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حبيــث  األخــرة،  الســنوات  يف  تطــوراً كبــراً  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  شــهدت 
أصبحــت حتتــل مركــز الصــدارة كأكثــر تطبيقــات االنرتنــت شــعبية وانتشــاراً يف خمتلــف أحنــاء 
العــامل وذلــك بوصفهــا ســاحات التواصــل االجتماعــي يقــوم األفــراد مــن خالهلــا بتقــدمي أنفســهم، 
والتعــرف علــى اآلخريــن والتواصــل معهــم؛ ومــن مث أفــرز اســتخدام وإدمــان هــذه املواقــع العديــد 
مــن التأثــرات االجتماعيــة والنفســية علــى مســتخدميها مبختلــف قطاعاهتــم وفئاهتــم، ومنهــا: 
عالقــة وأتثــر إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي ابلتفاعــل االجتماعــي، والثقــة ابلنفــس، 
واملشــاركة يف األنشــطة امليدانيــة واالجتماعيــة، وعلــى النســق القيمــي واألخالقــي، 

وتعزيــز العالقــات االجتماعيــة، وبنــاء وتكويــن الصداقــات، وتقديــر الــذات)1(. 
    وإدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي هــي احلالــة الــي حتــدث لــدى الفــرد حــن 
ال يســتطيع االبتعــاد والتخلــي عــن مواقــع التواصــل االجتماعــي يومــاً أبكملــه، حيــث 
ينتابــه عــدة اضطــراابت منهــا انشــغاله مبتابعــة اإلشــعارات، خوفــاً مــن فقــد االتصــال 
مــع األخريــن، ومراقبــة التعليقــات )comment(، واإلعجــاب )like( والشــر 
)share( لألحــداث والصــور الــي يقــوم بنشــرها بشــكل مســتمر علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، فمدمــن مواقــع التواصــل االجتماعــي يفتقــر إىل النــوم طــوال 
الليــل ملتابعــة مــا قــام بنشــره وكذلــك متابعــة األخريــن، فهــو دائمــاً يف حالــة قلــق 
وخــوف مــن فقــد عمليــة االتصــال مــع اآلخريــن، كمــا يشــعر ابلضيــق عندمــا ال جيــد 

تفاعــل مــن قبــل أصدقائــه علــى التحديثــات الــذي قــام بنشــرها)2(. 

تحقيق الحضور االجتماعي في مواقع شبكات التواصل 
االجتماعي  وعالقته بظاهرة الخوف من فوات األخبار

عالم  أستاذ مساعد بقمس الصحافة – لكية الإ

ي سويف 
 جامعة ب�ن

د. حممود رمضان أمحد عبد اللطيف

مقدَِّمة:

دراسة ميدانية على عينة من الجمهور المصري
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وقــد اتفقــت غالبيــة الدراســات الغربيــة علــى وجــود مكــوانت إلدمــان مواقــع التواصــل 
االجتماعــي تُعــدُّ حمــكات دالــة عليــه تتمثــل يف ســته أبعــاد: األول هــو األقــرب هلــذه الدراســة 
وهــو  الــروز Salienc الــذي حيــدث عندمــا يصبــح ســلوك اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعــي أهــم األنشــطة االتصاليــة وأكثرهــا قيمــة يف حيــاة الفــرد، حبيــث تســيطر علــى 
تفكريه ومشاعره، حيث يتضح االنشغال البارز أو الزائد وينتابه الشعور ابللهفة للقائم هبذا 
 ، Mood modification النشــاط؛ واخلمســة األبعاد الباقية تتحدد يف: تعديل املزاج
 Relapse واالنتكاس ،Conflict والصراع ،Withdrawal والتحمل، واالنسحاب
 Ramayah et  ،)4(  Kuss &Griffiths,2017,6  ،)3(Sherman, 2011,7(

.))6(Kanat-Maymon et al., 2018, 228 ،)5(al., 2017,2
    كمــا أكــدت دراســة )Grohol, J. M. 2017()7( علــى أن االســتخدام املتزايــد 
 Grohol منــوذج  قــدم جروهــل  التواصــل االجتماعــي يفضــي إىل إدماهنــا، وقــد  ملواقــع 
model يفســر العالقــة بــن زايدة االســتخدام ودرجــة إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
ويؤكــد Grohol أن ســلوكيات األفــراد تطوريــة، ويــرى أن هنــاك مراحــل لإلدمــان ميــر هبــا 

ــج عــن االســتخدام املفــرط ملواقــع التواصــل االجتماعــي وهــي: املســتخدمن اجلــدد تـَنـُْت
.Enchantment )obsession( )مرحلة االفتتان )االستحواذ -

.Disillusionment )Avoidance( )مرحلة التحرر من الوهم )التجنب -
.Balance )Normal( )مرحلة التوازن )االعتدال -

