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 لخ ادل
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الدور الوسيط لمخوف من تفويت األحداث )فومو( في 

دمان استخدام الفيسبوك، وذلك لدى عينة قواميا ) ( 3:5العبلقة بين كل من تقدير الذات المنخفض وا 
طالبة من السنوات الدراسية األربعة، تراوحت أعمارىم ما بين  374بًا طال 53من طبلب الجامعة )

عامًا(، ُطّبقت عمييم أدوات الدراسة التي اشتممت عمى مقياس الخوف من تفويت األحداث  45 -:3
(Przybylski, et al., 2013) ، مقياس تقدير الذات لروزنبرج، باإلضافة إلى مقياس بيرغن إلدمان

. أشارت نتائج الدراسة إلى أن الخوف من تفويت األحداث لم يكن لو دور وسيط في استخدام الفيسبوك
دمان استخدام الفيسبوك.  أشارت النتائج إلى وجود عبلقة كما العبلقة بين تقدير الذات المنخفض وا 

دمان استخدام الفيسبوك، وعبلقة ارتباطية  ارتباطية دالة إحصائيًا بين الخوف من تفويت األحداث وا 
كسية دالة إحصائيًا بين تقدير الذات المنخفض وكل من إدمان استخدام الفيسبوك والخوف من تفويت ع

األحداث لدى عينة الدراسة. أما نتائج تحميل االنحدار التدريجي فأشارت إلى أن الخوف من تفويت 
تقدير الذات األحداث أسيم في التنبؤ بإدمان استخدام الفيسبوك لدى عينة الدراسة بدرجة أكبر من 

 المنخفض. 
 : الخوف من تفويت األحداث )فومو(، تقدير الذات، إدمان استخدام الفيسبوك. الكلوات ادلفحاحية

 

The current study aimed to explore the mediating role of Fear of 

Missing Out (FoMO) in the relationship between Low Self-Esteem and 

Facebook Addiction in a sample of 183 undergraduates (31 males and 152 

females, aged 18-23 years). FoMO scale (Przybylski, et al. 2013), 

Rosenberg's Self-Esteem scale, and Bergen Facebook Addiction Scale 

(Andearssen et al., 2012) were administered to the respondents. Results 

showed that FoMO did not have an intermediate role in the relationship 

between Low self-Esteem and Facebook Addiction. FoMO was significantly 

correlated to Facebook Addiction. Self-Esteem was significantly and 

negatively correlated to FoMO and Facebook Addiction. Stepwise 

Regression Analysis revealed that Fear of Missing Out predicted Facebook 

Addiction than did low Self-Esteem.  

: Fear of Missing Out (FoMO), Self-Esteem, Facebook 

Addiction.    
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 :هقذهة
العديد من  يتضمن صارراضي عالمًا موازيًا لعالمنا الواقعي، بل االفتأو ًأصبح العالم الرقمي 

من حوليم من  الميزات التي أتاحت لمبشر االطبلع المستمر دون جيد أو تخطيط عمى كل ما يدور
دون تقيد  عبلقات اجتماعية والحفاظ عمى اتصال دائم باآلخرين  باإلضافة إلى إقامةأحداث وأخبار، 
إلى أن الحاجة إلى االنتماء  (Wegman, et a., 2017, p.33)، ويشير انمكأو ال بحدود الزمان

، ىي Collective Self-Esteemوتقديم الذات، باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل تقدير الذات الجمعي 
 من بين الدوافع الستخدام مواقع التواصل االجتماعي. 

االجتماعي إلى التخفيف من شعور  يؤدي استمرار متابعة وتصفح ما يحدث عبر وسائل التواصلو  
، فاإلعجاب الذي (Franchina et al., 2018, p.2)البعض بالقمق الناتج عن االستبعاد االجتماعي 

 & Burrow)بزيادة تقدير الذات لديو فيسبوك يرتبط إيجاباً اليتمقاه الفرد عمى منشوارتو عمى 

Rainone, 2017, p.235)  ، لدى  بقيمتيمات لدى البعض يتأثر تقدير الذوىو ما يدل عمى أن
 . اآلخرين حتى في البيئة االفتراضية

ذلك لعدد من األسباب يرجع و  ،دوافع لمقارنة أنفسيم باآلخرينبصورة عامة فإن البشر يمتمكون 
 إلى جانب تنظيم االنفعاالت ،عقد المقارناتو من بينيا إشباع الحاجة إلى االنتماء، تقييم الذات 

(Vogel, et al., 2014, p.208)  وعمى الرغم من أن الرغبة في معرفة ما يفعمو اآلخرون ومشاركتيم
الطفولة، وليست مشروطة باستخدام  ذمنتبدأ الخبرات واألحداث المختمفة ىي حاجة إنسانية أساسية 

، إال أن سيولة (Fuster, Chamarro & Oberst, 2017, p.24)وسائل التواصل الرقمية 
 ,Abel)بصورة مستمرة  يدور حوليملمنصات، قد أتاح الفرصة لمجميع لمتابعة ما الوصول إلى تمك ا

Buff & Burr, 2016, p. 35). 
مقارنة ذات الفرد الواقعية بالذات االفتراضية المثالية لآلخرين قد يكون لو  عمى الجانب اآلخر، فإن

، (Chou & Edge, 2012)الذات ومستوى السعادة النفسية لديو  الشعور بقيمةأثر مدمر عمى 
 ,Abel, Buff & Burr)أكبر لمشعور بالقمق، وعدم الكفاءة ونقص تقدير الذات  قابميةوتصبح لديو 

2016, p. 34) االعتماد عمى التوكيد من قبل اآلخرين من أجل الحصول عمى شعور جيد  ، كما أن
لمفرد بمرور  ضا النفسيالر لقيمة الذات مما قد يؤثر عمى  نحو الذات قد ينتج عنو تقدير مشروط

 . (Kernis, et al., 2000, p.1299)الوقت 
الخوف من وسائل التواصل االجتماعي إلى ظيور نوع من لبلنترنت و  االستخدام الزائدأدى وقد 

 يعيش ، ُأطمق عميو "الفومو"، وىو خوف من أنتفويت األحداث أو الُفرص المرتبط بتمك الوسائل
 أو غير ُمشترك فييا يكون الفرد غائبًا عنياأو ُمجزية وناجحة،  وأحداث جيدةاآلخرون خبرات 

(Przybylski, et al, 2013, pp. 1841)الخوف من تفويت ة بين يجدت عبلقة ارتباطوُ  ، وقد
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، وكثيرًا ما يتم (Franchina et al., 2018)لوسائل التواصل االجتماعي  الزائدواالستخدام  األحداث
باعتبارىا متغيرًا يتوسط العبلقة بين بعض الخصائص الشخصية والتأثيرات  (وموالف)التركيز عمى ظاىرة 

 ,Fuster, Chamarro, & Oberst)السمبية لمشبكات االجتماعية عمى الصحة النفسية والعقمية 

2017, p.24). 
ا ليالنفسية السمبية  اآلثار أخطر ويعد إدمان استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الرقمية أحد

ويرتبط  ،اإلدمان السموكيوىو أحد صور ، (Ehrenberg, et al., 2008, P.739)عمى األفراد 
، ويترتب عمى ىذا النوع (Wiesner, L., 2017, P.13) بصورة كبيرة بالخوف من تفويت األحداث

المراىقين  ،من اإلدمان نتائج سمبية فيما يتعمق بجودة الحياة واآلداء النفسي لؤلطفال
 Baker & Algorta, 2016; Brooks, 2015; Fox & Moreland, 2015; Lin et)ينالبالغو 

al., 2016; Sampasa-Kanyinga & Lewis, 2015  وكذلك تحصيميم الدراسي(Kalpidou, 

Costin, & Morris, 2011) . 
 هشكلة الذراسة:

 ،3*4242العام من  الثاني الربعبميون مستخدم شيريًا خبلل  4,9بمغ عدد مستخدمي الفيسبوك 
وال شك أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي بشكل زائد مشكمة  وىي نسبة تزيد بصورة كبيرة يوميًا.

ممن يعانون من عدم االستقرار  لذلك القابمية ذويخاصة عمى األفراد  آثارىا النفسية السمبيةليا 
، وحيث أن (Fuster, Chamarro & Oberst, 2017, p.24)عرضة لبلضطراب  واألكثراالنفعالي 

تتسم بدرجة كبيرة من عدم االستقرار العاطفي وكذلك التركيز الزائد عمى ىي مرحمة  الجامعةمرحمة ال
 & ,Valkenburg, Peterالذات، والمبالغة في االىتمام بنظرة وتقييم اآلخرين لذات الفرد وسموكو 

)585Schouten ,2006, p.  عرضة ىذه المرحمة الحرجة يكون  الفرد في ، فإن تقدير الذات لدى
بكل ما  (Orth, Maes, & Schmitt, 2015, p.249)بيذا العالم الرقمي  بشكل كبير لمتأثر

 يتضمنو من أحداث وأخبار وعبلقات مع اآلخرين.
دمان استخدام مواقع  عكسيةوقد توصمت العديد من الدراسات إلى وجود عبلقة  بين تقدير الذات وا 

 ;Hong et al., 2014; Malik & Khan, 2015; Wang et al., 2012)ي التواصل االجتماع

Wilson, Fornasier & White, 2010; Hawi & Samaha, 2017).   رتبط استخدام اكما
بالدعم االجتماعي المدرك، تقدير الذات، والسعادة النفسية بشكل عام  وسائل التواصل االجتماعي سمباً 
Hunt et al., 2018, p.753)(  العبلقة بين  أيضًا دورًا وسيطًا لمخوف من تفويت األحداث فيُوجد و

 & Buglass, Binder)االستخدام المفرط لشبكات التواصل االجتماعي وانخفاض تقدير الذات

                                              
* https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-

users-worldwide/ 
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Betts ,2017)  وحيث يرتبط الخوف من تفويت األحداث بإىمال الفرد لمسئولياتو وواجباتو في سبيل ،
باآلخرين واالتصال بيم وخاصة في المناسبات واألحداث االجتماعية  إشباع رغبتو في االرتباط
لمخوف من تفويت لكشف عن الدور الوسيط تسعى إلى االدراسة الحالية  المختمفة، فإن الباحثة في

دمان استخدام الفيسبوك، وكذلك ، العبلقة بين تقدير الذات األحداث في العبلقة بين تقدير الذات وا 
دمان استخدام   ألحداث،الخوف من تفويت ا  لدى عينة من طبلب الجامعة. فيسبوكالوا 

 وتتمثل مشكمة الدراسة الحالية في األسئمة اآلتية: 
 ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الخوف من تفويت األحداث وتقدير الذات؟  .3

دمان استخدام الفيسبوك؟ .4  ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات وا 

دمان استخدام الفيسبوك؟ ى .5  ل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الخوف من تفويت األحداث وا 

دمان استخدام الفيسبوك عند عزل أثر الدرجة  .6 ىل تنخفض معامبلت االرتباط بين تقدير الذات وا 
 الكمية لمخوف من تفويت األحداث ؟

 إدمان استخدام الفيسبوك؟ىل ُينبيء الخوف من تفويت األحداث وتقدير الذات المنخفض ب .7

 أهوية الذراسة: 
 أىمية الدراسة الحالية في جانبين رئيسين:  تتمثل

األىمية النظرية: تنبع من تناول الباحثة لمشكمة إدمان استخدام مواقع التواصل االجتماعي وخاصة 
مى تأثير الفيسبوك بين طبلب المرحمة الجامعية، وآثارىا السمبية، وذلك من خبلل إلقاء الضوء ع

متغيرين عمى ىذا السموك اإلدماني، وىما الخوف من تفويت األحداث )باعتباره ظاىرة جديدة لم يتم 
تناوليا في البيئة العربية في مجال الدراسات النفسية، وذلك في حدود اطبلع الباحثة(، وتقدير الذات 

الدراسة الحالية في إثراء المعرفة لدى الطبلب، واالستفادة من اإلطار النظري والمقاييس التي تتضمنيا 
 بتمك المتغيرات وعبلقتيا ببعضيا البعض.

