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والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 
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للنشر.
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مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 1678

ملخص الدراسة

  يهــدف البحــث إلــى رصــد أهــم املخاطــر املرتبطــة باســتخدامات املراهقــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي، 
واســتقصاء الــدور الــذي تؤديــه ممارســة أنشــطة اإلعــام املدرســي يف تنميــة وعــي املراهقــن بهــذه املخاطر، 

وذلــك ســعًيا إلبــراز هــذا الــدور وترشــيده.   

ــة،  تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، ويف إطارهــا اســتخدم الباحــث منهــج املســح بالعين
ــة، موزعــة بــن  ــة الثانوي ــة عشــوائية قوامهــا )400( مفــردة مــن طــاب املرحل ــى عين وطبقــت الدراســة عل

ــر املمارســن. )200( مفــردة مــن املمارســن ألنشــطة اإلعــام املدرســي، )200( مفــردة مــن غي

وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات املبحوثــن املمارســن 
ألنشــطة اإلعــام املدرســي ومتوســطات درجــات املبحوثــن غيــر املمارســن لهــا علــى مقيــاس الوعــي 
اإلعامــي. كمــا كشــفت النتائــج أن ممارســة أنشــطة اإلعــام املدرســي جــاءت بدرجــة متوســطة يف تنميــة 
الوعــي مبخاطــر مواقــع التواصــل؛ ويرجــع ذلــك إلــى أن الوضــع الراهــن لإلعــام املدرســي باملرحلــة الثانويــة 

يتســم بالقصــور يف الواقــع الفعلــي.

الكلمات املفتاحية: اإلعام املدرسي- تنمية الوعي- مخاطر مواقع التواصل االجتماعي- املراهقن.

Abstract
        The study aimed to clarify the most important risks associated with adolescents› 
use of social media sites and investigate the role that school media activities play 
in developing adolescents› awareness of these risks in order to highlight this 
role and rationalize it. This study is belonged to the descriptive studies where 
the researcher used the survey method. The study sample was consisted of four 
hundred (N=400) secondary stage students. They were chosen randomly and 
divided into (N=200) students who practiced the school media activities and 
(N=200) who did not practice these activities. The results of the study revealed 
that there was a statistically significant difference between the mean scores of 
study participants who practiced the school media activities and the participants 
who did not practice on the media awareness scale. The results also revealed 
that practicing the school media activities developed the awareness social media 
risks in a medium degree.  These results were ascribed to the current state of the 
school media at the secondary stage which characterized by deficiencies in the 
actual reality.
Keywords: School Media Sites- Awareness Development– Social Media Risks– 
Adolescents.
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دالجعمةةادع د ةةم درمةةمدك في  مواوةةع اصدج ع ةةار  فاطمةةع داةةادر الج در مةةطر اسةةاطم دوةةعسادت اصد ةة  درعصد ةةط -1
 .3(ر  ة2016ر )جااعع در اكمةر م وع دإلدالتر رسالة ماجستير

كفةة ج جةةصلة ا إةةار ملاةةاا اصد ةة  درعصد ةةط دالجعمةةادع  دال عةةا جمماصاةةع درالةةوج دالجعما وةةع  د  ال وةةع رةةا   -2
المجلةةةة أس درمةةةاال دالجعمةةةادعار در ةةةااعع درم ةةةمع  در"ةةةعصلع الجدوةةةع ا اجظةةةع فةةةع مطةةةاج ظامإةةةع ج درشةةة ا  

-234ر  ةةة2016يصظوةةع  -ر جااعع در اكمةر م وع دإلدالتر درعال در"السر أبمإطالمصرية لبحوث الصحافة
235. 

درماجوةةوع  دال عةةا مبةةمدموج ادمةةا أبصدرم ةةار د  اكةةام طةةال  درممي ةةع در اظصإةةع ظدةةص  ةةاجإ  اةةم   در ةةدافع  -3
ر جااعع در اكمةر م وع المجلة المصرية لبحوث الرأي العامرماجوعر جم"عص  اماجوع ج رألظشطع دإلدالاوع جا

 .518ر ص ة2015لي"مام   -ر درعال درمدج ر أكعصبم14دإلدالتر درم  ا
ع فةةع درم عمةة  ممةةا ادما ادما جكفمر درعأثفمدم دال  اروع رشةة كام درعصد ةةط دالجعمةةادع د ةةم د اةةي در  ةةم   -4

ر جااعةةع در ةةاكمةر م وةةع دإلدةةالتر لمجلةةة المصةةرية لبحةةوث ا  ةة ما مدكةةا درمسةةس در"ةةعصليعة لجدوةةع ا"ةةدوعر 
 .505ر  ة2016واعمام   –ر يصرفص56درعال 

طةةاجم ادمةةا در ةةعفاعر ل ج دإلدةةالت درعمبةةصع فةةع  مموةةع درةةصدع دإلدالاةةع رةةا   الافةة  درممي ةةع دإلدادليةةعر  -5
 .100ر  ة(2005ر )جااعع دفي شم ر اع ا دراجدوام درع وا ر ط صرعرهرسالة دكتورا

-9وعال ادما درم معر ل ج د ظشطع دإلدالاوةةع درماجوةةوع فةةع درعص وةةع جةةارالوج درعمبصإةةع رةةا  د ط ةةاال اةةي   -6
ر جااعةةع دةةفي شةةم ر اع ةةا دراجدوةةام درع وةةا ر ط صرةةعر مجلةةة دراسةةاط الة ولةةةوةةمعة لجدوةةع افادظوةةعر  12

 .2.  ة2016لي"مام  -ر أكعصبم73ر دإل ادج 19درم  ا 
 .64ر  ة مرجع سابقر عفاعر طاجم ادما د  -7
 .98درممج  در"ابقر  ة   -8
ر )جااعةةع رسةةالة ماجسةةتيرشةةوماا در ةةالع ادمةةصلر ل ج دإلدةةالت درماجوةةع فةةع ا ا اةةع قثةةاج در ةة   در  ةةافعر  -9

