الجوائز والتدريب في الفترة من در 
 .206-187م( ص ص 2020, العدد )العاشر( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر واإلعالم

الفنون مجمة كمية , توظيف العناصر التيبويرافية في عرض المضمون السياسي, مفتاح محمد اجعيو (59)
 .61-35م( ص ص 2015, العدد )األول( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, نوفمبر واإلعالم

في  fmدور القيادات اإلدارية بإذاعة مصراتو ابراىيم محمد أبو بكر القريزي و تامر سالم بركة يحيى,  (60)
, العدد )التاسع( )جامعة إلعالممجمة كمية الفنون وا, رفع كفاءة العاممين في اإلذاعة: دراسة ميدانية

 .226-185م( ص ص 2020مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو 
الرضا الميني لمقائمين باالتصال في عبد اهلل محمد عبد اهلل أطبيقة و محمد عبد اهلل سالم األجم,  (61)

مجمة كمية الفنون , بمدينة بنغازي أنموذجاً  fmاإلذاعات الميبية المتخصصة بالطفل "راديو سنابل" 
 .45-9م( ص ص 2020, العدد )العاشر( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر واإلعالم

 .286, ص مرجع سابق محمد عمي القعاري,  (62)
 .مرجع سابق, ابراىيم محمد أبو بكر القريزي و تامر سالم بركة يحيى (63)
 .مرجع سابقخالد سالم عبد اإللو,  (64)
 .مرجع سابقمحمد اجعيو,  مفتاح (65)
مجمة , الدعاية السياسية األمريكية: نماذج من الحرب عمى العراق وأفغانستان, محمد جبريل بن طاىر (66)

-86م( ص ص 2017, العدد )الرابع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو كمية الفنون واإلعالم
108. 

 .سابقمرجع , خزيم سالم الخزام الخالدي (67)
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, العدد مجمة كمية الفنون واإلعالم, القنوات االتصالية لمحمالت االنتخابية, أبو بكر مبروك الغزالي (68)
 .180-149( ص ص 2016)الثاني( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو 

صرف دور العالقات العامة في نشر الوعي المصرفي: دراسة تحميمية عمى معمى حامد ىارون,  (69)
 .مرجع سابق, الجميورية بسبيا

فاعمية اعالنات الطرق في تعزيز الوالء لمسع والخدمات: دراسة مسحية أحمد إلياس الخضر محمد,  (70)
, العدد )التاسع( )جامعة مصراتو: كمية مجمة كمية الفنون واإلعالم, التجاىات جميور مدينة مصراتو

 .152-115م( ص ص 2020الفنون واإلعالم, يونيو 

مجمة كمية الفنون , اتجاىات الشباب الميبي نحو التسوق عبر االنترنتآمنة محمد عبد القادر القندوز,  (71)
 .256-225م( ص ص 2017, العدد )الرابع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو واإلعالم

مكة البحرين: دوافع دور اإلعالم في تعزيز الوعي الصحي لدى الشباب في مم ,محمد أحمد فياض (72)
 1مرجع سابق, التعرض واالشباعات المتحققة

واقع العالقات العامة في المؤسسات الصحية: دراسة تحميمية عمى مركز سبيا عمى حامد ىارون,  (73)
 مرجع سابق., الطبي

دراسة : Covid 19األطر الخبرية لمتناول اإلعالمي لجائحة كورونا عبد اهلل محمد عبد اهلل أطبيقة,  (74)
, العدد مجمة كمية الفنون واإلعالم, تطبيقية عمى الموقع االلكتروني لقناة روسيا اليوم الفضائية اإلخبارية

 .184-153م( ص ص 2020)التاسع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو 
ائحة كورونا لج قناة الحدث الفضائية والتأطير االخباريعبد العزيز موسى بشارة محمد أحمد,  (75)

(covid19تحميل مضمون نشرات األخبار لقناة الحدث ) ,مرجع سابق. 
 .مرجع سابقمحمد عمي األصفر,  (76)
بقناة الـ )بي بي سي( العربية في نشر الثقافة العممية: تك  3دور برنامج حسن عبد اهلل يحيى دجرة,  (77)

)التاسع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو , العدد مجمة كمية الفنون واإلعالم, دراسة تحميمية
 .270-227م( ص ص 2020

 .مرجع سابق, سميمة عمر عمي التائب (78)
, الخطاب الديني لوسائل االتصال واالشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعيمحمد أحمد فياض,  (79)