األىمية التطبيقية: وتتمثل في توجيو الباحثين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين لبلستفادة من 
نتائج الدراسة الحالية في العمل نحو الحد من إدمان استخدام الفيسبوك بين طبلب ىذه المرحمة من 

تبني بعض التدخبلت الوقائية واإلرشادية لتعريف الطبلب باألسباب المرتبطة بإدمان استخدام  خبلل
الفيسبوك ودعم تقيييم لذاتيم وىوياتيم الفردية، وتوعيتيم باألسباب التي تدفعيم نحو االستخدام الزائد 

ن في الواقع لمفيسبوك وما لذلك من تأثيرات سمبية عمى شخصياتيم وآدائيم وعبلقاتيم باألخري
 الحقيقي. 
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 أهذاف الذراسة:
اليدف الرئيس لمدراسة الحالية في "التعرف عمى الدور الوسيط لمخوف من تفويت األحداث في يتمثل 

دمان استخدام الفيسبوك لدى طبلب الجامعة"، ويمكن  العبلقة بين كل من تقدير الذات المنخفض وا 
 تقسيم أىداف الدراسة إلى: 

 ة بين الخوف من تفويت األحداث وتقدير الذات لدى طبلب الجامعة. الكشف عن العبلق -3

دمان استخدام الفيسبوك لدى طبلب الجامعة.  -4  الكشف عن العبلقة بين تقدير الذات وا 

دمان استخدام الفيسبوك لدى طبلب  -5 الكشف عن العبلقة بين الخوف من تفويت األحداث وا 
 الجامعة. 

دمان الكشف عن الدور الوسيط لمخوف من ت -6 فويت األحداث في العبلقة بين تقدير الذات وا 
 استخدام الفيسبوك لدى طبلب الجامعة. 

الكشف عن مدى إسيام كل من تقدير الذات المنخفض والخوف من تفويت األحداث في التنبؤ  -7
 بإدمان استخدام الفيسبوك لدى طبلب الجامعة.

 :هصطلحات الذراسة
 : FoMO اخلوف هي جفويث األحذاخ )فوهو( أوال:

واألحداث الُمجزية أو الُمرضية التي يعيشيا اآلخرون خبرات تفويت الفرد لم"خوف من  بأنو ُيعرف
الفرد في ىذه الحالة الرغبة  وتزيد لدى" )وخاصة األصدقاء( بأن يكون غائبًا عنيا أو غير ُمشترك فييا

وسائل التواصل  متابعة لفي البقاء عمى اتصال واطبلع مستمر عمى ما يفعمو اآلخرون وذلك من خبل 
، وتتبنى الباحثة ىذا التعريف إجرائيًا (Przybylski, et al, 2013, p.1841)االجتماعي المختمفة 

حيث ُيقاس الخوف من تفويت األحداث بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس الخوف 
 .Przybylski, et al, 2013)من تفويت األحداث ) 

 ذيز الذات: ثاًيًا: جق
تقدير الذات بأنو " اتجاه إيجابي أو سمبي نحو الذات، ويدل ارتفاع تقدير الذات عمى  "روزنبرج"عرف يُ 

، وىو التعريف اإلجرائي في (Rosenberg, 1965, p.60)شعور الفرد بأنو شخص جيد بشكل كبير 
تحديد مستوى تقدير الذات الدراسة الحالية حيث اعتمدت الباحثة مقياس روزنبرج لتقدير الذات، في 

 من الدرجة الكمية لمطالب عمى ىذا المقياس.
  : الفيسبوكثالثًا: إدهاى اسحخذام 

فيسبوك بأنو "التعمق أو االرتباط الزائد ال( إدمان استخدام 4233يمفنسون ونولر )إعرف كل من يُ 
أعراض االنسحاب  بالفيسبوك والذي يؤثر عمى األنشطة اليومية ووظيفية العبلقات، وىو يتضمن
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السعادة والشعور باالرتباط مع اآلخرين عند استخدام الفيسبوك" بحساس اإلواالنتكاس والعودة وكذلك 
(Elphinston & Noller, 2011, p.631).  

وُيعّرف إدمان الفيسبوك إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنو " أحد صور اإلدمان السموكي الذي يؤدي إلى 
ك واالنشغال بو بصورة مستمرة بشكل يؤثر عمى آداء الفرد لوظائفو وأدواره المختمفة، استخدام الفيسبو 

حيث يتضمن أعراض رئيسية متمثمة في الظيور أو االنتشار، التحمل، الصراع، االنسحاب، االنتكاس، 
وتغير الحالة المزاجية، وىذه األعراض الستة تُقاس من خبلل ستة عبارات يتضمنيا مقياس بيرغن 

ستخدام إدمان استخدام الفيسبوك، ويتم حساب الدرجة الكمية بمجموع درجات الطالب عمى العبارات ال
 الستة". 

 حمذدات الذراسة:
: حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي لمتعرف عمى العبلقة االرتباطية بين محددات منيجية (أ )

 بات الجامعة. ( من طبلب وطال3:5متغيرات الدراسة، وذلك لدى عينة قواميا )

: حيث تم تطبيق الدراسة عمى عينة من طبلب كميتي التربية والصيدلة بجامعة محددات مكانية (ب )
 الزقازيق بجميورية مصر العربية. 

: تم تطبيق أدوات الدراسة عمى أفراد العينة خبلل الفصل الدراسي الثاني لمعام محددات زمنية (ج )
 (. 4242الدراسي )

 الحالية بالمقاييس المستخدمة لقياس متغيرات الدراسة. كما تتحدد نتائج الدراسة  (د )
 اإلطار الٌظزي:

  الحواصل االجحواعي: هواقع وإدهاى اسحخذامجقذيز الذات : أوال
 نظراً  وذلك ،النفسية يمحاجاتبعض  إشباع عمى االجتماعي البشرسائل التواصل تساعد و 

لخبرات التي يعيشيا اآلخرون بعرض مستمر لؤلحداث واىم لطبيعتيا الدينامية التي تزود
((Franchina et al., 2018, p.2كبيراً  دوراً  تمعب االجتماعية غير المشبعةالنفسية و  الحاجات، ف 

لـ  وطبقاً ، (Wegmann & Brand, 2016)شكل لشبكات التواصل االجتماعي في االستخدام المُ 
القبول من اآلخرين يؤدي إلى  عدمو الرفض أو االستبعاد االجتماعي  فإن Learyوزمبلؤه  ي"لير "

 ,Vonk, 2006)انخفاض شديد في تقدير الذات، وكذلك فإن التقبل االجتماعي يزيد من تقدير الذات 

p.181). 
يتسم منخفضو تقدير الذات بمفيوم مشوش لذواتيم وعمى العكس من مرتفعي تقدير الذات، 

 Kernis, et)الشعور بالذنب أو القمق ويمجأون إلى بعض األفعال والسموكيات التي تيدف إلى تجنب 

al., 2000, p.1303) اليروب من مشاعر نقص تقدير الذات ، و(Bianchi & Phillips, 2005, 

p.40) ،وتكون مشاركتيم في التواصل المباشر مع اآلخرين قميمة، حيث يتوقعون تغذية راجعة سمبية ،
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فيجدونيا وسيمة  )(Zhang, ,2015, p.19 وفي المقابل يزيد استخداميم لمتكنولوجيا بيدف التواصل
 & Forest)آمنة لمتعبير عن ذواتيم، ومواجية الصعوبات التي يواجيونيا في عبلقاتيم االجتماعية 

Wood, 2012, p.296)  والحصول عمى اإلعجاب من اآلخرين(Andreassen, Pallesen & 

Griffiths, 2017, p. 292) ذات لدييم في محاولة لتعزيز تقدير وصورة ال(Hawi & Samaha, 

2017, p.577).  
إدمان "( أن إدمان التكنولوجيا ىو نوع من اإلدمان السموكي ويعرفو بأنو 8;;3يرى غريفيث )

 ,Bianchi & Phillips) "سموكي يتضمن تفاعل بين اإلنسان واآللة وليس كيميائيًا في طبيعتو

2005, p.40) ، االستخدام القيري لمواقع التواصل االجتماعي "وىو يرى أن إدمان وسائل التواصل ىو
، التحمل،  الصراع، )البروز( بحيث يظير فيو أعراض اإلدمان السموكي التي تتضمن األىمية

 . (Griffiths, 2005, p. 139) "االنسحاب، االنتكاس، وتغير المزاج
دمان استخدام مواق عكسية ارتباطية عبلقة وقد ثبت وجود  ع التواصل االجتماعيبين تقدير الذات وا 

 ,.Andreassen, Pallesen, Griffiths, 2017; Hong et al) في عدد من الدراسات منيا

2014; Malik & Khan, 2015; Wang et al., 2012; Wilson, Fornasier & White, 

ام المتغيرات الشخصية التي ترتبط باالستخد ىي أحدالمستويات المنخفضة من تقدير الذات ف، .(2010
 & De Cock et al., 2014; Blachnio, Przepiorka)القيري لمواقع التواصل االجتماعي 

Pantic, 2016) . 
وعمى الرغم من ذلك فقد اختمف تأثير وسائل التواصل عمى تقدير الذات االجتماعي سمباً إو إيجاباً باختبلف 

بية أو سمبية(، بما ُيعزز تقدير الذات لديو مضمون التغذية الراجعة التي يحصل عمييا الفرد من اآلخرين )إيجا
 .(Valkenburg, Schouten& Peter,2006)أو يقمل منو 

باإلضافة إلى ذلك فإن إدمان استخدام وسائل التواصل االجتماعي يدفع مستخدمييا إلى ممارسة 
)Tandor, Ferrucci, Hunt et al., 2018, p.753 ; بصورة مستمرة لمقارنات االجتماعيةا

)ffy,2014Du اآلخرين الشخصية بين مبيدف تحديد قيمتي Casale, Rugai, Fioravanti, (

 & ,Chou)أن اآلخرين أفضل منيم بإلى االعتقاد  في بعض األحيانبيم  ، مما يؤدي (2018

Edge, 2012, p. 118) بالدعم االجتماعي المدرك،  سمباً يرتبط استخدام تمك الوسائل ، لذلك فإن
 .)(Hunt et al., 2018, p. 753والسعادة النفسية بشكل عام تقدير الذات، 
 )فوهو(:  واخلوف هي جفويث األحذاخجقذيز الذات ثاًيًا: 

ىي الساحة التي تتيح لؤلجيال األصغر سناً  Social Mediaتعد مواقع التواصل االجتماعي 
ممثمي الُسمطة استكشاف وتطوير ىوياتيم وثقافتيم دون تدخل أو سيطرة من قبل اآلباء أو 

(Andreassen, Pallesen, & Griffiths, 2017, p. 288)) مما يعزز الشعور بتقدير الذات ،
(Russo, 2019, p.20) يحتاج األفراد إلى الحصول عمى اإلثارة أو التشجيع من أوساطيم ، و
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التي يحصمون االجتماعية لكي يشعروا بالقيمة والكفاءة، وىذا التشجيع المتمثل في التغذية الراجعة 
عمييا من اآلخرين في وسائل التواصل االجتماعي تدفعيم لبلستمرار في تقديم الذات بشكل إيجابي أمام 

نحو مزيد من االنخراط في استخدام تمك الوسائل  بدورىام يىؤالء اآلخرون، وىذه العبلقة تدفع
(Salim et al., 2017, p.72). 