 (.2010درمم صجةر م وع درعمبوع درمص وع بااواط ر
 مجلةةةةيمايةةةع در صإةةةع در  ا وةةةعر   عةةةمل درمةةةمدك في  ظشةةةطع دإلدةةةالت درعمبةةةصع  دظعكاوةةةا د ةةةم غةةةالة  ةةة مر -10

 .2008ر جااعع د زكمر درعال درعاو   درعشم ار درم  ا در اظعر يمايم البحوث ا   مية
در  مإةةةع  امةةةاال  ةةةارب داةةةاج  درماةةةعر   ةةةصج ا عةةةم  رع عفةةةط ل ج دإلدةةةالت درعمبةةةصع فةةةع اصدج ةةةع درعوةةةاجدم -11

 (.2015لر جااعع أت در معر م وع درعمبوعر ر )درمإارسالة دكتوراهدرمعا مة اي اماصج  مبصع موالاعر 
  ا  ماات وصإ جر درعال ع بفي اماجوع طال  درممي ع دإلدادليع  ظشطع دإلدالت درعمبةةصع   مموةةع  ةةاجد  ج   -12

 (.2017وام درع وا ر ط صرعر ر )جااعع دفي شم ر اع ا دراجدرسالة ماجستيردإلدالاوعر  
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اا   ةةةاجإاع فةةةع در ةةةدافع درماجوةةةوع رعمموةةةع در ةةةاجة دالبع اجإةةةع  درةةةصدع در"ةةةفا مبةةةمدموج لج إةةة ر فاد وةةةع بمظةةة  -13
ر )جااعةةع درمم ةةصجةر م وةةع درعمبوةةع درمص وةةعر رسةةالة ماجسةةتيردر ةةد ع رةةا   الافةة      درممي ةةع دإلدادليةةعر 

2011  .) 
14- Wiley, Black Well ,The extent of Information Development in British Schools , 

in Accordance with the Principles and Practices within the School Press , ERIC 

ED, 2011.    
 .مرجع سابقطاجم ادما در عفاعر   -15

16- Dianne, Mcafee . Hopkns , School Library Media Centers and Intellectual 

Freedom,Chicago, American Library Association .Editions, 2015.     
طال    دالاوع راا اجدم درعمبوع دإل الت درعمبصع  دال ع ا بعمموعدظشطع دإلأاماجوع لداا دااهللا وارجر  -17

 (. 2017ر )جااعع درممص وعر م وع درعمبوع درمص وعر رسالة ماجستيرر درممي ع ر اظصإع
18- Lisa P.Nathan,ailce,MacGougan, Elizabeth, Shaffer, If Not Us, Who? Social 

Media Policy and the school Classroom, Journal of Education for Library and 

Information Science ,Vol.55,No.2,2014.    
19-Renee , Hobbs, strengthening Media education in the Twenty –First Century: 

opportunities for the State of Pennsylvanai, Arts Education Policy 

Review,Vol.106,No.4 ,2005.    
20-Cheung , ck :there levance of media education in primary school in hongkong in 

the age of new media :acase study educational studies,dec, vol.31,2005.     
21-Alexander, fedorov:Media education and media literacy:Experts opinions mentor 

a media education Curriculum for Teachers in the mediterraneam, the thesis of 

Thessaloniki, First Version, UNESCO,2005.       
22-Sun-Kwon m Chang: Korean Educational Broadcasting System .Available at 

:http://www.hp.com/go/fetconnected.     
23-Valsamidou, Lina P. Et al. Student in the Role of Journalists: School Newspaper 

Publication about Social Behavior and the Mass Media” Journal of studies 

Education, Vol.2, No.1, 2102.  
24-Oyero, Olusola, “Institutionalizing children journalism education in Nigerian 

communication studies” Global Journal, African Edition, Vol.5,2011.  
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  اةةادجس  ارا بةةي يمةةا بةةي وةةارج در فالظةةعر ل ج دإلدةةالت درعمبةةصع فةةع  مموةةع درةةصدع دإلجعمةةادع رةةا  طةةال  -25
ر )جااعةةع درةةا ال لة ماجسةتيررسا( فع و طمع دماار لجدوع افادظوعر 10-5درعع وج د واوع درد  ع در اظوع )

 (.2008درعمبوعر اع ا در دصث  دراجدوام درعمبوعر 
ي"ةةةي ادمةةةا   فةةةطر ل ج دإلدةةةالت درعمبةةةصع دردةةةارع  درمةةةأاصال فةةةع  د فةةةق د اةةةي در  ةةةمع رطةةةال  درممي ةةةع  -26

 ةةع ظاةةم اشةةمفع درمشةةاط دإلدالاةةع لجدوةةع ا اجظةةع بةةفي دفمةةع اةةي اشةةمفع درمشةةاط دإلدالاةةع در اظصإةةع اةةي  ج
ر مجلة دراساط الة ولةدجس درعع وج درعات فع درمم  ع درعمبوع در"عصليع  أ م  ج م صجإع ا م درعمبوةةعر جما

 .2016ااجس   -ر يمايم19ر ا  ا 70جااعع دفي شم ر اع ا دراجدوام درع وا ر ط صرعر درعال 
ممي ةةع در اظصإةةع جماظوةةع زإا بي زإا درداجثعر مو ات دإلدالت درعمبصع فع  د فق د اةةي در  ةةمع رةةا  طةةال  در  -27

ر )درمم  ةةع رسةةالة ماجسةةتيراكةةع درمكماةةع اةةي  ج ةةع ظاةةم اةةايمع   مةةالا درمةةادجس  درمشةةمففي درعمبةةصإفير 
 (.2008درعمبوع در"عصليعر جااعع أت در م ر م وع درعمبوعر 