 .مرجع سابق
اعتماد الشباب الجامعي اليمني عمى البرامج الدينية   , حاتم عمي الصالحي و ابتسام عبد اهلل المسوري (80)

, العدد مجمة كمية الفنون واإلعالم, كمصدر لممعمومات حول التطرف الديني والتأثيرات الناتجة عنو
 .247-207م( ص ص 2020)العاشر( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 

ث مقررات التصوير التميفزيوني واإلضاءة بقسم الفنون لتحدينموذج مقترح محمد حامد المقري,  (81)
, العدد )الثامن( مجمة كمية الفنون واإلعالم, اإلذاعية والتميفزيونية في ضوء التطور الرقمي لمكاميرات

 .38-9م( ص ص 2019)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 
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عميم اإلعالم في كميات الفنون واإلعالم بجامعتي واقع تكمال أحمد الفرجاني و معز عمي السريتي,  (82)
, العدد )الثامن( مجمة كمية الفنون واإلعالم, الزيتونة ومصراتو في ضوء تطبيق معايير الجودة الشاممة

 .129-113م( ص ص 2019)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 
 1مرجع سابق ,سيام بقموف (83)
, العدد مجمة كمية الفنون واإلعالم, لغة التعميق الرياضي عمى مباريات كرة القدمعمي محمد الزعموك,  (84)

 .269-244م( ص ص 2017)الخامس( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 
 . 20,  19, ص ص مرجع سابق شكرية كوكز السراج,  (85)
 .مرجع سابقسالم عيسى بمحاج,  (86)
قنوات الفضاء الغنائية العربية بين تكريس قيم الصورة وعرض , محمد أحمدعبد العزيز موسى بشارة  (87)

 .مرجع سابق, م5119-5112الجسد دراسة مسحية عمى القنوات الفضائية الغنائية  في الفترة من 
 .مرجع سابقصالح عمي مسعود قحموص,  (88)
 .مرجع سابق, وصفيةالعوامل المؤثرة عمى فاعمية اإلعالن: دراسة أحمد إلياس الخضر,  (89)
, مجمة كمية الفنون واإلعالم, صعوبات قياس الرأي العام في الدول الناميةالعوامل , فتحي محمد أميمو (90)

 .299-277م( ص ص 2020العدد )العاشر( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 
, عمال: دراسة وصفية تحميميةمعوقات االتصال التنظيمي في منظمات األ, عمي حامد ىارون حامد (91)

 .مرجع سابق
السيد عبد و  250, مرجع سابق ,ماجد سالم تربانو  21, ص مرجع سابق شكرية كوكز السراج,  (92)

 .273, مرجع سابق ,الرحمن عمي
التحديات األساسية ألوجو استخدام , أمين عبد اهلل محمد حسين اليزيدي و عمي أحمد اليزيدي الحاوري (93)

, العدد )الرابع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو مجمة كمية الفنون واإلعالم, الرقميالنص 
 .139-109م( ص ص 2017

 .مرجع سابق, عمي يوسف رشدان (94)
, مجمة كمية الفنون واإلعالم, دور اإلعالم والعولمة في تنامي ظاىرة االرىاب الدولي, محمد أحمد شعيب (95)

 .52-10م( ص ص 2016( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو العدد )الثاني
 .مرجع سابق, عقيل ىايس عبد الغفور (96)
صحافة المواطن المرئية: دراسة حالة لبرنامج , حسن عبد اهلل يحيى دجرة و محمد حامد محمد المقري (97)

, العدد )الثالث( )جامعة مصراتو: الممجمة كمية الفنون واإلع, أنا الشاىد في قناة ال بي بي سي العربية
 .50-9م( ص ص 2016كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 

 .مرجع سابق, سفيان مصطفى قصيات و معز عمي السريتي (98)
 .مرجع سابق, عقيل ىايس عبد الغفور (99)
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الموجية التغطية االعالمية ألزمة الالجئين في المواقع االخبارية األوربية , حردان ىادي صايل (100)
, العدد )العاشر( )جامعة مصراتو: كمية الفنون مجمة كمية الفنون واإلعالم  ,بالمغة العربية: دراسة تحميمية

 .76-47( ص ص 2020واإلعالم, ديسمبر 
واقع العالقات العامة في المؤسسات الصحية: دراسة تحميمية عمى مركز سبيا عمى حامد ىارون,  (101)