وإن كانــت هــذه الدراســة تنظــر إىل إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي ابعتبــاره 
متغــرياً اتبعــاً، فهــو نتيجــة لرغبــة الفــرد يف حتقيــق حاجــات اجتماعيــة أو نفســية أو كليهمــا؛ 
إال أن هنــاك مــن يــرى أن إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي »لــه أتثــري علــى املظاهــر 
النفســية واالجتماعيــة ويتعامــل مــع اإلدمــان كمتغــري مســتقل لــه أتثــريات خمتلفــة علــى 
املســتوى االجتماعــي والنفســي، ويــرى أن مــن أبــرز مظاهــر التأثــري النفســي إصابــة األفــراد 
حبالــة مــن الوحــدة النفســية واالكتئــاب والقلــق واخلــوف مــن فقــدان األصدقــاء نتيجــة 
االبتعــاد عــن اســتخدامه، وكذلــك تفــكك العالقــات االجتماعيــة، ابإلضافــة إىل املشــاعر 
الســلبية النامجــة عــن املقارنــة االجتماعيــة املســتمرة، نتيجــة مشــاهدهتم بعــض الصــور أو 
انتهــاك  أنفســهم، وتنعكــس عليهــم ســلباً وكذلــك  مــع  الــي تؤجــج صراعهــم  املواقــف 

اخلصوصيــة«)8(.
بوضــوح علــى  تظهــر  بــدأت  أخــرى  الذكيــة ظاهــرة  إدمــان األجهــزة  بظاهــرة  وترتبــط 
االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  مدمــي  فئــة  مــع  األجهــزة، وخاصــة  هــذه  مســتخدمي 
 )fear of missing out( وهــي ظاهــرة اخلــوف مــن فــوات األخبــار أو املعلومــات
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أو )fomo( كمــا يســموهنا وخاصــة األخبــار االجتماعيــة. وهــي ظاهــرة يعــاين منهــا 
دقائــق كمــا   3 ملراجعــة جواالهتــم كل  يدفعهــم  ممــا  أكــر  بشــكل  والشــباب  املراهقــون 
جــاء يف الدراســات األمريكيــة، ويبــدو واضحــاً كيــف يرتبــط ذلــك ابإلدمــان وتشــتت 
االنتبــاه واألداء األكادميــي)9(. وعــادًة مــا يشــعر األشــخاص املصابــون بـــ fomo مبشــاعر 
احلســد والغــرية بينمــا ينظــرون إىل املشــاركات عــر اإلنرتنــت وصــور أقراهنــم - ســواء أكانــوا 
يقومــون بتســجيل الوصــول يف مطعــم أو صــور جملموعــة مــن األصدقــاء املتســكعن مًعــا، 
وأظهــرت الدراســات أن العديــد مــن األشــخاص، وخاصــة الشــباب منهــم اعرتفــوا مبشــاعر 

.)10(fomo
وتعــي أيضــاً الظاهــرة اخلــوف مــن أن يفوتنــا شــيء؛ خنــاف مــن أاّل نعــرف شــئ، أو 
خنــاُف مــن أاّل حنضــر كل شــيء وجنــّرب كل شــيء، ونــرى كل شــيء، ورمبــا نعــرف كل 
شــيء. الـــ »fomo« أو »فَاتَــك« بتعبــري اليــوم، ليــس ظاهــرة اجتماعيــة حمليــة أو غربيــة، 
بــل ظاهــرة كونيــة جتتــاح العــامل كلــه، ورغــم أهنــا ليســت جبديــدة، إال أهنــا صــارت مهيمنــة 
بســبب شــبكات التواصل االجتماعي، فعندما ُنشــاهد شــخصاً يف فعالية ما فإننا نشــعر 
ابألســى علــى أنفســنا. ال شــيء يســتفّز اإلحبــاط والتوتــر عنــد اإلنســان اليــوم مثــل كلمــة 

»فَاتَــك«، فنشــعر حينهــا أبن مــا فاتنــا هــو موعــد دخــول اجلنــة)11(.
مــا راء  الــي حبثــت يف عالقــة اإلدمــان ابلتفكــري  الدراســات  ولقــد افرتضــت إحــدى 
 )Casale, Rugai& مــن الفقــد االجتماعــي )fomo( املعــريف والشــعور ابخلــوف
لــدى األفــراد يلجــأوا هلــا  )Fioravanti,2018)12( وجــود بعــض االســرتاتيجيات 
عنــد تفاعلهــم مــع مواقــع التواصــل االجتماعــي؛ فمعتقــدات األفــراد حــول فاعليتهــم الذاتيــة 
حتــدد مســتوى الدافعيــة هلــم وترفــع مــن قدرهتــم علــى مواجهــة املشــكالت املرتبطــة إبدمــان 
مواقع التواصل االجتماعي، فكلما ارتفت ثقة األفراد أبنفسهم زاد إصرارهم على ختطي 
الشــعور ابخلــوف مــن فقــد االتصــال ابألصدقــاء يف بيئــة مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
الــذات زاد درجــة خوفهــم، ممــا جيعلهــم يدمنــوا األنشــطة  والعكــس يف حــال اخنفــاض 
االتصاليــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وال يســتطيعوا االبتعــاد عنهــا لفــرتات طويلــة. 