ر ةةةاظصع ادمةةةا ي"ةةةفير ل ج دإلدةةةالت درعمبةةةصع فةةةع درعص وةةةع در  ا وةةةع ر مةةةمدك في فةةةع امي ةةةع درعع ةةةوج دج يوةةةع  -28
 (.2008ر )جااعع دفي شم ر اع ا دراجدوام درع وا ر ط صرعر رسالة دكتوراهجمدافاع لاواطر 

رسةالة  دليةةعرفا ي أيما يم ةر ل ج در دافع درماجووع فع  مموع درةةصدع درةةايمع رةةا   الافةة  درممي ةةع دإلدا  -29
 (. 2006ر )جااعع دفي شم ر اع ا دراجدوام درع وا ر ط صرعر ماجستير

وةة فم وةةود درةةايي داةةالر ل ج در ةةدافع درماجوةةوع دإلر عم ظوةةع فةةع  مموةةع درةةصدع درمع صاةةا ع رةةا  طةةال   -30
رةةةعر ر )جااعةةةع دةةةفي شةةةم ر اع ةةةا دراجدوةةةام درع وةةةا ر ط ص رسةةةالة ماجسةةةتير درمةةةمي عفي دإلدادليةةةع  در اظصإةةةعر

2016  .) 
31- Victoria Reideout, “Educational Media Use in America, the Joan Ganz Cooney 

Center, Forum at the McGraw Hill Building in Midtown Manhattan, 2014. 

32-Simone Lassing, “Educational Media”, Memory, and Society, Georg Eckert 

Institute for International Textbook Research, Journal of Educational Media,Vol. 6, 

Issue 1, Spring 2014. 
33- Lynn Schofield Clark, Rachel Monserrate.High School Journalism and the 

making of Young Ctizens . Journalism &Mass Communication Quarterly 

January, January 27, 2016.   
34- Plopper,Bruce :Conaway,Anne Flemin. Schools Journalism Teacher use of 

Digital Device and Social Net working Tools in a poor, largely Rural State- 

Journalism and mass Communication Educator, vol.68. , No. 1,2013.  

35- Bobkowski,Piotr S.Goodman,Mark Bowen ,Candace Perkins ,Student Media in 

U.S.A .Secondary Schools : Associations With School Demographic 
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Characteristics, Journalism and Mass Communication Educator, vol.67 , No. 

3, 2012.   
ج"ةةةمح أيمةةةا در طمإةةةقر ل دفةةة  دوةةةعسادت اصد ةةة  درعصد ةةةط دالجعمةةةادع   أثفمد  ةةةا درم "ةةةوع  دالجعما وةةةع رةةةا   -36

 (.2018دالتر ر )جااعع در اكمةر م وع دإلرسالة ماجستيردرش ا  درم معر 
أوةةةةماا ادمةةةةصل درشةةةةافععر دوةةةةعسادت طةةةةال  درممي ةةةةع دإلدادليةةةةع رمصد ةةةة  درعصد ةةةةط دالجعمةةةةادع  دال ع ةةةةا  -37

ر )جااعةةع درمم ةةصجةر م وةةع رسةةالة ماجسةةتير د ف وةةعار  -غعمد  د وةةمع  درماجوةةع رةةاي ج الجدوةةع افادظوةةعجةةاال
 (.2017درعمبوع درمص وعر 

درعصد ةةةةط دالجعمةةةةادع  دال عةةةةا جاةةةةاكمة دالغعةةةةمد  رةةةةا  د وةةةةم  أزكةةةةاج ادمةةةةا  ةةةةا عر دوةةةةعسادت شةةةة كع -38
ر )جااعةةع دةةفي شةةم ر اع ةةا ة ماجسةةتيررسةةاللجدوةةع ا اجظةةع بةةفي بفيةةع جإاوةةع  أ ةةم  ي ةةمإعر  –درم ةةمإع

 (.2016دراجدوام  در دصث درافيوعر 
ا وةةعة دراةةو  يماا بمح شعشصع درش معر أثم دوعسادت ش كام درعصد ط دإلر عم ظوع د م درعال ةةام دالجعم  -39

 .(2013ر )جااعع درم ك داادرع إ ر م وع دآللد   درع صت دإلظ"اظوعر رسالة ماجستيربصك   صإعم ظمصذًجار 
كشات وعفا درامجعر  أثفم دوةةعسادت   مصرصجوةةا شةة كام درعصد ةةط دالجعمةةادع داةةم دإلظعمظةةح د ةةم درعال ةةام   -40

 (.2015 اكمةر م وع دإلدالتر ر )جااعع دررسالة ماجستيردالجعما وع رألومة درم مإعر 
41- Hood, M., Greed, P. A., & Mills, B. J. Loneliness and online friendships in 

emerging adults, Personality and Individual Differences, 2018. 
42- Turel, O., Poppa, N., & Gil- Or, O. Neuroticism Magnifies the Detrimental 

Association between Social Media Addiction Symptoms and Wellbeing in Women, 

But Not in Men : A three – way moderation Model, Psychiatr Q, 89, 2018.    
43- El khouli  M. , The most important negative aspects of using social networking 

affecting the family stability in Abu Dhabi , Lacsit International Journal of 

engineering and technology , vol.5, No .1, February 2013.  