لوجيا واالعتماد عمى وسائل التواصل االجتماعي في شتى ومع الزيادة المطردة في استخدام التكنو 
ن أن اآلخرون قد يعيشون مجاالت الحياة وأىميا العبلقات والتواصل، ظير نوع من الخوف أو القمق م

أو الخوف من  FoMOوُأطمق عميو مصطمح )فومو(  خبرات ممتعة/مجزية ويكون الفرد غائبًا عنيا"
بالرغبة في البقاء عمى  ويتصف الفرد فيو  ،ة التي يعيشيا اآلخرونتفويت األحداث والخبرات الُمجزي

اتصال واطبلع مستمر عمى ما يفعمو اآلخرون من خبلل وسائل التواصل االجتماعي المختمفة 
(Przybylski, et al, 2013, p. 1841) معموماتو  الدائمة لتحديث الفرد بحاجة ، وىو يرتبط

شباع الرغبة أو الحاجة لبلنتماء أحد أسبابو إيكون باآلخرين، و  تصبلً والبقاء م واألخبار التي يتمقاىا
(Wiesner, L., 2017 P.13). 

وسيطًا في االستغراق في استخدام وسائل التواصل االجتماعي  الخوف من تفويت األحداث عامبلً ُيمّثل 
صحة النفسية أو تقدير األشخاص الذين يعانون من مشكبلت في ال لدىواالنفعاالت السمبية الناتجة عنيا 

استخدام مواقع و ، وكذلك بين نقص إشباع الحاجات والمشكبلت االنفعالية  (Russo, 2019, p.13)الذات
 Self، وتقدم نظرية تحديد الذات (Wegman, et al., 2017, p. 34)التواصل االجتماعي 

Determination Theory SDT قتيا بالحاجات النفسية، تفسيرًا ُيسيم في فيم ظاىرة )الفومو( في عبل
حيث تشير إلى أن التنظيم الذاتي الفعال والحفاظ عمى الصحة النفسية لمفرد يقومان عمى إشباع الحاجات 
النفسية األساسية، وىذه الحاجات ىي الكفاءة، االستقبلل، واالرتباط أو العبلقات مع اآلخرين 

(Przybylski, et al, 2013, p. 1841). 
النظرية، فإن التأثير النسبي لتقدير الذات يعتمد عمى نوع أو طبيعة تقدير الذات، ومن منظور ىذه 

يناك نوعان من تقدير الذات وىما تقدير الذات الحقيقي ويتمتع بو األشخاص الذين يحصمون عمى ف
، ويصبحون أكثر شعورًا باألمن في داخميم ويتصف تقدير النفسية محاجاتلدرجة كافية من اإلشباع 

والذي  ،تقدير الذات المشروطو  ،بصورة مستمرة وال يشغميم التركيز عميوت لدييم بأنو ثابت نسبيًا الذا
نجده لدى األشخاص الذين لم يتحقق ليم إشباع تمك الحاجات في مراحل مبكرة من حياتيم، وبالتالي 

ير يحصمون أصبحوا يمتمكون إحساس غير آمن بذواتيم، ويبحثون باستمرار عن أىداف خارجية ومعاي
من خبلل تحقيقيا عمى شعور بالقيمة ويتجنبون مشاعر الذنب والخجل، ويتسم ىذا النوع من تقدير 

 . (Moller, Friedman and Deci, 2006, p. 188)الذات بأنو دفاعي إلى درجة كبيرة 
ستخدام وا (الفومو)يرتبط بظاىرة النفسية في ضوء ذلك فإن المستويات المنخفضة من إشباع الحاجات 

وسائل التواصل االجتماعي بصورة مباشرة وغير مباشرة: ففي الحالة األولى ينجذب األفراد الذين يعانون من نقص 
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مواقع ألنيم يدركونيا كمصدر لمبقاء عمى اتصال باآلخرين، مما يسيم في تمك الإشباع تمك الحاجات إلى استخدام 
 ،غير مباشرةتكون أما في الحالة الثانية فإن العبلقة  ،خرينتطوير كفاءتيم االجتماعية وتوثيق عبلقاتيم باآل

بمعنى أن إدراك األفراد لمنقص في إشباع حاجاتيم النفسية قد يؤدي بيم إلى الحساسية الزائدة تجاه تفويت 
في الفرد ذا لم ينجح وا   (Przybylski, et al, 2013, p. 1842)األحداث التي يعيشيا اآلخرون )الفومو( 

 شباعيا وبالتاليإفإن الحاجة لبلنتماء تزيد وال يتمكن من  االمشاركة فييو أباآلخرين ومتابعة تمك األحداث  االتصال
من تفويت ما يجري من أحداث  بصورة مؤقتة القمق أو الخوف مشاعر يؤدي إلى الشعور باالستبعاد مما يثير

(Abel, Buff & Burr, 2016, p. 34; Wiesner, L., 2017, P.13) ، 
  وإدهاى اسحخذام هواقع الحواصل االجحواعي: ثالثًا: اخلوف هي جفويث األحذاخ

يتضمن تعريف الخوف من تفويت األحداث شقّين وىما: الجانب المعرفي الذي يرتبط بالقمق 
واالجترار، والثاني وىو الجانب السموكي، الذي ينعكس في االستراتيجيات السموكية التي تيدف إلى 

عر القمق، وىذا الجانب األخير ينعكس في التصفح واالطبلع المستمر عمى وسائل التخفيف من مشا
التواصل االجتماعي )بشكل نشط أو غير نشط من خبلل التنبييات المستمرة التي يتمقاىا الفرد عمى 
الياتف المحمول وغيره وتكون لديو حاجة قيرية لبلستجابة ليا( وذلك بيدف الحفاظ عمى متطمبات 

 & Elhai, Yang)العبلقات مع اآلخرين وتجنب تفويت الخبرات الُمجزية أو الشّيقة البقاء و 

Montag, 2020, p.1). 
 شبكات االنترنت ومواقع التواصلل التكيفيغير  ويرتبط الخوف من تفويت األحداث باالستخدام

 نفعاالتفيو يرتبط باال  ((Webb, 2016, p.4، ويمتد تأثيره خارج تمك المواقع أيضا االجتماعي
 ,Przybylski)بزيادة استخدام وسائل التواصل االجتماعي  وكذلكالوحدة الشعور بالسمبية مثل الممل و 

et al, 2013, p. 1847) لتمك  في االستخدام المفرط توقعات ومعارف سمبية تمعب دوراً ب كما يرتبط
 .(Wegman, et al., 2017, p. 33) الوسائل

ذه العبلقة حيث ُوجد أن الخوف من تفويت األحداث يتوسط وقد دعمت نتائج عدة دراسات ى
 Buglass, Binderالعبلقة بين االستخدام المفرط لشبكات التواصل االجتماعي وانخفاض تقدير الذات

(2017)& Betts ،  باالستخدام الزائد لمواقع التواصل في دراسة وكان الُمنبيء الوحيدHunt et (

al., 2018) بقوة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي الخاصة )مثل الفيسبوك ، كما أنو ُينبيء
 ;Beyens, Frison, & Eggermont ,2016)والسناب شات( أكثر من العامة )اليوتيوب وتويتر( 

Błachnio & Przepiórka, 2018; Franchina et al., 2018). 
قة بين مستويات القمق توسط العبلالخوف من تفويت األحداث أن  باإلضافة إلى ذلك فقد ُوجد

الطبلب الذين يخبرون وأن  Dempsey, et al.,(2019) االجتماعي واالستخدام المفرط لمفيسبوك
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الستخدام مواقع التواصل  يكونون أقل دافعية نحو التعمم وأكثر احتماالً  ىذا الخوفدرجات مرتفعة من 
 . (Alt, 2015) ةل الدراسيوغيرىم داخل الفصعن االجتماعي 
ضوء العرض السابقة يتضح أن الخوف من تفويت ما يعيشو اآلخرون من خبرات إيجابية في 

دمان استخدام الفيسبوك،  وُمجزية قد يكون لو دورًا وسيطًا في العبلقة بين تقدير الذات المنخفض وا 
بمعنى أن منخفضي تقدير الذات قد يشعرون بالقمق والخوف من أن تفوتيم الخبرات اإليجابية التي 

متمكيا اآلخرون وذلك القتران تقديرىم لقيمة الذات بدرجة كبيرة بعوامل خارجية من بينيا الحاجة إلى ي
االرتباط باآلخرين والشعور باالنتماء والتقبل، وكذلك مقارنة ذواتيم باآلخرين من أجل الشعور بقيمة 

منصات التواصل  الذات، ومن ثم يدفعيم ىذا الخوف إلى زيادة معدل استخدام الفيسبوك، كأحد
 االجتماعي األكثر شعبية.  
 دراسات وحبوخ سابقة:

تستعرض الباحثة فيما يمي عددًا من الدراسات التي تناولت العبلقة بين تقدير الذات المنخفض 
دمان استخدام وسائل التواصل االجتماعي واالنترنت بشكل عام، يمييا بعض الدراسات التي تضمنت  وا 

في ىذه العبلقة، وكذلك عبلقتو باالسخدام الزائد الخوف من تفويت األحداث ر الدور الوسيط أو تأثي
 والقيري لمواقع التواصل االجتماعي: 