لــذا حيــاول الفــرد حتقيــق حضــوره االجتماعــي مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي.    
    مــن هنــا يتضــح أن ظاهــرة الـــ )fomo( مــن أشــد مظاهــر إدمــان هــذه املواقــع أتثــرياً 
علــى مجهــور املســتخدمن وأكثرهــا داللــة، حيــث يشــري هــذا املصطلــح إىل احلاجــة القويــة 
للبقــاء علــى االنرتنــت، أو تلقــي رســائل الوســائط، أو املشــاركة بشــكل ســليب أو نشــط 
يف تبــادل املعلومــات عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي، واأللعــاب عــر اإلنرتنــت وأنــواع 
أخــرى مــن صفحــات الويــب وخدمــات اإلنرتنــت، والفشــل يف تلبيــة هــذه احلاجــات غــري 
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كافيــة يف معظــم احلــاالت، فقــد حتتــاج إىل إاثرة مشــاعر ســلبية علــى عكــس األعــراض 
العامــة إلدمــان االنرتنــت. وقــد تــزداد هــذه احلالــة عندمــا يتــم ربطهــا حباجــة الفــرد إىل حتقيــق 
ســلوك شــخصي علــى الشــبكة، كتقديــره الــذايت، أو حضــوره االجتماعــي؛ واألخــري هــو 

مــا ســتتعرض لــه هــذه الدراســة.

مشكلة الدراسة:
ارتبطت زايدة ترابط الفرد مع شبكات التواصل االجتماعي ابخلوف من فقد االتصال 
ابآلخريــن أو اخلــوف مــن فقــد أخبــار معينــة، وهــي حالــة نفســية واجتماعيــة يف نفــس 
الوقــت، وتُعــد مــن أبــرز مظاهــر التأثــري الســليب إلدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي 
وتعــي الشــعور ابلقلــق واالنطــواء واخلــوف )fomo( مــن؛ فقــد يشــعر األفــراد دائمــاً أبن 
شــيئاً ينقصهــم عنــد االبتعــاد عــن مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــذا مــا يدفعهــم إىل 
الدخــول عليهــا ابســتمرار ملتابعــة إشــعارات األصدقــاء، أو متابعــة إشــعارات الصفحــات 
أو التطبيقــات املشــاركن فيهــا. وترتبــط ظاهــرة )fomo( ارتباطــاً مباشــراً إبدمــان شــبكة 
التواصل االجتماعي؛ وأيًضا حباجة الفرد إىل الرتويج لذاته، وحتقيق احلضور االجتماعي 
علــى االنرتنــت، والــي قــد تكــون مدفوعــة مبحاولــة املســتخدم لتنظيــم حــاالت العجــز 
النفســي لديــه واملتعلقــة ابلرقابــة االجتماعيــة والتواصــل االجتماعــي واالنتمــاء املشــتق مــن 

اإلحســاس املتصــور ابلنبــذ   االجتماعــي علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.
لــذا كان مــن املهــم إجــراء دراســة مــن املســتوى الثــاين عــن أتثــري إدمــان مواقــع التواصــل 
االجتماعــي علــى متغــري اخلــوف مــن الفقــد االجتماعــي )fomo( وعالقتــه ابلرغبــة يف 
حتقيــق احلضــور االجتماعــي علــى الشــبكة االجتماعيــة. فقــد أشــارت نتائــج الدراســات الــي 
تناولــت ظاهــرة اإلدمــان أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــف احلضــور االجتماعــي 
يدمنــوا األنشــطة االتصاليــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، هبــدف حتقيــق مــا يفتقدونــه 

فيمــا يتعلــق حبضورهــم االجتماعــي. 
فــوات األخبــار؛ واملرتبــط ابالســتخدام  التصــور وعيًــا لظاهــرة اخلــوف مــن  ويثــري هــذا 
املفــرط ألدوات وشــبكات التواصــل االجتماعــي، والرغبــة يف البقــاء علــى اتصــال مســتمر 
مــع مــا يفعلــه اآلخــرون علــى هــذه املواقــع وأتثرياهتــا النفســية األخــرى. وهــو مــا يظهــر 
أمهيــة إجــراء هــذه الدراســة الــي تُعــد مــن الدراســات احلديثــة يف الوطــن العــريب الــي تتنــاول 
هــذه الظاهــرة الســلبية. وابلتــايل تتحــدد مشــكلة الدراســة يف التعــرف علــى العالقــة بــن 
االســتخدام املفرط لشــبكات التواصل االجتماعي وظاهرة اخلوف من فوات األخبار  
”fomo“وارتبــاط ذلــك ابحلضــور االجتماعــي للمبحوثــن علــى هــذه الشــبكات.