44-Guest Blogger,Negative Effects of Social Networking Sites for Students, on 

lin,Performancing .com /negative – effects - of- Social- networking –Sites –for- 

Students, 2012.   
المجلةةةة  دوةةةع ر شةةة ا  در ةةةااععرجف ةةةاا وةةةفا أيمةةةا يدفةةةمر أثةةةم دراةةةو  بةةةصك د ةةةم ا"ةةةعصإام د لدا دراج  -45

 .2014لي"مام  -ر أكعصبم49ر جااعع در اكمةر م وع دإلدالتر درعال المصرية لبحوث ا   م
46- Owusu-Acheaw, M.; Larson, Agatha Gifty."Use of Social Media and Its Impact 

on Academic Performance of Tertiary Institution Students: A Study of Students of 
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Koforidua Polytechnic, Ghana", Journal of Education and Practice, vol.6, No.6 

,2015.   
 ةةةةع درعمبوةةةةع در"ةةةةعصليع رشةةةة كام ا"ةةةةادا بةةةةي يمةةةةادا درشةةةةمدجعر دوةةةةعساداام ط  ةةةةع درممي ةةةةع در اظصإةةةةع جارمم  -47

ر )جااعةةع درفماةةصكر م وةةع دإلدةةالتر رسةالة ماجسةتيردرعصد ط دالجعمادع   أثفمد  ا د م  د  ف ج دراجدوعر 
2013.) 

أشةةةمال جةةةالال ي"ةةةير أثةةةم شةةة كام درعال ةةةام دالجعما وةةةع درع اد وةةةع جاإلظعمظةةةح  جوةةةا ط در  ةةةا وام د ةةةم  -48
المةةةر مر العلمةةة  األسر  األسةةةر  سا  ةةة م درم ةةةمإع  در طمإةةةعر  درعال ةةةام دالجعما وةةةع  دال  ةةةاروع رألوةةةمة

 .2009فامديمر 17-15وع دإلدالتر ر جااعع در اكمةر م س حدياط العصر(
49-Reynol Junco, The Relationship between Frequency of Facebook Use 

,particibation in Facebook Activities, and Student Engagment, Computers & 

Education, Vol.58,2011.  
50- Aren, Karbinisky : Face Book and the technology Revolution , N,Y,Spectrum 

Puplications ,2010. 

51- Martin, Florence, Chuang Wang, Petty, Teresa, Weichao Wang, Wilkins, Patti, 

."Middle School Students' Social Media Use", Journal of Educational Technology & 

Society, Vol. 21, Issue 1, 2018 . 
ل ج شةة كام درعصد ةةط دالجعمةةادع فةةع درامةةاا درالومةةع رةةا  طةةال  در ااعةةعة جااعةةع ظ ةةالا فمغ ةةع د ةةعر  -52

 (.2015ر )جااعع أوفصطر م وع درعمبوعر رسالة دكتوراهأوفصط ظمصذًجار 
 .مرجع سابقكف ج جصلة ا إار   -53
ا( لجدوةةع  -54 ف ةةا درطوةةاجر شةة كام درعصد ةةط دالجعمةةادع  أثمكةةا د ةةم درالةةوج رةةا  طةةال  در ااعةةع ) ةةصإعم ظمصذجةةً

ر 30ر درم  ةةةا المجلةةةة العر يةةةة للدراسةةةاط األمريةةةة سالتةةةدري  طاوالوةةةع د ةةةم طةةةال  جااعةةةع درم ةةةك وةةةعصلر 
 .2014ر لي"مام 61درعال

دع  دظعكاوةةةة ا د ةةةةم  شةةةةكفط  ةةةةوج درشةةةة ا  اأوةةةةماا ادمةةةةا ا ةةةةط مر دوةةةةعسادت شةةةة كام درعصد ةةةةط دالجعمةةةة  -55
لي"مامر  –ر جااعع در اكمةر م وع دإلدالتر درعال در ااير أكعصبم المجلة العلمية لبحوث الصحافةدر ااععر 

2016. 
جبةةةا  جأفةةةح در مةةةاالر أثةةةم دوةةةعسادت شةةة كام درعصد ةةةط دالجعمةةةادع د ةةةم  شةةةكفط درم"ةةةق درالومةةةع د  ال ةةةع  -56

كرس  األمير نةاي  وعر درمم  ع درعمبوع در"عصليعر جااعع درم ك داا درع إةة ر ظ ر ش ا  در"عصلعة لجدوع افاد
 .2013ربن  بدالعزيز للقيم األخ قية
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وةةكمة د ةةع ي"ةةير د  اكةةام شةة ا  در ااعةةع ظدةةص دوةةعسادت اصد ةة  درعصد ةةط دالجعمةةادع  ل جكةةا فةةع  ةةم إ   -57
 .2012 در الثصار  ير جااعع د زكمر درعال در اامجلة البحوث ا   مية درشا عامر

58-Benjamin Doerr and Mahmoud Fouz and Friedrich Tobias , Why Rumors 

Spread Fast in Social NetWorks, 2013,Retrieved: https://people.mpi-

inf.mpg.de/tfried/paper/CACM1.pdf. 

59- Minghan Bai,Exploring the Dynamics of Rumors on Social Media in Chinese 

context Master's Degree of Social Science in the field of Media and 

communication Stuies ( Sweden:  uppsala university ,2012. 
60-Oh,Onook,Agrawal,Manish and Rao.Raghav .Community intelligence and 

social media Services: arumor theoretic analysis of tweets during social 

crises.Management Information Systems Quarterly .Vol.37,No.2,2013. 
61- Adrien Friggeri. MLada A. Adamic .Dean Eekles and Justin Cheng .Rumor 

Cascades USA:Association for the Advancement of Artificial 

Inelligence.2014. 
62- Simpson, C. S., Manago, A., Gaggi, N., & Gillespie – Lynchc, K. Why do College 

students prefer Face book twitter or Integra? Site affordances, Tensions between 

privacy and self- expression, and Implication, for social capital, Computers in 

Human Behavior,vol. 86,2018. 
63- Edwards, K.Examining the Security Awareness,Information Privacy,and the 