( 72عمى عينة قواميا ) Armstrong, Phillips & Saling (2000)دراسة أكدت نتائج 
دمانو ومق ياس كوبر سميث مستجيبًا وباالستعانة بمقاييس لممشكبلت المرتبطة باستخدام االنترنت وا 

دمان االنترنت، حيث أن المستويات األقل من  عكسيةوجود عبلقة لتقدير الذات،  بين تقدير الذات وا 
، وىو  تقدير الذات كانت منبئة بدرجات مرتفعة عمى مقياس المشكبلت المرتبطة باستخدام االنترنت

دت عمى مقياس لمشكبلت التي اعتم Bianchi & Phillips, (2005)نتائج دراسة  أيضًا ما دعمتو
استخدام اليواتف المحمولة، وكذلك مقياس لئلدمان ومقياس كوبر سميث لتقدير الذات واستبيان ايزنك 

أن تقدير عامًا، حيث توصمت إلى  58( بمتوسط عمر زمني= 7;3لمشخصية عمى عينة قواميا )
 .شكل لمياتف المحمولالذات المنخفض كان منبئًا باالستخدام المُ 

أن تقدير الذات العام واالجتماعي واألسري ارتبط  ُوجدAydm& San (2011) دراسة وفي 
( من تركيا، ُطبق عمييم مقياسًا 546، وذلك لدى عينة قواميا )ارتباطًا سالبًا دااًل بإدمان االنترنت

 ,.Pettijohn, et alأشارت نتائج دراسة إلدمان االنترنت، ولتقدير الذات "كوبر سميث"، كما 

التي تناولت العبلقة بين زيادة معدالت استخدام الفيسبوك، تقدير الذات المشروط باألصدقاء  .(2012)
( من طبلب الجامعة إلى وجود عبلقة 422والتي تم تطبيقيا عمى عينة مكونة من ) ،والشخصية

 .ارتباطية دالة بين زيادة استخدام الفيسبوك وىذا النوع من تقدير الذات
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 عمى عينة من طبلب الجامعة تم تطبيقياالتي  Hong et al., (2014)دراسة  كما أكدت نتائج 
أن تقدير الذات  طالبًا وطالبة( وباستخدام مقياس روزنبرج لتقدير الذات وآخر الستخدام الفيسبوك، 463)

 وتوصمت نتائج، المنخفض أو الشعور بدونية الذات كان منبئًا باستخدام الطبلب لمفيسبوك بشكل زائد
(، وباستخدام مقياس 367طبلب الجامعة بمغت ) عمى عينة من Vogel, et al., (2014)راسة د

الفيسبوك بشكل أكبر كان لدييم  ااستخدمو  روزنبرج ومقياسًا لممقارنات االجتماعية، إلى أن الطبلب
يقوم بيا  انخفاض في تقدير الذات كسمة، وتوسط ىذه العبلقة التعرض الزائد لممقارنات االجتماعية التي

  .الفرد من خبلل وسائل التواصل عبر االنترنت
أن المستويات المنخفضة من  De Cock et al., 2014نتائج دراسة  باإلضافة إلى ذلك فقد أكدت

، تقدير الذات كانت من بين المتغيرات الشخصية التي ترتبط باالستخدام القيري لمواقع التواصل االجتماعي
( مراىقاً، حيث تم تطبيق عدد من المقاييس من بينيا مقاييس لبلستخدام 3222وذلك لدى عينة قواميا )

 Zhang et al., (2015)توصمت نتائج دراسة القيري لتمك المواقع، ومقياس روزنبرج لتقدير الذات، و 
عامًا، واستخدم فييا مقياس روزنبرج لتقدير  :7 -:3( تتراوح أعمارىم بين ;67عمى عينة قواميا )

دارة االنطباعات عبر وسائل التواصل  أنلى الذات إ منخفضي تقدير الذات لجأوا إلى تقديم الذات وا 
 .االجتماعي أكثر من مرتفعي تقدير الذات

( طالبا من 372( التي أجريت عمى عينة قواميا )4238كما أكدت نتائج دراسة )مصطفى،  
باستخدام مقاييس من إعداد ُمّعدة  (:3 – 35المرحمتين المتوسطة والثانوية تراوحت أعمارىم بين )

الدراسة عمى ارتباط تقدير الذات بإدمان استخدام الفيسبوك بعبلقة سمبية، وكذلك التنبؤ من خبلل 
تقدير الذات بإدمان الفيسبوك )من طبلب المؤسسات اإليوائية(، وىو ما أكدتو أيضًا نتائج دراسة 

( من طالبات المرحمة الثانوية بمدينة 5:3اميا )(، والتي تم تطبيقيا عمى عينة قو 4238الجبيمة )
الرياض، واستخدمت فييا الباحثة مقياس إلدمان االنترنت ومقياس روزنبرج  لتقدير الذات لتقدير 

لمكشف عن  Andreassen, Pallesen, & Griffiths (2017)في الدراسة التي قام بيا و الذات.  
االجتماعي، النرجسية وتقدير الذات باستخدام مقياس العبلقة بين إدمان استخدام وسائل التواصل 

( عبر 45,754بيرغن إلدمان استخدام الفيسبوك ومقياس روزنبرج لتقدير الذات، عمى عينة قواميا )
  الفيسبوك.بإدمان استخدام  المنخفض وكذلك الجنس )لصالح اإلناث(ارتبط تقدير الذات االنترنت، 
باستخدام مقياس  Blachnio, Przepiorka & Pantic (2016)دراسة نتائج  تتوصمكما 

، وبمغ (FBI)روزنبرج لتقدير الذات وبيرغن الستخدام الفيسبوك ومقياس لشدة استخدام الفيسبوك 
إلى أن إدمان الفيسبوك ارتبط بتقدير منخفض ( من مستخدمي الفيسبوك، 5:3عدد أفراد العينة فييا )

 ,Beyens, Frison, & Eggermont، وأجرى كل من لمذات، وارتبط سمبًا بالرضا عن الحياة

( وذلك باستخدام مقياس الخوف من تفويت 624دراسة عمى عينة من المراىقين قواميا ) (2016)
(، ومقياس لمحاجة إلى االنتماء وآخر لقياس مدى استخدام  (Przybylski, et al., 2013األحداث
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الحاجة إلى الشعبية لدى المراىقين و إلى االنتماء  إلى أن زيادة الحاجةالفيسبوك، وتوصمت نتائجيا 
وسيط في ىذه  لو دور كانالخوف من تفويت األحداث كانتا مرتبطتان باالستخدام الزائد لمفيسبوك وأن 

 . استخدام الفيسبوكالمترتبة عمى العبلقة االرتباطية، والذي بدوره ارتبط بمزيد من الشعور بالضغوط 
بإجراء دراسة عمى عينة قواميا  Buglass, Binder, & Betts, (2017)كما قام كل من 

( من مستخدمي الفيسبوك واعتمدت عمى مقاييس الخوف من تفويت األحداث ومقياس روزنبرج 728)
يتوسط العبلقة بين االستخدام المفرط الخوف من تفويت األحداث أن نتائجيا أكدت لتقدير الذات، 

أن  Xie et al.,(2018)أكدت نتائج دراسة ، كما ض تقدير الذاتلشبكات التواصل االجتماعي وانخفا
، وأن الحد من الحرمان العاطفي بالخوف من تفويت األحداث  رتبط سمباً ي إشباع الحاجات السيكولوجية

( ُطبقت عمييم مقاييس إلشباع الحاجات 37:ىذا الخوف، وذلك عمى عينة )أدى إلى الحد من 
 فويت األحداث ومقياس لمحرمان العبلئقي. النفسية، ومقياس الخوف من ت

 Hunt et)دراسة  في باالستخدام الزائد لمواقع التواصلمنبئًا الخوف من تفويت األحداث وكان 

al., (2018 ( وكذلك في 365عمى عينة من طبلب الجامعة بمغ عددىا ،) دراسةFranchina et 

al., (2018) ( 4885التي بمغ عدد أفراد العينة فييا ) من الطبلب ُطّبق عمييم عدد من المقاييس
تتضمن مقياس الخوف من تفويت األحداث واالستخدام الُمشكل لمواقع التواصل االجتماعي، وأكدت 

 خاصةلاوجود عبلقة بين الخوف من تفويت األحداث واستخدام وسائل التواصل االجتماعي وتحديدًا 
ة )اليوتيوب وتويتر(، كما ارتبط باالستخدام الُمشكل )مثل الفيسبوك والسناب شات( أكثر من العام منيا

 . لتمك الوسائل
إلى أن الدرجة المرتفعة من  (Giagkou, Hussain, & Pontes, 2018)وأشارت نتائج دراسة 

تقدير الذات والدرجة المنخفضة من الخوف من تفويت األحداث ارتبطا بدرجة مرتفعة من الرضا عن 
( من مستخدمي الفيسبوك، باستخدام مقياس الخوف من تفويت 8;3الحياة لدى عينة قواميا )

والتي تم  Dempsey, et al.,(2019)دراسة ،  باإلضافة إلى األحداث ومقياس روزنبرج لتقدير الذات
( من طبلب الجامعة واستخدم فييا الباحثون عددًا من المقاييس 8;4تطبيقيا عمى عينة قواميا )
دمان استخدام الفيسبوك، إلى بينيا مقياس الخوف من تفوي بين  يةارتباطعبلقة وجود ت األحداث وا 

العبلقة بين مستويات القمق االجتماعي واالستخدام الخوف من تفويت األحداث  وتوسط، المتغيرين
 . المفرط لمفيسبوك

مما سبق يتضح أن غالبية الدراسات والبحوث التي استعانت بيا الباحثة قد أجمعت عمى وجود 
ارتباطية قوية بين الشعور بتقدير منخفض لمذات وبين سموكيات إدمان استخدام االنترنت  عبلقة

واستخدام وسائل التواصل االجتماعي بصورة زائدة لدرجة قد ثؤثر سمبًا عمى مستوى الرضا عن الحياة 
والسعادة ومزيد من الشعور بالضغوط النفسية، كما أشارت بعض الدراسات إلى ارتباط الشعور 

الخوف من تفويت األحداث بنقص إشباع الحاجات النفسية ومن بينيا الحرمان العاطفي وتقدير ب
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سيامو في التنبؤ باالستخدام المفرط لبلنترنت. باإلضافة إلى ذلك فقد أكدت إحدى الدراسات  الذات، وا 
استخدام  عمى الدور الوسيط لمخوف من تفويت األحداث في العبلقة بين انخفاض تقدير الذات وزيادة

وسائل التواصل االجتماعي بشكل عام. وقد تضمنت العينات التي أجريت عمييا الدراسات فئات مختمفة 
ن كانت غالبية الدراسات قد تناولت مستخدمي االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي من المراىقين  وا 

 وطبلب الجامعة. 
دمان استخدام موقع وفي الدراسة الحالية تتناول الباحثة العبلقة بين تقدي ر الذات المنخفض وا 

التواصل االجتماعي )الفيسبوك( لدى عينة من طبلب الجامعة، وقد تمت صياغة فروض الدراسة كما 
 يمي:

 فزوض الذراسة:
توجد عبلقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات والخوف من تفويت األحداث لدى  -3

 طبلب الجامعة. 