 .مرجع سابق, الطبي

مجمة كمية الفنون , اتجاىات الشباب الميبي نحو التسوق عبر االنترنتآمنة محمد عبد القادر القندوز,  (102)
 .256-225م( ص ص 2017, العدد )الرابع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو واإلعالم

 .مرجع سابقىزاع مرشد شرف,  (103)
استخدام طالب كميات اإلعالم لشبكات التواصل , نمفتاح محمد أجعيو بمعيد و سميمة حسن زيدا (104)

, العدد )الثامن( مجمة كمية الفنون واإلعالم ,ة الطالبية: دراسة ميدانيةكاالجتماعي وعالقتو بالمشار 
 .54-39م( ص ص 2019)جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, ديسمبر 

 .276, مرجع سابق ,الرحمن عميالسيد عبد و  251, ص مرجع سابق ,ماجد سالم تربان  (105)
السيد عبد و  251, مرجع سابق ,ماجد سالم تربانو  121, ص مرجع سابق ,رعد جاسم الكعبي  (106)

 .275, مرجع سابق ,الرحمن عمي
 .مرجع سابق, أمين عبد اهلل محمد حسين اليزيدي و عمي أحمد اليزيدي الحاوري (107)
 .مرجع سابق, مسعود حسين التائب (108)
لجائحة كورونا  قناة الحدث الفضائية والتأطير االخباريعبد العزيز موسى بشارة محمد أحمد,  (109)

(covid19تحميل مضمون نشرات األخبار لقناة الحدث ) ,مرجع سابق. 
قنوات الفضاء الغنائية العربية بين تكريس قيم الصورة وعرض , عبد العزيز موسى بشارة محمد أحمد (110)

 .مرجع سابق, م5119-5112عمى القنوات الفضائية الغنائية  في الفترة من  الجسد دراسة مسحية
 .مرجع سابق, منال إلياس الخضر محمد (111)
 .مرجع سابق, ابراىيم محمد أبو بكر القريزي و تامر سالم بركة يحيى (112)
ومحمد عمي  247, مرجع سابق ,ماجد سالم تربانو  24, ص مرجع سابق ,شكرية كوكز السراج  (113)

 68, ص مرجع سابقو عائشة كعباش,  287, مرجع سابق ,القعاري
استخدامات شباب جامعة سرت لمواقع اليوتيوب واالشباعات المتحققة: فرج عياش عمي أمعرف,  (114)

, العدد )الخامس( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, مجمة كمية الفنون واإلعالم, دراسة ميدانية
 .243-215م( ص ص 2017ديسمبر 

دور اإلعالم في تعزيز الوعي الصحي لدى الشباب في مممكة البحرين: دوافع  ,محمد أحمد فياض (115)
 .مرجع سابق التعرض واالشباعات المتحققة,
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استخدام طالب الجامعات اليمنية لمواتساب والفيس بوك واالشباعات فاروق محمد بدر اليويدي,  (116)
, العدد مجمة كمية الفنون واإلعالم, سة مسحية عمى عينة من طالب جامعة العموم الحديثةالمتحققة: درا

 .157-127م( ص ص 2019)السابع( )جامعة مصراتو: كمية الفنون واإلعالم, يونيو 
 .مرجع سابق, مفتاح محمد أجعيو و سميمة حسن زيدان (117)
 .مرجع سابقسميمة حسن سعد زيدان,  (118)
 .مرجع سابق, الصالحي و ابتسام عبد اهلل المسوريحاتم عمي  (119)
 .مرحع سابق, عبد اهلل محمد عبد اهلل أطبيقة و محمد عبد اهلل سالم األجم (120)
تأثير مشاىدة العنف في الرسوم المتحركة عمى األطفال من وجية نظر , دليمة مصباح حامد مصباح (121)

, العدد )الخامس( )جامعة مصراتو: كمية الفنون عالممجمة كمية الفنون واإل ,الوالدين : دراسة ميدانية
 .162-128م( ص ص 2017واإلعالم, ديسمبر 

 .مرجع سابق, سميمة حسن زيدان و عبد اهلل دخيل عبد الوىاب (122)
 .مرجع سابق, آمنة محمد عبد القادر القندوز (123)
 .مرجع سابق, مفتاح محمد أجعيو بمعيد و سميمة حسن زيدان (124)
 .مرجع سابق, رسمية محمد الشقران و وليد محمد عمشة و عمي عبد اهلل الغزو (125)