Security Behaviors of Adolescents Users of Social Media,PHD Thesis,Nove 

Southeastern Univeraity,2015 .  
ع  يمإةةام دظع ةةاك   ص ةةو داةةادرد وج اصوةةمر  ا ةةط م دةةصلر ل ج اصد ةة  درعصد ةةط دالجعمةةادع فةةع  -64

ر جااعةةع د زكةةمر مجلةة البحةوث ا   ميةةلجدوةةع افادظوةةع د ةةم دفمةةع اةةي درشةة ا  در"ةةعصلعر   –درم"عساافي
 .2014درعال دردالع  د جبعصار  

65- Alsurehi, Hassan. A, Youbi, Adel A. al  .Towards Applying social Networking in 

Higher education case study of Saudi universities, international Journal of 

Academic research, sep,vol. 6 No(5), 2014. 
66- Ryan Lange ,and Cliff Lampe,Feeding the privacy Debate :an Examination of 

facebook ,paper presented at the amual meeting of the in International 

Communication Association ,TBA. Montreal ,Quebec, Canada, 2008.   
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67- Chop, A. B. Effects of Face book Usage and How It relates to personality life 

satisfaction,  Perceived social support and Depression (Doctoral Dissertation in 

clinical Psychology, Alliant International University.2017  

68- Naeemi, S., & Ezhar, T. The Relationship Between Emotional Dependence on 

Face book and Psychological well – Being in Adolescents Aged 13-16, Child Ind Res, 

10 -,2017  
69- Rai, Komal , Gill, Gurpreet ,"Loneliness in relation to social networking site 

usage among university students", Indian Journal of Health & Wellbeing, Vol. 

7, Issue 5, 2016. 
م ع جبو ر ملااا دراو  بصك فع ضصا جعض درمع فمدمر جوارع ااج"عفمر )جااعع درشاج عر م وع   -70

 (. 2012دال  االر 
71- Nikolina, B., Banjanin, N., Dimitrijevic, I., & Pantic, I., Relationship between 

internet use and depression : Focus on physiological mood oscillations, social 

networking and online addictive behavior, computers in Human Behavior,Vol. 43, 

2015.   

الت در ايار جوارع لمعصجدلر )جااعع دفي  ر ممدك في درم مإفي رإلد ظاليع ا ط م درشوخر دالوعسادت درما ا  -72
 (. 2018شم ر م وع دراجدوام درع وا ر ط صرعر 

م ع مبمدموج جصلةر دوعمد و وع ا عميع رمصدج ع اساطم درم عم  درش كع د م طةةال  دإلدةةالت درعمبةةصع فةةع   -73
 (.2016وعر كمةر م وع درعمبوع درمص ر )جااعع در ارسالة دكتوراهضصا اعايفم درعمبوع دإلدالاوعر 

 .مرجع سابقفاطمع داادر الج در مطر   -74
مكمدت ف دل دإلكصدظعر اشكالم دإلدالت در ايا  أوارفس اصدج ع ا د م دفمع اةةي درمةةمدك فير جوةةارع لمعةةصجدلر   -75

 (.2015)جااعع دفي شم ر اع ا دراجدوام درع وا ر ط صرعر 
76- Reghabi, Beverly . "Exploring the ethics of social media use in rehabilitation 

counselor education", The University of Arizona, ProQuest Dissertations 

Publishing, 2017. 
أوااع داادرميوج د عر أيما دالال داادر عا ر فعاروع بمظاا  رعاجإس طةةال  دإلدةةالت درعمبةةصع د ةةم درةةصدع   -77

اةةو  ج ر ةةا لجدوةةع شةة ا   مإاوةةع فةةع مطةةاج اةةا ط درعمبوةةع دإلدالاوةةعر  وةةع رإلدةةالت در ايةةا   طجار ةةصدجا د  ال
 –ر درعةةال در ارةةور يصرفةةةص14ر جااعةةع در ةةاكمةر م وةةع دإلدةةةالتر درم  ةةاالمجلةةة المصةةرية لبحةةوث الةةرأي العةةام

 .2015واعمام  
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موةةع أيمةةا جمةةاال ي"ةةير درعمبوةةع دإلدالاوةةع ظدةةص ا ةةاافي اصد ةة  درشةة كام دالجعما وةةعر ظمةةصذ  ا عةةم  رعم  -78
ر )جااعةةةةع درمموةةةةار م وةةةةع درعمبوةةةةع درمص وةةةةعر رسةةةالة ماجسةةةتيردرم"ةةةةيصروع دالجعما وةةةةع رةةةةا  طةةةةال  در ااعةةةةعر 

2015.) 
79- Tibor Kolyta : "The media and the literacies : media literacy , informaation 

literacy, digital Iiteracy, Media Culture & society,Vol.33, No.3, 2011.   
80- Seyed Vahid Aqili , Baharah Nasiri:"Technologu &the need of media literacy 

education in the twenty First century "European Journal of social sience ,Vol 

.15, No.2, 2010.    
مجلةةةة العلميةةةة الشةةةمإد لج إةةة  در  ةةةاار در ةةةصدجا د  ال وةةةع  درعشةةةمإ وع رشةةة كام درعصد ةةةط دالجعمةةةادعر  -81

 .2015يصظوار  -ر  جااعع در اكمةر م وع دإلدالتر درعال در اظعر أبمإط لبحوث الصحافة
 .4 ة مرجع سابق،ي"ي د ع   فطر   -82
ر دال ةةع دوةةعسادت شةة كع دإلظعمظةةح جارع رةةع دالجعما وةةع رةةا  يع ةةص  يصوةةك در مةةاجعر يمةةصل ف ةةا در شةةعاا -83

ر جااعع دإلاةةاجدم درعمبوةةع درمعدةةاةر م وةةع درع ةةصت انية ساالجتماعيةمجلة العلوم ا نسطال  جااعع در صإحر  
 .16ر  ة 2001دإلظ"اظوع  دالجعما وعر درعال د  الر أبمإط 