دمان استخدام الفيسبوك لدى توجد عبلقة ا -4 رتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات وا 
 طبلب الجامعة. 

دمان استخدام  -5 توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الخوف من تفويت األحداث وا 
 الفيسبوك لدى طبلب الجامعة. 

دمان استخد -6 ام الفيسبوك عند عزل أثر الدرجة الكمية تنخفض معامبلت االرتباط بين تقدير الذات وا 
 لمقياس الخوف من تفويت األحداث.

ُينبيء كل من تقدير الذات المنخفض والخوف من تفويت األحداث بإدمان استخدام الفيسبوك لدى  -7
 طبلب الجامعة.
 إجزاءات الذراسة

العبلقة بين متغيرات استخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي لمتعرف عمى منيج الدراسة:  أوالً:
 الدراسة الحالية.

( من طبلب وطالبات جامعة :35تم تطبيق الدراسة عمى عينة قواميا )عينة الدراسة:  ثاًيًا:
( طالبة من السنوات 374( طالبًا و )53الزقازيق بكميتي الصيدلة واليندسة، حيث تكونت العينة من )

( وانحراف  43,6( بمتوسط عمر زمني قدره )45 -:3الدراسية األربعة، وتراوحت أعمارىم ما بين )
 (.  3,24معياري قدره )

وقد تم تطبيق مقاييس الدراسة عبر االنترنت وبصورة اختيارية من قبل الطبلب والطالبات، وذلك 
 .  Google Formsباستخدام 
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 أدوات الدراسة: ثالثًا:
)إعداد:  Fear of missing out (FOMO) scaleمقياس الخوف من تفويت األحداث  -3

Przybylski, et al. 2013 ) 

عبارات، يتم االستجابة ليا من خبلل اختيار أحد الخيارات الخمس وىي تتراوح  32يتكون المقياس من 
، وتتراوح درجات المستجيب عمى المقياس بين = تنطبق تمامًا( 7إلى  –= ال تنطبق إطبلقًا 3ما بين 

القمق من تفويت األحداث االجتماعية وقضاء الوقت مع ىذه العبارات تعكس درجة(، و  72 – 32)
األصدقاء، فكمما زادت درجة المستجيب عمى المقياس دل عمى زيادة قمقو من عدم متابعة أو مشاركة 

مرتفعة من  ةبدرجاألصمي ويتمتع المقياس  .ما يعيشو اآلخرون وخاصة األصدقاء من خبرات إيجابية
 المقياس التي توّصل إلييا ُمعّدوع بدرجة عالية من الصدق والثبات ، كما يتمت9:,2االتساق الداخمي 

عدد من المقاييس، وكذلك باستخدام طريقة التحميل العاممي التوكيدي، من خبلل حساب االرتباط بينو 
(. وقد قامت الباحثة بترجمة المقياس إلى :2,6-( وتفمطح )2,49وتوزيع مقبول بقيمة التواء )

( طالب 82صائص السيكومترية لو من خبلل تطبيقو عمى عينة مبدئية قواميا )العربية وحساب الخ
 وطالبة في المرحمة الجامعية ، كما سيتضح فيما يمي:

االتساق الداخمي لمقياس الخوف من تفويت األحداث: قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي  ( أ
مفردات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس من خبلل حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من 

 (:3لممقياس، وكانت معامبلت االرتباط جميعيا دالة إحصائيًا، كما يتضح من الجدول )

 FoMO(: االتساق الداخمي لمقياس الخوف من تفويت األحداث 3جدول )

رقم 
 المفردة

معامل االرتباط بين المفردة 
 والدرجة الكمية لممقياس 

رقم 
 المفردة

تباط بين المفردة معامل االر 
 والدرجة الكمية لممقياس

3 2,7:;** 8 2,857** 
4 2,695** 9 2,7:9** 
5 2,83;** : 2,678** 
6 2,837** ; 2,827** 
7 2,8;7** 32 2,94;** 

  2,23** دال عند مستوى         

ثبات مقياس الخوف من تفويت األحداث: تم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا لكرونباخ  ( ب
وتراوحت معامبلت ثبات مفردات  27:,2بطريقة حذف المفردة، وبمغت درجة ثبات المقياس ككل =

( كما تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمفردات 24:,2و  2,992المقياس ما بين )
، ومعامل الثبات لمفردات النصف ;2,98المقياس، وكان معامل الثبات لمفردات النصف األول = 
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 2,985ومعامل االرتباط لسبيرمان وبراون =  2,838، ومعامل االرتباط بينيا 2,875الثاني= 
 2,984ومعامل جتمان = 

ج(  صدق مقياس الخوف من تفويت األحداث: تم حساب صدق مقياس الخوف من تفويت األحداث 
 عن طريق: 

 ط كل مفردة صدق مفردات المقياس: وذلك باستخدام معامل ألفا وذلك عن طريق معامبلت ارتبا
بالدرجة الكمية لممقياس عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية، وكانت جميعيا دالة عند مستوى 

كما يتضح من   2,27( حيث كان معامل االرتباط ليا دااًل عند مستوى 4فيما عدا المفردة رقم ) 2,23
 (: 4الجدول )

 (: صدق مفردات مقياس الخوف من تفويت األحداث4جدول )
قم ر 

 المفردة
معامل االرتباط المصحح بين المفردة 

والدرجة الكمية لممقياس عند حذف درجة 
 المفردة من الدرجة الكمية

رقم 
 المفردة

معامل االرتباط المصحح بين المفردة 
والدرجة الكمية لممقياس عند حذف درجة 

 المفردة من الدرجة الكمية
3 2,72:** 8 2,654** 
4 2,545* 9 2,63;** 
5 2,878** : 2,652** 
6 2,887** ; 2,622** 
7 2,788** 32 2,842** 

  2,27* دال عند مستوى                                             2,23** دال عند مستوى   
( أن معامبلت االرتباط المصحح بين كل مفردة من مفردات مقياس الخوف من تفويت 4يتضح من الجدول )

(، مما يدل عمى صدق 2,52ة الكمية لممقياس عند حذف المفردة كانت جميعيا مقبولة )أكبر من األحداث والدرج
 . حميع مفردات المقياس

  الصدق العاممي لمقياس الخوف من تفويت األحداث: وذلك عن طريق إجراء التحميل العاممي لممفردات
لعوامل إلى عامل واحد لمتحقق من مدى الخاصة بالمقياس بطريقة المكونات األساسية ليوتمنج وتثبيت عدد ا

، وترتيب المفردات حسب نسبة 2,52تشبع مفردات المقياس عمى نفس العامل، وتحديد الحد األدنى لمتشبع 
(، وقيمة الداللة= 67، بدرجات حرية ):;727,4، وقيمة مربع كاي= :KMO =2,87التشبع، وكانت قيمة 

جم العينة، وأسفرت النتائج عن تشبع جميع المفردات عمى عامل مما يدل عمى جودة القياس ومناسبة ح 2,222
% من التباين في المتغير الحالي، وذلك كما يتضح من 52,59، وُيفّسر 5,259واحد وكان الجذر الكامن = 

 (: 5الجدول )
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 (: الصدق العاممي لمقياس الخوف من تفويت األحداث5جدول )
 

يتضح مما سبق تمتع مقياس الخوف من تفويت األحداث بدرجة مناسبة من الصدق والثبات 
 تسمح بالثقة في نتائج الدراسة المترتبة عمى استخدامو. 

)إعداد:   Rosenberg Self-Esteem (RSE)مقياس تقدير الذات لروزنبرج  (4
Rosenberg, M. 1979)    

 -4= أوافق بشدة،5يتكون المقياس من عشرة عبارات، يتم االستجابة عمييا من خبلل أربعة اختيارات )
، 4، مع مراعاة التصحيح المعكوس لمعبارات ذات األرقام ) = أعترض بشدة(صفر= أعترض، 3أوافق، 

درجة( بحيث الدرجات ما بين  52عمى المقياس مابين )صفر إلى وتتراوح الدرجات ( ;، :، 8، 7
 37تعتبر متوسطة، بينما يكون تقدير الذات منخفضًا إذا قل مجموع درجات المستجيب عن  47 -37

 درجة. 
أسفرت نتائج حساب الثبات عن طريق قد و  ،بخصائص سيكومترية جيدةاألصمي ويتمتع المقياس 

مما يدل عمى درجة عالية من االستقرار. وبالنسبة  ::,2و  7:,2رجة إعادة التطبيق عن ارتباط بد
لمصدق تم حساب الصدق التبلزمي، والتنبؤي والبنائي لممقياس، وارتبط المقياس بالمقاييس األخرى مثل 

 .اختبار كوبرسميث
وقد قامت الباحثة بترجمة المقياس إلى العربية وحساب الخصائص السيكومترية لو من خبلل 

 ( طالب وطالبة بالمرحمة الجامعية:72يقو عمى عينة قواميا )تطب
االتساق الداخمي لمقياس تقدير الذات لروزنبرج: قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي  ( أ

لممقياس من خبلل حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس مع الدرجة الكمية 
كما يتضح من الجدول  2.23جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى  لممقياس، وكانت معامبلت االرتباط

(6 :) 
 

 نسبة التشبع عمى العامل المفردة
32 2,8:8 
6 2,85; 
7 2,85: 
3 2,7;2 
5 2,7:6 
4 2,759 
8 2,74: 
: 2,68: 
; 2,633 
9 2,547 
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 (: االتساق الداخمي لمقياس تقدير الذات لروزنبرج6جدول )
رقم 
 المفردة

معامل االرتباط بين المفردة 
 والدرجة الكمية لممقياس 

رقم 
 المفردة

معامل االرتباط بين المفردة 
 والدرجة الكمية لممقياس

3 2,939** 8 2,8:8** 
4 2,886** 9 2,963** 
5 2,65;** : 2,79:** 
6 2,69:** ; 2,92;** 
7 2,966** 32 2,95;** 

 2,23** دال عند مستوى         
ثبات مقياس تقدير الذات لروزنبرج: تم حساب الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ، وبمغت درجة ثبات  ( ب

(، كما تم 66:,2و  :3:,2قياس ما بين )وتراوحت معامبلت ثبات مفردات الم 66:,2المقياس = 
حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمفردات المقياس، وكان معامل الثبات لمفردات النصف األول = 

ومعامل  2,922، ومعامل االرتباط بينيا 2,984، ومعامل الثبات لمفردات النصف الثاني= 2,937
 36:,2ان = ومعامل جتم 46:,2االرتباط لسبيرمان وبراون = 

ج( صدق مقياس تقدير الذات لروزنبرج: تم حساب صدق مفردات مقياس تقدير الذات بطريقتين    
 وىما: 
  حساب الصدق لمفردات المقياس: وذلك باستخدام معامل ألفا وذلك عن طريق معامبلت ارتباط