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

18 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

أمهية الدراسة:
تكمــن أمهيــة املوضــوع بدايــة يف جدتــه؛ فبالرغــم مــن وجــود العديــد مــن الدراســات الــي . 1

تتنــاول إدمــان اســتخدام االنرتنــت بصــورة عامــة أو شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــكل 
الــي تتنــاول املراحــل  نــدرة يف الدراســات وخاصــة العربيــة منهــا  خــاص، إال أن هنــاك 
املتطــورة إلدمــان الشــبكات؛ ففــي حــدود علــم الباحــث ال توجــد دراســة عربيــة حبثــت يف 

 . )fomo( fear of missing out مرحلــة إدمــان االســتخدام
لتحقيــق احلضــور االجتماعــي يف . 2 الفــرد  بــن ســعي  الدراســة  تربــط هــذه  كذلــك؛ 

مــن  لديــه، وهــي   )fomo( علــى زايدة ظاهــرة  ذلــك  وانعــكاس  التواصــل،  شــبكات 
املراحــل املتقدمــة يف إدمــان اســتخدام الشــبكات؛ وابلتــايل فهــي تعتــر مــن الدراســات 

البينيــة.
كمــا تُعــد الدراســة حماولــة لبحــث التأثــريات اإلجيابيــة والســلبية لشــبكات التواصــل . 3

االجتماعــي واإلعــالم اجلديــد علــى مجهــور املســتخدمن.
ونظــراً النعــدام األطــر املرجعيــة يف كثــري مــن الدراســات والبحــوث كمــا هــو احلــال يف . 4

حبــوث اإلعــالم اجلديــد ابعتبــاره أحــد االجتاهــات البحثيــة احلديثــة، حيــث ال توجــد أطــر 
نظريــة واضحــة املعــامل حــى اآلن، أو جتــارب رائــدة، بســبب حداثــة الدراســات فيــه، ممــا 
اضطــر الباحــث يف هــذه احلالــة إىل اللجــوء إىل األوعيــة العلميــة املقاربــة –القريبــة- مــن 
العــام )العلــوم االنســانية(، فهــي تقــرتب مــن دراســات اإلعــالم، وهــي  العلمــي  اجملــال 
مقاربــة اســتفاد منهــا الباحــث يف حبثــه. لــذا فقــد جلــأ الباحــث إىل االعتمــاد نظريــة احلضــور 
االجتماعــي، لدراســة مــدى حتقيــق احلضــور االجتماعــي يف مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي وعالقتــه بــزايدة )fomo( لــدى الفــرد املســتخدم للشــبكات االجتماعيــة.

أهداف الدراسة:
تســتهدف الدراســة حتقيــق اهلــدف الرئيــس املتعلــق مبعرفــة »العالقــة بــن االســتخدام 
ذلــك ابحلضــور  الـــ fomo وارتبــاط  التواصــل االجتماعــي وظاهــرة  املفــرط لشــبكات 
االجتماعــي للمبحوثــن علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي«، ويتفــرع عنــه األهــداف 

الفرعيــة التاليــة:
التعرف على معدل استخدام املبحوثن شبكات التواصل االجتماعي؟.. 1
االجتماعــي . 2 التواصــل  شــبكات  مواقــع  متثلهــا  الــي  واألمهيــة  القيمــة  عــن  الكشــف 

الدراســة؟. عينــة  للمبحوثــن 
زايدة . 3 نتيجــة  الدراســة  عينــة  املبحوثــن  لــدى   fomo الـــ  ارتفــاع  مظاهــر  توضيــح 
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االجتماعــي؟. التواصــل  شــبكات  اســتخدامهم 
التعــرف علــى العالقــة بــن زايدة اســتخدام املبحوثــن شــبكات التواصــل االجتماعــي . 4

وارتفــاع ظاهــرة fomo لديهــم؟.
التواصــل . 5 شــبكات  مواقــع  علــى  للفــرد  االجتماعيــة  الشــبكة  علــى حجــم  التعــرف 

العالقــات؟. هــذه  ونــوع  االجتماعــي، 
وزايدة . 6 االجتماعــي  احلضــور  بتحقيــق  املبحوثــن  اهتمــام  بــن  العالقــة  توضيــح 

االجتماعــي؟. التواصــل  شــبكات  اســتخدامهم 
التعــرف علــى كيــف ميكــن ملواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي أن تســاعد الفــرد يف . 7

حتقيــق حضــوره االجتماعــي؟.
معرفــة حالــة احلضــور االجتماعــي للفــرد يف مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، . 8

ومــدى رضــاه عــن مســتوى هــذا احلضــور؟.
توضيــح العالقــة بــن تعزيــز احلضــور االجتماعــي يف شــبكات التواصــل االجتماعــي . 9

لــدى املبحوثــن عينــة الدراســة ومتغــري الفقــد االجتماعــي؟.
الكشــف عــن نــوع الدعــم االجتماعــي والعاطفــي الــذي حيصــل عليــه الفــرد مــن . 10

خــالل تواجــده علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي؟.