ظدمدفةةام در"ةة صموع رةةا  درمعةةملليي د ةةم امدكةة  يع ةةص  يةةصظ  د وةةططر درمشةةكالم درةةم   دجعما وةةع  دال -84
(ر  ةةة 2011اعةةع دإلوةةالاوع ج ةة ةر م وةةع درعمبوةةعر ر )در ارسةةالة ماجسةةتيردإلظعمظةةح جمدافاةةع  ةةاا يةةصظ ر 

18. 
رسةةةالة ظاظ"ةةةع يمةةةاع د مةةةاار ل ج  ةةةالة درةةةمأع فةةةع  ص وةةةع درشةةة ا  جمسةةةاطم دإلظعمظةةةح لجدوةةةع افادظوةةةعر  -85

 .132(ر  ة2007ع دآللد ر ر )جااعع درممص وعر م و ماجستير
درعال ةةةام دالجعما وةةةعر لجدوةةةع ظةةةصدال بممةةةامر دظعكاوةةةام دوةةةعسادت اصد ةةة  درعصد ةةةط دالجعمةةةادع د ةةةم ظمةةةا  -86

ر )جااعةةع ادمةةا   ةةفم ج"ةةكمةر م وةةع درع ةةصت رسةالة دكتةوراهافادظوع د م دفمع اي درم"عساافي در  د ةةمإفير 
 .237(.  ة2016دإلظ"اظوع  دالجعما وعر 

87-Junco, Reynol. " The relationship between frequency of Facebook use , 

participation in Facebook activities , and student engagement " . Computers & 

Education, Vol.58,No1,2012. Lock Haven University . USA  
دي دالوعسادت در"فئ رإلظعمظح اي  ج ع ظام  مبمدموج وعفا داادر مإجر اشكالم د ومة درم مإع درماجمع  -88

ر 13ر جااعةةع در ةةاكمةر م وةةع دإلدةةالتر درم  ةةا أي العةامالمجلةة المصةرية لبحةوث الةةر درصدرةةايي لجدوةةع افادظوةةعر 
 .460ر  ة2014لي"مامر   -درعال در اظع ا ل  ر يصروا

89- Varghese, T., & Nivedhitha, D. Indian Teenagers and Their Family Relations in 

The Social Networking Era, Journal of Social Development,vol.No. 6 (1), 2014 
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90- Al-menayes,J(B),Outcomes associated with hweavy social media usage by 

Kuwait university students, Journal of the Gulf and Arabian Peninsula 

Ptudies ,vol.41,No.157, 2015.   
 385ر  ةمرجع سابقجف اا وفا أيما يدفمر   -91

92- Comborg, A.& Vas, L.Comparing internet affinity and big five personality 

factors, between Hungarian and Israeli medical students. The Internet Journal of 

World Health and Social Politics, New York ,vol.9,No. (2),2008.   
93- Graham C.l. Davey "Social Media , Loneliness and Anxiety In young People " Is 

there a role For social media in perpetuating anxiety and loneliness" , PH.D.2016. 
 .512-511ر  ةمرجع سابق ادما ادما جكفمر  -94

95-Ghulam Shabir,The impact of social media on Youth :A case study of 

Bahawalpur City , Asian Journal of Social Cience and 

Humanities,Vol.3,No.4,2014.  
96- Bernhard Debtain&Jennette P. Lovejoy.Facebook and Online Privacy :Attitudes, 

Behaviours and Unintended Consequences, Journal of Computer-Mediated 

Communication,Vol .15, 2009.   
 .121-119 ة ر مرجع سابقافمة وما  فم  داادر عا ر د   -97
 .76ر  ة مرجع سابقج"مح أيما در طمإقر   -98
 .239ر  ةمرجع سابقظصدال بممامر   -99

د افةةمة وةةما  فةةم  داةةادر عا ر ث افةةع درس ص ةةوع داةةم اصد ةة  درعصد ةةط دالجعمةةادع بةةفي ا ديةةا دإلف ةةا   -100
ر وث الةرأي العةامالمجلةة المصةرية لبحةم صج درعةةات درم ةةمعر دي در دم  اساطمل ة لجدوع فع  صج ام در 

 .2015ااجسر   -ر درعال د  الر يمايم14جااعع در اكمةر م وع دإلدالتر درم  ا 
101- Marina Vastly,Use of Social Networks Sites by Young Adults in Russia , 

unpublished Masters thesis, University of Tampere "School of Social Sciences 

and Humanities" , 2012. 

102-Zayira Jordan Conde, Brian Mennecke &Others, Late Adolescent Identity 

Defunition and Intimate Disclosure on Facebook, Combuters in Human 

Behavior,2013.   
103- Munoz , Caroline Lego ; Towner Terri L . " Opining Facebook : How to Use 

Facebook in the College Classroom " . Conference Paper , Information Technology 

and Teacher Education conference . Charleston . South Carolina .USA .2009. 
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104-Abhilash Nair. "Internet Content Regulation :Is a Global Community Standard a 

Fallacy or the only way out ? ,In :International Review of Law Computers 

&Technology Vol.21,No.1,2007, p.16. 
ادمةةةةا أوةةةةعار درعال ةةةةع بةةةةفي دوةةةةعسادت درشةةةة ا  درم ةةةةمع رمصد ةةةة  درشةةةة كام دالجعما وةةةةع   ةةةةوم ج دمةةةةم   -105

ر رسةةالة دكتةةوراهر   Face book درةةةة  ةةو  بةةصكYou tubeدرم عم وةةعة لجدوةةع د ةةم اةةص عع درفص فةةص   
 (.2011عع در اكمةر م وع دإلدالتر )جاا