ا يتضح من الجدول كل مفردة بالدرجة الكمية لممقياس عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية، كم
(7:) 

 (: صدق مفردات مقياس تقدير الذات لروزنبرج7جدول )
رقم 
 المفردة

معامل االرتباط المصحح بين المفردة 
والدرجة الكمية لممقياس عند حذف درجة 

 المفردة من الدرجة الكمية

رقم 
 المفردة

معامل االرتباط المصحح بين المفردة 
والدرجة الكمية لممقياس عند حذف درجة 

 المفردة من الدرجة الكمية
3 2,862 ** 8 2,796** 
4 2,778** 9 2,875** 
5 2,56:** : 2,62;** 
6 2,5:7** ; 2,853** 
7 2,867** 32 2,88:** 

  2,23** دال عند 
كل مفردة بالدرجة الكمية لممقياس عند حذف درجة المفردة  ( أن معامبلت ارتباط7يتضح من الجدول )

( مما يدل عمى 2,23ودالة إحصائيًا عند مستوى ) 2,52من الدرجة الكمية كانت جميعيا أكبر من 
 صدق حميع مفردات المقياس. 
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  الصدق العاممي لمقياس تقدير الذات لروزنبرج: وذلك عن طريق إجراء التحميل العاممي
اصة بالمقياس بطريقة المكونات األساسية ليوتمنج وتثبيت عدد العوامل إلى عامل واحد لممفردات الخ

، 2,52لمتحقق من مدى تشبع مفردات المقياس عمى نفس العامل، وتحديد الحد األدنى لمتشبع 
، وقيمة مربع كاي= KMO =2,::4وترتيب المفردات حسب نسبة التشبع، وكانت قيمة 

، مما يدل عمى جودة القياس ومناسبة حجم 2,222وقيمة الداللة=  67، بدرجات حرية ;7:6,56
، :6,48العينة، وأسفرت النتائج عن تشبع جميع المفردات عمى عامل واحد وكان الجذر الكامن لو= 

 (:8% من التباين في المتغير الحالي، وذلك كما يتضح من الجدول ):64,8وُيفّسر 

 ر الذات لروزنبرج:(: الصدق العاممي لمقياس تقدي8جدول )
 نسبة التشبع عمى العامل المفردة
32 2,:29 
; 2,972 
9 2,968 
3 2,92: 
7 2,926 
8 2,8;3 
4 2,772 
6 2,738 
: 2,6;6 
5 2,67: 

 

يتضح مما سبق أن مقياس تقدير الذات لروزنبرج يتمتع بدرجة جيدة من الصدق والثبات والتماسك مما 
 الدراسة المترتبة عمى استخدامو. يمكننا من الثقة في نتائج

)إعداد:  Bergen Facebook Addiction Scaleمقياس بيرغن إلدمان الفيسبوك  -5
Andearssen et al., 2012)  : 

تكون المقياس في الصورة النيائية من ستة عبارات تمثل كل عبارة لواحد من مبلمح اإلدمان 
نشغال المفرط، تغيير المزاج، التحمل، ظيور أعراض الرئيسية كما حددىا غريفيث، وىي األىمية/اال 

ويتم االستجابة عمى المقياس من  االنسحاب، التعارض مع المصمحة أو األنشطة األخرى، واالنتكاس،
تم تطبيق المقياس عمى عينة  = كثيرًا جدًا(. 7= نادرًا جدًا إلى 3خبلل مقياس خماسي يتراوح بين )

، إلى جانب عدد من المقاييس األخرى لقياس سموك اإلدمان عبر من طبلب الجامعة (645)قواميا 
= CFI، و RAMSEA  =2,268االنترنت. ويتميز المقياس ببنية عاممية جيدة )معامل رامسي 

. كما أن معامل الثبات بإعادة تطبيق المقياس بعد ثبلثة أسابيع 5:,2( ، ومعامل ألفا لمثبات = ;;,2
 . 4:,2بمغ 
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بترجمة المقياس إلى العربية وحساب الخصائص السيكومترية لو من خبلل تطبيقو  وقد قامت الباحثة
 ( طالب وطالبة، كما سيتضح فيما يمي:72عمى عينة قواميا )

 االتساق الداخمي لممقياس: ( أ

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي لممقياس من خبلل حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة  
اس مع الدرجة الكمية لممقياس، وكانت معامبلت االرتباط جميعيا دالة إحصائيًا، كما من مفردات المقي

 يتضح من الجدول التالي:
 (: االتساق الداخمي لمقياس بيرغن إلدمان الفيسبوك9جدول )
 معامل االرتباط بين المفردة والدرجة الكمية لممقياس    رقم المفردة
3 2,942** 
4 2,:26** 
5 2,969** 
6 2,873** 
7 2,:55** 
8 2,:67** 

 2,23** دال عند مستوى               
 :7:,2ثبات المقياس: تم حساب الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ، وبمغت درجة ثبات المقياس =  ( ب

 ( :7:,2و  36:,2وتراوحت معامبلت ثبات مفردات المقياس ما بين )
م حساب صدق مفردات مقياس بيرغن عن طريق ج( صدق مقياس بيرغن إلدمان استخدام الفيسبوك: ت

حساب معامل ألفا الرتباط كل مفردة بالدرجة الكمية لممقياس عند حذف درجة المفردة من الدرجة 
 (: :الكمية، كما يتضح من الجدول )

(: صدق مفردات مقياس بيرغن إلدمان استخدام الفيسبوك:جدول )         
رقم 
 المفردة

بين المفردة والدرجة الكمية لممقياس معامل االرتباط المصحح 
 عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية

3 2,836** 
4 2,922** 
5 2,834** 
6 2,6:;** 
7 2,95:** 
8 2,985** 

  2,23** دال عند                       
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درجة المفردة ( أن معامبلت ارتباط كل مفردة بالدرجة الكمية لممقياس عند حذف :يتضح من الجدول )
( مما يدل عمى 2,23ودالة إحصائيًا عند مستوى ) 2,52من الدرجة الكمية كانت جميعيا أكبر من 

 صدق حميع مفردات المقياس. 
باإلضافة إلى ذلك فقد تم حساب الصدق العاممي لممقياس وذلك عن طريق إجراء التحميل العاممي 

اسية ليوتمنج وتثبيت عدد العوامل إلى عامل واحد لممفردات الخاصة بالمقياس بطريقة المكونات األس
، 2,52لمتحقق من مدى تشبع مفردات المقياس عمى نفس العامل، وتحديد الحد األدنى لمتشبع 

، وقيمة مربع كاي= :KMO =2,:7وترتيب المفردات حسب نسبة التشبع، وكانت قيمة 
عمى جودة القياس ومناسبة  ، مما يدل2,222(، وقيمة الداللة= 37، بدرجات حرية )5:6,744

حجم العينة، وأسفرت النتائج عن تشبع جميع المفردات عمى عامل واحد، وكان الجذر الكامن لو= 
 (:;% من التباين في المتغير الحالي، وذلك كما يتضح من الجدول )77,67، وُيفّسر 5,549

 (: الصدق العاممي لمقياس بيرغن إلدمان استخدام الفيسبوك;جدول )  
لمفردةا  نسبة التشبع عمى العامل 

7 2,:33 
8 2,:24 
3 2,9;: 
4 2,998 
6 2,868 
5 2,82; 

 

يتضح مما سبق أن مقياس بيرغن إلدمان استخدام الفيسبوك يتمتع بدرجة جيدة من الصدق والثبات 
 والتماسك مما يمكننا من الثقة في نتائج الدراسة المترتبة عمى استخدامو.

 ب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: رابعًا: األسالي
 معامل االرتباط البسيط لبيرسون. (أ )

 معامل االرتباط الجزئي  (ب )
  stepwise regression analysisتحميل االنحدار الخطي المتدرج  (ج )

 ًحائج الذراسة 
توجد عبلقة ارتباطية عكسية ذات  نتيجة اختبار الفرض األول، وينص ىذا الفرض عمى أنو " -3

 ". ة بين تقدير الذات والخوف من تفويت األحداث لدى طبلب الجامعةداللة إحصائي
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة االرتباط الخطي البسط لبيرسون لحساب االرتباط بين 
الدرجة الكمية لمقياس الخوف من تفويت األحداث والدرجة الكمية لمقياس تقدير الذات، ويوضح الجدول 

  ( النتائج:32)
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 (: العبلقة االرتباطية بين الخوف من الخوف من تفويت األحداث وتقدير الذات 32جدول )
 تقدير الذات 

 **2,487 - الخوف من تفويت األحداث
 2,23**دال عند                 

، بين كل من تقدير   2,23يتضح من الجدول السابق وجود عبلقة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى 
( أي أن الدرجة P value =2,222مرتفع  والخوف من تفويت األحداث، )وكانت قيمة الداللة الذات ال

 المرتفعة من الخوف من تفويت األحداث ترتبط بدرجة منخفضة من تقدير الذات والعكس. 
توجد عبلقة ارتباطية عكسية ذات داللة  نتيجة اختبار الفرض الثاني، وينص ىذا الفرض عمى أنو "

دمان استخدام الفيسبوك لدى طبلب الجامعةإحصائية ب  ". ين تقدير الذات وا 
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة معامل االرتباط الخطي البسيط لبيرسون لحساب 
االرتباط بين الدرجة الكمية لمقياس تقدير الذات والدرجة الكمية لمقياس بيرغن إلدمان استخدام 

 ( النتائج: 33الفيسبوك، ويوضح الجدول )
دمان استخدام الفيسبوك 33جدول )  (: العبلقة االرتباطية بين تقدير الذات وا 

 إدمان استخدام الفيسبوك 
 **2,492 - تقدير الذات

                     2,23**دال عند               
من بين كل  2,23يتضح من الجدول السابق وجود عبلقة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى 

دمان استخدام الفيسبوك، )وكانت قيمة الداللة  ( أي أن الدرجة P value =2,23تقدير الذات وا 
المرتفعة من تقدير الذات ترتبط بدرجة منخفضة من إدمان استخدام الفيسبوك والعكس، فانخفاض 

 تقدير الذات يرتبط بزيادة اإلدمان الستخدامو. 
توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة  فرض عمى أنو "نتيجة اختبار الفرض الثالث، وينص ىذا ال

دمان استخدام الفيسبوك لدى طبلب الجامعة ". ولمتحقق من إحصائية بين الخوف من تفويت األحداث وا 
صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة االرتباط الخطي البسط لبيرسون لحساب االرتباط بين الدرجة 

حداث والدرجة الكمية لمقياس بيرغن إلدمان استخدام الفيسبوك، الكمية لمقياس الخوف من تفويت األ
 ( النتائج: 34ويوضح الجدول )

دمان استخدام الفيسبوك34جدول )  (: العبلقة االرتباطية بين تفويت األحداث وا 
 إدمان استخدام الفيسبوك 

 **2,574 الخوف من تفويت األحداث
  2,23**دال عند               
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 P)قيمة الداللة  2,23دول السابق وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى يتضح من الج

value =2,222 دمان استخدام الفيسبوك، أي أن الدرجة المرتفعة من الخوف ( بين الخوف من تفويت األحداث وا 
 من تفويت األحداث ترتبط بدرجة مرتفعة من إدمان استخدام الفيسبوك والعكس. 