الدراسات السابقة:
ابلرغــم مــن تعــدد الدراســات والبحــوث الــي تعرضــت ملســألة إدمــان االنرتنــت، والــي بــدأت 
يف مرحلــة مبكــرة مــن انطــالق الدراســات الــي اهتمــت هبــذه الوســيلة االتصاليــة احلديثــة، ومــا 
يتعلــق هبــا مــن وســائط أو ممارســة.. وغريهــا؛ لــذا حيــاول الباحــث مــن خــالل هــذا العــرض 
إلقــاء الضــوء علــى بعــض الدراســات احلديثــة الــي حبثــت يف اآلاثر الناجتــة عــن إدمــان شــبكات 
التواصل االجتماعي، وخاصة الدراســات الي تتعلق بتحقيق احلضور االجتماعي، أو حتقق 
الفقــد االجتماعــي، والدراســات الــي اهتمــت ابآلاثر النفســية أو الســلوكية املتعلقــة ابحلضــور 
االجتماعــي. ابإلضافــة إىل الدراســات الــي رصــدت ظاهــرة fomo خاصــة مــا يتعلــق منهــا 
بشــبكات التواصــل االجتماعــي، والــي ســاعدت الباحــث يف صياغــة املفاهيــم، وفــروض 
الدراســة، وكذلــك يف تصميــم املقيــاس املناســب هلــذه الدراســة، وســيكون تقســيم الدراســات 

الســابقة كالتــايل:
أوالّ: الدراسات الي تناولت التغرات االجيابية والسلبية الناجتة عن استخدام شبكات 

التواصل االجتماعي، ابلرتكيز على دراســات احلضور االجتماعي.
- أوضحــت نتائــج دراســة )Mahamid & Berte., 2018( )13( أن قلــة 
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األماكــن الرتفيهيــة والقيــود املفروضــة علــى حركــة الشــباب تدفعهــم إلدمــان األنشــطة االتصاليــة 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وهــو مــا يســبب هلــم الشــعور ابإلجهــاد والعزلــة االجتماعيــة 
عــن حميــط األســرة، كمــا بينــت النتائــج أن الذكــور أكثــر إدمــاان ملواقــع التواصــل االجتماعــي مــن 

اإلانث.
فقد اســتهدفت الدراســة التعرف على أتثري الضغوط اجليوسياســية على إدمان الشــباب 
الفلســطيي املقيــم يف الضفــة الغربيــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي؛ وانطلقــت الدراســة مــن 
فرضيــة أن الضغــوط اخلارجيــة تقلــل مــن فــرص الدعــم االجتماعــي والتواصــل احلقيقــي بــن 
األفــراد، فيلجــأوا للتعويــض االجتماعــي عــن طريــق اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي 
وهــو مــا يســبب هلــم الشــعور ابالجهــاد والعزلــة، أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 744 

مفــردة مــن طــالب اجلامعــة. 
- وأكدت دراسة )Demirciolu & Köse., 2018()14( أن األشخاص 
الذيــن يعانــون مــن فشــل يف العالقــات االجتماعيــة يتجهــوا ملواقــع التواصــل االجتماعــي 
كنــوع مــن التعزيــز لبنــاء عالقــات اجتماعيــة يف الواقــع االفرتاضــي، وأن األفــراد يدمنــوا 
مــع  يتفاعلــوا  لــذا  واالجتماعــي  العاطفــي  الدعــم  حتقيــق  هبــدف  االتصاليــة  األنشــطة 
احملتــوايت الرتفيهيــة هبــدف حتقيــق االســتثارة الفســيولوجية، وأن الشــخصيات امليكافيليــة 
والنرجســية والــي لديهــا اعتــالل يف الشــخصية أكثــر الشــخصيات إدمــاان ملواقــع التواصــل 
اتصــال  درجــة  علــى  يؤثــر  التعلــق  أســلوب  أن  الدراســة  أوضحــت  االجتماعــي. كمــا 

األفــراد ابألخريــن خوفــاً مــن الرفــض. 
حيــث اســتهدفت التعــرف علــى العالقــة بــن إدمــان طــالب اجلامعــة األتــراك ملواقــع 
التواصــل االجتماعــي ودرجــة الرضــا عــن العالقــات االجتماعيــة، وداللــة إســهام كل مــن 
وأتثــريات  إبدماهنــم  التبــوء  يف  الشــخصية  والســمات  التعلــق  وأمنــاط  الرفــض  حساســية 
ذلــك علــى طبيعــة العالقــات االجتماعيــة لديهــم، تبنــت الدراســة نظريــي املــزاج العــام 
 Reinforcement ونظريــة التعزيــز ،Mood Management Theory
مــن طــالب جامعــة  237 مفــردة  قوامهــا  الدراســة علــى عينــة  Theory، أجريــت 