106- Senguta, A. & Chaudhri , A, "Are Social Networking Sites a Source of Online 

Harassment for Teens? Evidence from Survey Data", Children and Youth Services 

Review, Vol.33,2111.   
 ط دالجعمادع د ةةم درعال ةةام دالجعما وةةع.. لجدوةةع افادظوةةع فةةع جضا داادرصدجا أافير  أثفم اصد   درعصد  -107

ر جااعةةع در ةةاكمةر م وةةع المجلة العلمية لبحةوث الع اةاط العامةةدرالوموةةعر ضصا ظامإعع دردعموع درع مصرصجوع   
 .2016يصظوار   -دإلدالتر درعال در"السر أبمإط

108-Kyriacou,C.,&Zuin, A.Characterising the cyberbullying of teachers by 

pupils.Psychology of Education Review,39(2),2015.p.26. 
109- Grace, C.& Marko, S. Facebook bullying: An extension of battles in school. 

Journal homepage ,2015: www.elsevier.com/locate/comphumbeh,29,16-25. 

Eindhoven, Netherlands.   
110- Yap, Kevin Yi – Lwern and Tiang, Yi long, Recommendations for health care 

educators on eprof as perceived by Lithuanian university students: A 

multidimensional Perspective", Journal of Baltic science education, Vol.14, 

Issuel,2014. 

 .9ر  ة مرجع سابق ا در شعاار يع ص  يصوك در ماجعر يمصل ف  -111
 –در دع درم "ةةوع رةةا  طةةال  درممي ةةع در اظصإةةعي"ات درايي د  ر ملااا دإلظعمظح  دال عا ب عض أجعال   -112

ر جااعةةع دةةفي شةةم ر اممةة  المر مر العلم  السروي التاسع للة ل سالبيئةةدرصجا دآل م ر صجة  دإلظ صافايار 
 .283 ة  (ر2001ااجسر  25-24لجدوام درط صرعر )

113- Huang, Z; Wang, M; Qian, M; Tao, R; and Zhong, J. Chinese internet addiction 

inventory: Developing a measure of problematic internt use for Chinese college 

students, Cyberpsychology and Behavior, 10(6), 2007. 
114- Begum, S; Mehmet, S; Seydi, A & Bahtiyar, C .Social competence and 

psychological vulnerability as predictors of facebook addiction .Turkish 

Association,vol. 56,No .4,2014  
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ج"ةةةمع ي"ةةةفي يةةةصظ ر ملاةةةاا شةةة كام درعصد ةةةط دالجعمةةةادع  دال ع ةةةا جاالضةةةطمدجام درم "ةةةوع رةةةا  ط  ةةةع  -115
 (.2016ر )جااعع د زكم ج  ةر م وع درعمبوعر ستيررسالة ماججااعع د زكمر 

 .34 ر  ةمرجع سابقشمإد لج إ  در  اار    -116
ظ"مإي ي"ات درايير ل ج اصد   درعصد ط دالجعمادع فع ملجدك درش ا  درم ةةمع رمسةةاطم يةةم   در فةةط   -117

ر درعال 15دإلدالتر درم  ا  ر جااعع در اكمةر م وعالمجلة المصرية لبحوث الرأي العامدرمدج  لجدوع افادظوعر  
 .322ر  ة 2016يصظوار    -در اظعر مبمإط

وماار ل ج  وا ط دإلدالت در ايا فع اصدج ةةع درعةةأثفمدم در"ةة اوع ر شةةا عام درمم  طةةع ادما جضا أيما و   -118
ج درم عمةة  در"ةةعصلع جاوةةعسادت دوةةعمد و وع درمم ةةام درمععةةالة لجدوةةع  د ف وةةع  افادظوةةع اةة    ةةص  مجاإلجكةةا  د ةة 

ر 70ر دإل ةةادج19جااعع دفي شةةم ر اع ةةا دراجدوةةام درع وةةا ر ط صرةةعر درم  ةةا ر  مجلة دراساط الة ولةا عم ر  
   .  46ر  ة 2016ااجس   -يمايم

 
119- Grhol,G.The process and effects of mass communications .Chicago ,university, 

of Lionis Press. 2009. 
120- Anderson,Park&Song.Development of a facebook addiction 

scale.Psychological Reports, vol.110,No .2,2012.  
ظةةاةر  ا  ةة م االجتمةةا   سأ عادةةةا االاتصةةادية سالسياسةةية ساألمريةةة فةة  العةةالم يمةةاع جشةةفم ادمةةار  -121

 .53(ر  ة 2014ر )دماار أاصد  ر ط ادع  درمشم  درعصزإ ر  العر  
122- Randa Muhammed et al , “Summery of Arabizi or Romanization: The  dilemma 

of writing Arabic texts” Jil Gadid Conference, University of Texas at Austin, 18-

19,Feb. 2011. Retrieved - http://www.utexas.edu. 
"ةةعصليع ظدةةص دوةةعسادت اةةا ي"ةةمم ادمصل داادرعاطع ا" جر د  اكام درش ا  فةةع در ااعةةام درم ةةمإع  در  -123

مجلةة   ملجدك ج رعأثفمد ا د م در  ةةع درعمبوةةعر جارعمبف ع أ  در مدظ ص قجد  فع اصد   درعصد ط دالجعمادع  اا
 .2015ر عر جااعع درممص وعر م وع دآللد ر البحوث

 .139(ر  ة 2007ر )در اكمةر لدج در  م ر مشم  درعصزإ ر ا   م سالعولمةجضا داادرصدجا أافير    -124
 .70ر  ة مرجع سابقم ع مبمدموج جصلةر   -125
(ر 1994ر )در اكمةر لدج در  ةةم درعمبةةعر قاف  ف  المجتمع العر   المعاصرالغزس الثادما در"فا أيمار   -126