تنخفض معامبلت االرتباط بين تقدير  اختبار الفرض الرابع،  وينص ىذا الفرض عمى أنو "نتيجة 
دمان استخدام الفيسبوك عند عزل أثر الدرجة الكمية لمقياس الخوف من تفويت األحداث  ".  الذات وا 

والدرجة ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب االرتباط الجزئي بين الدرجة الكمية لمقياس تقدير الذات 
الكمية لمقياس بيرغن إلدمان استخدام الفيسبوك عن طريق عزل أثر الدرجة الكمية لمقياس الخوف من تفويت 

 (:35األحداث لمتعرف عمى الدور الوسيط لو في ىذه العبلقة، كما يتضح من الجدول )
دمان استخدام الفيسبوك قبل وبعد35جدول ) عزل أثر الخوف  (: االرتباط بين تقدير الذات المنخفض وا 

 من تفويت األحداث
قيمة معامل االرتباط الخطي  

 لبيرسون
قيمة معامل االرتباط الجزئي بعد عزل 

 أثر الخوف من تفويت األحداث
 

 إدمان الفيسبوك تقدير الذات
-2,492** -2,3;8 * 

                                        2,27* دال عند                                            2,23**دال عند                     
يتضح من الجدول السابق انخفاض قيمة معامل االرتباط بين كل من الخوف من تفويت األحداث 
دمان استخدام الفيسبوك ولكن بدرجة طفيفة، فقد انخفض مستوى الداللة في العبلقة بينيما من  وا 

(، حيث مازالت العبلقة دالة :2,22)قيمة الداللة  2,27( إلى 2,222)قيمة الداللة =  2,23
 إحصائيًا.

نتيجة اختبار الفرض الخامس، وينص ىذا الفرض عمى أنو "ينبئ كل من تقدير الذات والخوف 
 من تفويت األحداث بإدمان استخدام الفيسبوك لدى طبلب الجامعة".

الخوف من  ، باعتبارالمتدرج صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة تحميل االنحدار ولمتحقق من
دمان استخدام الفيسبوك متغيرًا تابعًا، كما يتضح من  تفويت األحداث وتقدير الذات متغيرات تفسيرية، وا 

 الجدولين التاليين: 
( عمى المتغير تقدير الذات، الخوف من تفويت األحداث)ة المستقم راتنتائج تحميل التباين لممتغي :(36جدول )

(.استخدام الفيسبوك إدمان) التابع  

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 
 593,65 4 9:,964 االنحدار 

 :44,2 3:2 ;;,95;5 البواقي 2,23 4:,38
  3:4 8:,6938 المجموع
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( حداث، تقدير الذاتالخوف من تفويت األ)ة المستقمات نتائج تحميل االنحدار لممتغير  :(36)جدول 
 (.إدمان استخدام الفيسبوك) التابع عمى المتغير

االرتباط  المتغيرات المستقمة المنبئة 
المتعدد 

R 

نسبة 
المساىمة

R2 

مستوى  قيمة ت Betaقيمة  Bقيمة 
 الداللة

إدمان 
استخدام 
 الفيسبوك

 2.23 7,28 2,574 ;2,49 2,346 2,574 الخوف من تفويت األحداث

  2,23 :4,8- 2;2,3- 2,424 - 2,379 9;2,5 ذاتتقدير ال

 4:,36قيمة الثابت العام =  

 ما يمي:  ينالسابق ينيتضح من الجدول
بنسبة مساىمة  الخوف من تفويت األحداث وتقدير الذات المنخفض بإدمان استخدام الفيسبوكينبئ 
ن صياغة المعادلة ويمك% لتقدير الذات المنخفض(، 5% لمخوف من تفويت األحداث، 34) 38%

 :المتغيرات التنبؤية التالية التي توضح العبلقة بين
+ تقدير الذات   x;2,3 - الخوف من تفويت األحداث x 2,57 =إدمان استخدام الفيسبوك

36,:4. 
 

 هٌاقشة الٌحائج وجفسريها
ير الذات أشارت نتائج اختبار الفرض األول إلى وجود عبلقة عكسية دالة إحصائيًا بين تقد أوالً:

 والخوف من تفويت األحداث. 
تؤكد ىذه النتيجة تحقق صحة فرض الدراسة، فالدرجة المرتفعة من الخوف من تفويت األحداث ترتبط 

 ,.Buglass, et al)بدرجة منخفضة من تقدير الذات والعكس، وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة 

 & Giagkou,  Hussain)تائج دراسةالتي تضمنت وجود ارتباط بين المتغيرين، ون (2017

Pontes, 2018)  التي أشارت إلى أن الدرجة المرتفعة من تقدير الذات، والدرجة المنخفضة من
 الشعور بالخوف من تفويت األحداث ارتبطا بدرجة مرتفعة من الرضا عن الحياة بشكل عام. 

يرتبط النفسية إشباع الحاجات  المستويات المنخفضة منوىذه النتيجة تتفق مع التوجو النظري بأن 
 مصدراً  سواء باعتبارىااستخدام وسائل التواصل االجتماعي زيادة و  بالخوف من تفويت األحداث

تمك الحاجات لنقص في إشباع ن األ  وأ الشخصية واالجتماعية،عبلقات الباآلخرين وتوثيق  لبلتصال
 لحساسية الزائدة تجاه تفويت األحداثقد يؤدي إلى ا النفسية ومن بينيا الحاجة إلى تقدير الذات

والتي تؤدي بدورىا إلى  (Przybylski, et al, 2013, p. 1842)اآلخرون  لدى والخبرات الُمجزية
ثارة مشاعر  Abel, Buff) تمك األحداثمن تفويت  بصورة مؤقتة القمق الخوف الشعور باالستبعاد وا 

& Burr, 2016, p. 34; Wiesner, L., 2017, P.13)،  
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وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن الطبلب الذين يعانون من انخفاض تقدير الذات ىم األكثر عرضة 
لمتأثر بما يفعمو أو يممكو غيرىم من الطبلب أو األصدقاء، و تقييم ذواتيم في ضوء ما يتمقونو وما 

خبرات من أجل يصل إلييم عن طريق تمك الوسائل، وكذلك االتصال باآلخرين ومشاركتيم األحداث وال
الشعور باالنتماء واالرتباط او االستحسان، ومن ىنا تزيد لدييم القابمية إلدمان استخدام ومتابعة 
الفيسبوك. كما أن استمرار األشخاص في متابعة الخبرات واألحداث والمزايا التي يحصل عمييا اآلخرون 

عنيا انخفاض الشعور بالسعادة والرضا واألصدقاء قد ترتبط بعقد المقارنات االجتماعية التي قد ينتج 
عن الخبرات واألحداث الخاصة بيم، واالنشغال عما يممكونو وعن إنجاز مياميم األكاديمية 

 واالجتماعية، وبالتالي يشعر ىؤالء بتقدير منخفض لمذات.
اللة أشارت نتائج اختبار الفرض الثاني إلى وجود عبلقة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى د ثاًيًا:
دمان استخدام الفيسبوك.   2,23  بين تقدير الذات وا 

وتشير ىذه النتيجة إلى تحقق صحة فرض الدراسة، وىي تتفق مع ما أشار إليو التراث النظري ونتائج بعض 
 Armstrong, Phillips, & Saling (2000); (Bianchiالدراسات السابقة التي استعانت بيا الباحثة 

Vogel, et al., (2014))Aydm& San (2011); & Phillips, (2005); . 
 دوراً  تمعب االجتماعية غير المشبعةالنفسية و  الحاجاتأن  (Wegmann & Brand, 2016) يرى
إلى أن  Learyوزمبلؤه  ي"لير " كما أشار، شكل لشبكات التواصل االجتماعيفي االستخدام المُ  كبيراً 

 ,Vonk, 2006)إلى انخفاض شديد في تقدير الذات،  الرفض أو االستبعاد االجتماعي يؤديب الشعور

p.181) المتغيرات التي ترتبط تعد من بين المستويات المنخفضة من تقدير الذات ف، ولذلك فإن
 ,De Cock et al., 2014; Blachnio)باالستخدام القيري لمواقع التواصل االجتماعي 

Przepiorka & Pantic, 2016) . 
تدفع الفرد إلى  الحاجة المستمرة لمشعور بتقدير وقيمة الذاتالعبلقة االرتباطية بأن وُتفّسر الباحثة ىذه 

االستخدام واالنشغال المستمر بالفيسبوك، بيدف متابعة ما يقوم بو اآلخرون والحفاظ عمى العبلقات 
خبرات، االجتماعية والشعور باالنتماء، كما أنو قد يمجأ إلى استراتيجيات تقديم الذات واستعراض ال

بيدف الحصول عمى اإلعجاب والتقدير من اآلخرين، والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز ىذا السموك، والربط 
 بين ردود أفعال اآلخرين وتقييماتيم لمفرد وبين زيادة تقديره لذاتو. 

عمى الجانب اآلخر فإن ىناك جداًل حول ما إذا كان تقدير الذات المنخفض يؤدي إلى زيادة استخدام  
سائل التواصل االجتماعية، أم أن الوقت الذي يقضيو الفرد عمى االنترنت ينتج عنو شعور بفقر في و 

 ,Armstrong, 2000)ميارات المواجية والميارات االجتماعية وبالتالي ينخفض تقدير الذات لديو 

p.547)دم القدرة عمى ، وىذا يعني أن االستخدام الزائد لمفيسبوك قد يؤثر عمى الشعور بقيمة الذات وع
التحكم في الذات، كما قد يكون لو أثرًا سمبيًا عمى اآلداء األكاديمي واألسري واالجتماعي ليؤالء الطبلب 
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وبالتالي يشعرون بمزيد من اإلحباط وتنخفض كفاءتيم في مجاالت أخرى وىو ما ينعكس بدوره عمى 
 تقدير الذات لدييم.