النجــاح. 
- وأشــارت نتائــج دراســة )Gao, Liu & Li., 2017()15( إىل أنــه كلمــا كان 
عامــل احلضــور االجتماعــي قــوي أدى ذلــك إىل مزيــد مــن النشــاط اإلدمــاين علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، وأن األشــخاص الذيــن لديهــم احتيــاج شــديد لالنتمــاء حياولــوا بنــاء 
عالقات اجتماعية دافئة ومحيمة ذات روابط مع اآلخرين ويسعوا إىل التواصل الدائم معهم، 
وهــؤالء األفــراد مييلــوا إىل دعــم األخريــن وإىل احلصــول علــى الدعــم االجتماعــي منهــم. كمــا 
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أظهــرت النتائــج أن مجهــور مواقــع التواصــل االجتماعــي نشــط جــداً يتفاعــل مــع األخريــن مــن 
خالل عبارات اإلعجاب أو اإلشارات أو التعليقات اإلجيابية، وكلما ارتفعت تلك املظاهر 
التفاعليــة أدى إىل تعزيــز اجلوانــب اإلجيابيــة لــدى األفــراد ممــا يدفعهــم إىل عــدم التخلــي عــن 

اســتخدامها وهــو يــؤدي إىل إدماهنــا.
املســتخدمن  إدمــان  املؤثــرة علــى  العوامــل  التعــرف علــى  الدراســة  اســتهدفت  حيــث 
الصينيــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي والتأثــريات املرتتبــة علــى العالقــات االجتماعيــة. 
وتبنــت الدراســة نظريــي االنتمــاء واحلضــور االجتماعــي لشــرح ســلوك األفــراد ومشــاعرهم 
التواصــل  مواقــع  أن  تفــرتض  والــي  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  بيئــة  يف  املتشــكلة 
االجتماعــي حتقــق ثــالث أشــكال مــن احلضــور تتمثــل يف )الــدفء، األلفــة، اإلحســاس(، 

وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 278 مفــردة.
- وخلصت دراسة )Zafar, Lodhi& Shakir, 2018()16( يف نتائجها إىل 
وجود عالقة إجيابية بن السمات الشخصية والدعم االجتماعي املدرك وإدمان الفيسبوك، 
فقــد بينــت أن الشــخصيات االنبســاطية والعاطفيــة أكثــر إدمــاان لألنشــطة االتصاليــة علــى 
الفيســبوك من الشــخصيات الي لديها درجة عالية من القبول االجتماعي، كما أوضحت 
النتائــج أن مســتوى إدمــان الفيســبوك خيتلــف بوضــوح بــن كل مــن اإلانث والذكــور لصــاحل 
اإلانث وكل مــن الصغــار والكبــار لصــاحل الصغــار، وأضافــت أن الدعــم االجتماعــي املتلقــي 

يتوســط يف العالقة بن الســمات الشــخصية وإدمان الفيســبوك
    جاء ذلك يف إطار فحص الدراسة العالقة بن إدمان الفيسبوك والسمات الشخصية 
إذا  مــا  اجلامعــة يف ابكســتان جــاءت ملعرفــة  لــدى طــالب  املــدرك  والدعــم االجتماعــي 
كانــت املتغــريات الثالثــة تشــكل منوذجــاً ســببياً يفســر هــذه العالقــة؟. تبنــت الدراســة نظريــه 
الدعــم االجتماعــي أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 222 مفــرده مــن طــالب عــدد مــن 
 Bergen Facebook اجلامعات يف ابكستان، طبق عليهم مقياس إدمان الفيسبوك
 Leung and Lee’s online social ومقياس الدعم االجتماعي Addiction

 .support scale
- وأظهــرت نتائــج دراســة )Müller et al., 2016()17( أن أتثــري الســمات 
وإن كان يف  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  التبــوء إبدمــان  الشــخصية كان ضعيــف يف 
صاحل الشــخصيات النرجســية، كما أكدت أن الشــخصيات االنبســاطية أكثر اســتخدما 
ملواقــع التواصــل االجتماعــي ولكــن ال يدمنــوا اســتخدامها، وهــؤالء األشــخاص أكثــر 
الشــخصيات حرصــا علــى العالقــات االجتماعــي يف الواقعــي االفرتاضــي وحيرصــوا علــى 
إدمــاانً  أكثــر  النتائــج أن اإلانث  بينــت  فعلــي، كمــا  العالقــات إىل واقــع  تلــك  حتويــل 
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لألنشــطة االتصاليــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. حيــث حاولــت الدراســة فحــص 
العالقــة بــن إدمــان طــالب املــدارس األملــان ملواقــع التواصــل االجتماعــي وإدمــان األلعــاب 
اإللكرتونيــة علــى اإلنرتنــت والســمات الشــخصية والضيــق النفســي واالجتماعــي لديهــم، 
التواصــل  تتنبــأ ابلســلوك اإلدمــاين علــى مواقــع  الشــخصية  أبعــاد  إذا كانــت  مــا  ملعرفــة 