 .18-17 ة
ي مع   م واجعر  أثفم دال  اال دام دإلظعمظح فع درعال ام دالجعما وع لجدوع افادظوةةع فةةع درم عمةة    -127
 .  2016ر وصجإار درم  ا د  الر درعال د  ال  در اظعر مجلة جامعة دمشقر طمعر د
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 . 85 ةمرجع سابق، داا در الج در مطر فاطمع   -128
 - :السادة المحكمون حسب الترتيب األبجدي   

 شم . جااعع دفي  –اع ا دراجدوام درع وا ر ط صرع –مدعمال   ك اعاا        أوعاذ دإلدالت درمع مغ أ. د/ -
 جااعع دفي شم .  –اع ا دراجدوام درع وا ر ط صرع –مبمدموج      أوعاذ دإلدالت درمع مغ أ. د/ محمد معوض  -
 جااعع دفي شم .   –اع ا دراجدوام درع وا ر ط صرع –أوعاذ دإلدالت      أ. د/ محمود حسن إسماعيل -
 ع در"عصليع.رشماروعر درمم  ع درعمبو جااعع دردا ل د –أوعاذ دإلدالت       أ. د/ محمود منصور هيبة -
 جااعع درممص وعر م وع درعمبوع درمص وع .  –أوعاذ دإلدالت درم"ادا       أ. م. د/ هشام رشدي خيرهللا -

ادما د ع و وماار دوعسادت امدك ع در ةةعفا رمصد ةة  درعصد ةةط دالجعمةةادع  دال عةةا جمفةةصر ج ظدةةص  ةةاكمة   -129
 (.2018جدوام درع وا ر ط صرعر جااعع دفي شم ر م وع درار )رسالة ماجستير د    جار أجر

 مرجع سابق.ظاليع ا ط م درشوخر   -130
 مرجع سابق.فاطمع داادر الج در مطر   -131
 ادما جأفح ي"فير ل ج ش كام درعصد ط دالجعمادع فع مك"ا  درممدك في درمعمفع جد ص  ج دال  ةةاروعر  -132

 (.2017ا دراجدوام درع وا ر ط صرعر ر )جااعع دفي شم ر اع  رسالة ماجستير
جضةةا داادرصدجةةا أاةةفير  ةةأثفم اصد ةة  درعصد ةةط دالجعمةةادع د ةةم درعال ةةام دالجعما وةةع لجدوةةع افادظوةةع فةةع  -133

 مرجع سابق.ضصا ظامإعع دردعموع درع مصرصجوع  درالوموعر 
 مرجع سابق.ظاليع ا ط م درشوخر   -134
 مرجع سابق. ط مر أوماا ادما ا  -135
 مرجع سابق.فاطمع داادر الج در مطر   -136
 مرجع سابق.ظاليع ا ط م درشوخر   -137
كمةةةح ي"ةةةةي در"ةةةة ار ملجدك درشةةةة ا  درس و ةةةةع رمسةةةةاطم  وةةةةا ط درعصد ةةةةط دالجعمةةةةادعر درمم  ةةةةع درعمبوةةةةع  -138

 11-10) المرهجيةةمر مرسسائل التواصةل االجتمةا  .. التةبيقةاط سا الة االط در"عصليعر جااعع دإلااتر  
 (.2015ااجس 

وةةة فم  ةةة صم داادرم فةةةار ل ج شةةة كام درعصد ةةةط دالجعمةةةادع فةةةع  ةةةم إ  درشةةةا عام  وةةةاط اصدج ع ةةةاة  -139
 .2015ر در  ا در ارو أر 21ر درعال مجلة كلية التر ية جامعة  ين المس لجدوع افادظوعر

   مرجع سابق.ي"ات درايي د  ر   -140
 مرجع سابق. فاطمع داادر الج در مطر  -141
 .  459ر  ةمرجع سابقادما داادر اوار  ج يوع  -142
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ادمةةا فةة دل زديةةار درعال ةةع بةةفي اماجوةةع د ظشةةطع دإلدالاوةةع  ا ةةاجدم درع  فةةم درما ةةا رةةا   الافةة  درممي ةةع  -143
 (.2002ر )جااعع دفي شم ر اع ا دراجدوام درع وا ر ط صرعر رسالة   ماجستير دإلدادليعر

 مرجع سابق. وارجر لداا دااهللا  -144
ا ا داادر عا  أبصدرم ار   صج ا عم  ر عمبوع دإلدالاوةةع فةةع اةةادجس درعع ةةوج در ةةاظصع فةةع جم صجإةةع ا ةةم   -145

 (. 2012ر )جااعع أوصدار م وع درعمبوعر رسالة ماجستيردرعمبوع فع ضصا جعض درسامدم درا روعر 
رسةةةةالة درعمبوةةةةعر  ا ةةةةموةةةةما  دراوةةةةص عر درعمبوةةةةع دإلدالاوةةةةع جممي ةةةةع درعع ةةةةوج د واوةةةةع فةةةةع جم صجإةةةةع  -146

 (. 2010ر )جااعع در اكمةر اع ا دراجدوام  در دصث درعمبصإع رماجستير
 .461ر  ةمرجع سابقج يوع ادما ي"فير   -147
 .64-63ر  ة  ةمرجع سابقطاجم در عفاعر   -148
"ةةدوعر ع اكف ج ظاجع داادردكوجر ل ج دإلدالت درماجوع فع درعمشةةيع در"واوةةوع ر مةةمدك في درمك ةةصففي لجدوةة   -149

 .70(ر  ة2004ر )جااعع دفي شم ر اع ا دراجدوام درع وا ر ط صرعر رسالة ماجستير
150- Tom Dickson .Mass Media Education in Transition :Preparing for 21st Century 

, contributors Lawrence Erlbaum As sociates Publishers , Mahwah, New 

Jersey,2000.       
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