ث إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة : أشارت نتائج اختبار الفرض الثالثالثاً 
دمان استخدام الفيسبوك.  2,23  بين الخوف من تفويت األحداث وا 

وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو التراث األدبي وكذلك نتائج الدراسات والبحوث السابقة، حيث يرتبط 
 شبكات االنترنت ومواقع التواصلل التكيفي غير باالستخدام الخوف من تفويت األحداث والخبرات

، باإلضافة  (Franchina et al., 2018)وىو ما أكدتو دراسة  ((Webb, 2016, p. 4، االجتماعي
وجود عبلقة بين الخوف التي توصمت  (Beyens, Frison, & Eggermont ,2016) إلى دراسة

 ةالُمدرك وطوكذلك بينو وبين الضغ ،فيسبوكلمالزائد ستخدام المن تفويت األحداث لدى المراىقين وبين ا
 عدم القبول منعن الشعور بنقص االنتماء مع األقران، أو  ةباستخدام الفيسبوك والناتج ةالمرتبط

إلى وجود عبلقة ارتباطية بين  (Dempsey, et al., 2019)، كما أشارت نتائج دراسة األصدقاء
لمفيسبوك، تتوسطيا األفكار االجترارية المتعمقة  الخوف من تفويت األحداث واالستخدام الُمشكل

 بالمشكبلت في العبلقات االجتماعية والبينشخصية التي تتم وجيًا لوجو مع اآلخرين. 
ويمجأ الفرد إلى التصفح واالطبلع المستمر عمى وسائل التواصل االجتماعي بيدف الحفاظ عمى متطمبات البقاء 

الخبرات واألحداث، ومن ثّم فإن االعتماد عمى وسائل التواصل االجتماعي  والعبلقات مع اآلخرين وتجنب تفويت
 ,Elhai)يقمل من ىذه المشاعر السمبية ويساعد عمى دعم عبلقات الفرد وشعوره باالنتماء واالرتباط باآلخرين 

Yang & Montag, 2020, p.1; Salim, et al., 2017, p.78) 
تواصل االجتماعي األكثر شعبية، ويوفر االّطبلع عمى الصفحات وحيث أن الفيسبوك يعتبر أحد منصات ال

مكانية إضافة إعجاب أو تعميق  الشخصية لؤلصدقاء واآلخرين وما تتضمنو من منشورات وصور وأخبار، وا 
عمييا، وكذلك التحديث المستمر لما يقوم بو اآلخرون وما يترتب عمى ذلك من مقارنات اجتماعية يقوم بيا 

لخوف من تفويت تمك األحداث واألخبار يدفع الفرد إلى االطبلع والمتابعة بشكل أكبر ويشعر الفرد، فإن ا
دمان  بالقمق في حالة االبتعاد أو تقييد االستخدام وىو ما ُيفّسر العبلقة بين الخوف من تفويت األحداث وا 

 استخدام الفيسبوك وصعوبة الحد من استخدامو.
دمان استخدام الفيسبوك أشارت نتائج الفرض الراب رابعًا: ع إلى أن معامبلت االرتباط بين تقدير الذات وا 

 انخفضت انخفاضًا طفيفًا عند عزل أثر الدرجة الكمية لمقياس الخوف من تفويت األحداث 
دمان  وتشير ىذه النتيجة إلى عدم تحقق صحة فرض الدراسة، حيث أن العبلقة بين تقدير الذات وا 

ضت انخفاضًا طفيفًا وغير مؤثر عند عزل الدرجة الكمية لمقياس الخوف من استخدام الفيسبوك قد انخف
، وىذا يعني أن الخوف من تفويت 2,27تفويت األحداث، إال أن ىذه العبلقة مازالت دالة عند مستوى 

 األحداث ليس لو دور وسيط في ىذه العبلقة.
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 واقع التواصل االجتماعي ىو وسيمةماستخدام  وىذه النتيجة أقرب إلى وجية النظر التي تشير إلى أن
وذلك بين  اآلخرينالفرد مع  االجتماعية وتوثيق عبلقات ةكفاءالتطوير و لمبقاء عمى اتصال باآلخرين، 

 .Przybylski, et al, 2013, p)األشخاص الذين يعانون من نقص إشباع حاجاتيم النفسية )

الفيسبوك لدييم حتى إذا لم يشعروا ، فاألشخاص منخفضي تقدير الذات ترتفع درجة إدمان 1842
بالقمق والخوف من أن تفوتيم خبرات وأحداث يعيشيا اآلخرون سواء من األصدقاء أو غيرىم، وقد 

) ,Zhang, 2015 تعود أسباب إدمان الفيسبوك لدييم إلى الرغبة في الشعور باالنتماء والتواصل

p.19)والحصول عمى اإلعجاب من اآلخرين ، Pallesen & Griffiths, 2017, (Andreassen, 

p. 292) .وتقديم الذات، وىي أمور قد يصعب تحقيقيا أثناء التواصل االجتماعي المباشر وجيًا لوجو    
وترى الباحثة أنو عمى الرغم من أن تقدير الذات والخوف من تفويت األحداث ارتبطا ارتباطًا دااًل بإدمان 

تبار الفرض الثاني والثالث عمى التوالي(، إال أن كبًل من استخدام الفيسبوك )كما أشارت نتائج اخ
المتغيرين كان مستقبًل في ارتباطو بإدمان الفيسبوك، أي أنو عندما يمجأ األشخاص منخفضي تقدير 
الذات إلى استخدام الفيسبوك بشكل كبير، فإن ذلك يرجع إلى حاجتيم لمشعور بالتقدير المرتبط لدييم 

لتواصل مع اآلخرين، وكذلك فإن من يعانون من الشعور بالقمق أو الخوف الناتج بالقبول واالنتماء وا
عن تفويت األحداث والخبرات الخاصة باآلخرين واألصدقاء بشكل خاص يمجأون إلى متابعة الفيسبوك 
واستخدامو بيدف التقميل من مشاعر القمق والخوف، سواء كان ذلك بيدف الحفاظ عمى االتصال 

بيدف تحسين الذات والخبرات الخاصة بالفرد في ضوء ما يمتمكو اآلخرون وما يحصمون باآلخرين، أو 
 عميو من ميزات وخبرات. 

لكن إدمان استخدام الفيسبوك الناتج عن تقدير الذات المنخفض أو عن الخوف من تفويت األحداث قد 
يجة لممقارنات االجتماعية مع يكون لو تأثيرًا إيجابيًا أو سمبيًا عمى الشعور بقيمة وتقدير الذات كنت

اآلخرين، أو نتيجة لما يتمقاه الفرد وما يحصل عميو من تفاعل من ِقبل األصدقاء و اآلخرين عمى 
الفيسبوك، وبالتالي فإننا قد نكون بحاجة إجراء بعض الدراسات المستقبمية لمكشف عن أثر عبلقة تمك 

الوظيفي والشعور بالرضا النفسي لدى ىؤالء المتغيرات عمى تقدير الذات وجودة الحياة واآلداء 
 األشخاص.
أشارت نتائج الفرض الخامس إلى أن الخوف من تفويت األحداث وتقدير الذات المنخفض  خاهسًا:

 ُينبئان بإدمان استخدام الفيسبوك لدى طبلب الجامعة 
و يمكن تفسير وىذه النتيجة ُتحقق صحة فرض الدراسة، حيث أشارت نتائج تحميل االنحدار إلى أن

لمخوف  2,34من التباين في المتغير التابع )إدمان الفيسبوك( من خبلل المتغيرات المستقمة ) 2,38
 لتقدير الذات المنخفض(. 2,26من تفويت األحداث، و 
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يسيم الخوف من تفويت األحداث في التنبؤ بإدمان الطبلب عمى استخدام الفيسبوك، وتتفق ىذه 
) & ,Beyens, Frisonوكذلك مع كل من، )t et al., 2018)Hunدراسة النتيجة مع 

Eggermont ,2016; Błachnio & Przepiórka, 2018; Franchina et al., 2018)  حيث
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي الخاصة )مثل الفيسبوك  منبئاً  كان الخوف من تفويت األحداث

 ,Fox & Moreland) أيضاً  وىو ما أكده، (والسناب شات( أكثر من العامة )اليوتيوب وتويتر

عمى الرغم من المشاعر السمبية لدى أفراد العينة والمرتبطة باستخدام الفيسبوك، إال أنو ، حيث (2015
أنيم كانوا يشعرون بدافع وضغط يدفعيم الستخدام الفيسبوك بسبب خوفيم من تفويت ما يدور من 

 . آلخرينأحداث وخبرات، ولمحفاظ عمى عبلقاتيم مع ا
يسيم تقدير الذات في التنبؤ بإدمان الفيسبوك لدى طبلب الجامعة، وتتفق ىذه النتيجة مع النتائج التي 

و)مصطفى،   ;Hong et al., (2014)Bianchi & Phillips, (2005)توصل إلييا كل من 
نحو  . ويرجع ذلك إلى أن انخفاض تقدير الذات ومشاعر القمق المرتبطة بو يدفع الفرد(4238

استخدام مواقع التواصل االجتماعي بصورة مكثفة بيدف التخفيف من مشاعر القمق وعدم الكفاءة، 
ويمثل الفيسبوك مجااًل مناسبًا إلقامة العبلقات مع اآلخرين والتواصل معيم دون الحاجة إلى التواصل 

ا تمثل دائرة سموكية ىذه العبلقة بأني (Buglass et al., 2017, p.24)ويوضح المباشر وجيًا لوجو، 
تبدأ بسعي الفرد نحو تأكيد ىويتو وشعوره بتقديره لذاتو عن طريق قضاء وقت كبير متصبًل باالنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي، مما يؤدي إلى مزيد من الخوف من تفويت االحداث، ومزيد من القدرة 

ضة لئليذاء، ويترتب عمى ذلك في عمى اإلفصاح عن الذات وسموكيات الصداقة وىو ما قد يجعمو ُعر 
 ,Buglass et al., 2017)النياية انخفاض في مستوى الرضا والسعادة النفسية واالجتماعية 

p.249) ،تزيد لديو المشاعر السمبية الناتجة  قدزاد اعتماد الفرد عمى التواصل عبر الفيسبوك  وكمما
الخاصة باآلخرين واألصدقاء، وبالتالي يمجأ  عن المقارنات االجتماعية، أو عدم المشاركة في األحداث

 إلى المزيد من االستخدام لمتغمب عمى تمك المشاعر السمبية. 
 جوصيات الذراسة: 

دراسة العبلقة بين الخوف من تفويت األحداث وتقدير الذات االجتماعي وكذلك المرتبط  -
 باألصدقاء وكذلك مع القمق االجتماعي والوساوس القيرية.

بدراسة المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة بإدمان استخدام وسائل التواصل االىتمام  -
الرقمية بيدف التعرف عمى أنواع الشخصيات األكثر عرضة إلدمان تمك المواقع واستيدافيم 

 بالتوجيو واإلرشاد.

توجيو المرشدين النفسيين واالجتماعيين إلى االىتمام بمواجية إدمان الفيسبوك ومواقع  -
 لتواصل بين المراىقين والشباب. ا
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إلقاء مزيد من الضوء عمى التأثيرات النفسية الناتجة عن نقص إشباع الحاجات السيكولوجية  -
ومدى تأثيرىا عمى الجوانب النفسية والسموكية لمطبلب والمراىقين، باإلضافة إلى دور 

 المقارنات االجتماعية في التأثير عمى مفيوم وتقدير الذات.  

المتغيرات المرتبطة بالشعور بالخوف والقمق من تفويت األحداث في ضوء عوامل  دراسة -
 الشخصية الكبرى 
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