االجتماعــي، أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 9173. 
- وتشــري نتائــج دراســة )Jin., 2015()18( إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن إدمــان 
األفــراد ملواقــع التواصــل االجتماعــي وتشــكل املنظومــة القيميــة، ووجــود عالقــة إجيابيــة 
بــن عامــل الثقــة واحلضــور االجتماعــي ورأس املــال االجتماعــي إال أهنــا تؤكــد علــى قــوة 
أتثــري عنصــر الثقــة علــى العالقــات االجتماعيــة التبادليــة مقارنــة بــرأس املــال التواصلــي. 
كمــا تشــري النتائــج إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن احــرتام الــذات ورأس املــال 
الــذات ورأس  بــن احــرتام  التواصلــي، لكنهــا مل تؤكــد علــى وجــود عالقــة  االجتماعــي 
املــال التبــاديل. كذلــك أكــدت النتائــج أن األفــراد الذيــن لديهــم اخنفــاض يف التقديــر 
الــذايت هــم أكثــر اخنراطــاً يف العالقــات االجتماعيــة التبادليــة مــن العالقــات االجتماعيــة 
أمهيــة يف  أكثــر  لعبــت دوراً  الفيســبوك  اســتخدام  أن كثافــة  النتائــج  التواصليــة، وتشــري 
العالقــات االجتماعيــة التبادليــة ممــا كانــت عليــه يف العالقــات االجتماعيــة التواصليــة. كمــا 
أن عامــل أتكيــد الــذات لعــب دورا أكثــر أمهيــة يف العالقــات االجتماعيــة التواصليــة مــن 

العالقــات االجتماعيــة التبادليــة.
فقــد حبثــت الدراســة العالقــة بــن التقديــر الــذايت ورأس املــال االجتماعــي واختبــار أتثــري 
مكــوانت التقديــر الــذايت األربعــة: )الكفــاءة الذاتيــة »الثقــة ابلنفــس«، أتكيــد الــذات، 
املــال االجتماعــي.  القيــم ورأس  مــن  الــذات( علــى كٍل  احــرتام  احلضــور االجتماعــي، 
وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــة مؤداهــا أن إدمــان األفــراد ملواقــع التواصــل االجتماعــي يؤثــر 
علــى منظومــة القيــم اجملتمعيــة املبنيــة علــى آليــة الثقــة، واملشــاركة االجتماعيــة، واملعاملــة 
ابملثــل، ومــن فرضيــة أن رأس املــال االجتماعــي التواصلــي والتبــاديل يتوســط يف العالقــة بــن 
مكــوانت التقديــر الــذايت والتأثــريات علــى منظومــة القيــم اجملتمعيــة لــدى األفــراد؛ وطبقــت 
الدراســة علــى عينــة قوامهــا 306 مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي يف كــوراي 

اجلنوبيــة، ممــن تــرتاوح أعمارهــم بــن 20- 50 ســنة. 
- وأكــدت نتائــج دراســة )Shettar et al., 2017()19( أن األفــراد الذيــن يعانــون 
من عدم الكفاءة االجتماعية يتولد لديهم حالة مزاجية سلبية تتمثل يف الشعور ابالكتئاب 
والوحــدة ويصبــح لديهــم عــدم القــدرة علــى التنظيــم الــذايت ومــن مث يدمنــوا األنشــطة االتصاليــة 
للهــروب مــن حــاالت املــزاج الســليب. كمــا بينــت النتائــج وجــود ارتبــاط إجيــايب بــن كثافــة إدمــان 



23

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

الفيسبوك ومدى شعور األفراد ابلوحدة، فكلما زاد االستخدام اإلدماين لألفراد زاد شعورهم 
ابلوحــدة واإلحبــاط والشــعور ابخلــوف والقلــق مــن فقــدان األصدقــاء.  

فقــد اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى العالقــة بــن إدمــان طــالب الدراســات العليــا اهلنــود 
للفيســبوك والشــعور ابلوحدة والشــعور ابخلوف من فقدان االتصال ابألصدقاء. ومن خالل 
 psychosocial problematic  )Caplan( تبي منوذج خلل املهارات احلياتية لـ
predisposition model واملرتبــط إبدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي هدفــت 
للتعــرف علــى التأثــريات املتبادلــة للتفضيــالت االجتماعيــة الواقعيــة وقــد أجريــت الدراســة علــى 
 Bergen Facebook عينة قوامها 100 مفردة طبق عليهم مقياس إدمان الفيسبوك
 .UCLA Loneliness Scale3ومقياس الوحدة اإلصدار الثالث ،Addiction
- كذلــك كشــفت نتائــج )Gao, Liu & Li,2017()20( أنــه كلمــا كان عامــل 
احلضــور االجتماعــي قــوايً أدى ذلــك إىل مزيــد مــن النشــاط اإلدمــاين علــى مواقــع شــبكات 
التواصل االجتماعي؛ وأشارت إىل أن األشخاص الذين لديهم احتياج شديد لالنتماء حياولوا 
بنــاء عالقــات اجتماعيــة دافئــة ومحيمــة ذات روابــط مــع األخريــن، ويســعوا إىل التواصــل الدائــم 
معهــم، وهــؤالء األفــراد مييلــوا إىل دعــم األخريــن ومييلــوا إىل احلصــول علــى الدعــم االجتماعــي 
منهــم. كمــا بينــت النتائــج أن مجهــور مواقــع التواصــل االجتماعــي نشــط جــدا يتفاعــل مــع 
األخريــن مــن خــالل عبــارات اإلعجــاب أو اإلشــارات أو التعليقــات اإلجيابيــة، وكلمــا ارتفعــت 
تلــك املظاهــر التفاعليــة أدى إىل تعزيــز اجلوانــب اإلجيابيــة لــدى األفــراد ممــا يدفعهــم إىل عــدم 

التخلــي عــن اســتخدامها وهــو يــؤدي إىل إدماهنــا.
حيــث اســتهدفت الدراســة استكشــاف العوامــل املؤثــرة علــى إدمــان املســتخدمن الصينيــن 
لشبكات التواصل االجتماعي والتأثريات املرتتبة على العالقات االجتماعية. وتبنت الدراسة 
نظريــي االنتمــاء واحلضــور االجتماعــي، وذلــك لشــرح ســلوك األفــراد ومشــاعرهم املتشــكلة يف 
بيئــة مواقــع التواصــل االجتماعــي والــي تفــرتض أن مواقــع التواصــل االجتماعــي حتقــق ثــالث 
أشــكال مــن احلضــور تتمثــل يف )الــدفء، األلفــة، اإلحســاس(. وأجريــت الدراســة علــى عينــة 

قوامهــا 278 مفــردة.
- وأكدت نتائج دراسة )Ershad& Aghajani, 2017()21( أن الشخصيات 
العصابيــة تشــعر دائمــا ابخلــوف واحلــزن والغضــب ولديهــا أتنيــب يف الضمــري ومشــاعرها غــري 
متزنــة، كمــا أهنــا ال تســتطيع التوافــق مــع األخريــن يف الواقــع املــادي وهــذا مــا يدفعهــم إىل 
إدمــان األنشــطة االتصاليــة علــى انســتجرام لكــي يتفاعلــوا مــع األخريــن يف الواقــع االفرتاضــي، 
حيــث يــؤدى إدماهنــم لألنشــطة االتصاليــة علــى انســتجرام إىل إشــباع احتياجاهتــم النفســية 
وإزالة اخلوف نظراً ألنه مكنهم من إخفاء مساهتم السلبية وسهل هلم تقدمي أنفسهم بشكل 
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جيــد. حيــث أجريــت الدراســة للتعــرف علــى مســتوى إدمــان انســتجرام وداللــة إســهام كل 
مــن الســمات الشــخصية، والقلــق االجتماعــي وأمنــاط االتصــال يف التنبــؤ إبدمــان انســتجرام 
والتأثــريات النفســية إلدمانــه لــدى طــالب اجلامعــة يف طهــران، أجريــت الدراســة علــى عينــة 

قوامهــا 100 مفــردة، طبــق عليهــم مقيــاس القلــق، الشــخصية، وإدمــان انســتجرام.
 )Andreassen, Pallesen& Griffiths, دراســة  نتائــج  وأظهــرت   -
)2017)22( وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي ومعــدل اخنفــاض 
الــذات وارتفــاع مســتوى حــب الــذات، فإدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي حيقــق إشــباًعا قــواًي 
لــدى هــؤالء حيــث ينجذبــون إىل املشــاركة يف األنشــطة القــادرة علــى تعزيــز األان، وحيرصــوا 
علــى مشــاركة جناحاهتــم أمــام األخريــن هبــدف احلصــول علــى مكافئــات وامتيــازات مــن خــالل 
اإلعجــاب والتعليقــات، أمــا األشــخاص الذيــن لديهــم ضعــف يف معــدالت تقديــر الــذات 
واملتمثلــة يف شــعورهم أبهنــم غــري حمبوبــن ولديهــم ضعــف يف املهــارات االجتماعيــة يعتقــدوا أن 
وجود عدد كبري من األصدقاء أو املتابعن ســيغري من التقييم الذايت الســليب لديهم إىل تقييم 

إجيــايب، وهــذا مــا جيعلهــم يدمنــوا األنشــطة االتصاليــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
حيث هدفت الدراسة اختبار العالقة بن االستخدام اإلدماين ملواقع التواصل االجتماعي 
ودرجــة بتقديــر الــذات لــدى اجلمهــور النروجيــي، أجريــت الدراســة علــى عينــة مســتعرضة بلــغ 
عددهــا 23.532 مفــرده تــرتاوح أعمارهــم مــا بــن )16-88 ســنة(، طبــق عليهــم مقيــاس 
بريجــن إلدمــان الفيســبوك Bergen Facebook Addiction، ومقيــاس روزنــرغ 
لتقديــر الــذات Rosenberg’s Self-esteem، ومقيــاس تقديــر الــذات مــن إعــداد 

الباحثن. 
- وأكــدت نتائــج دراســة )Pantic et al., 2017()23( وجــود عالقــة ارتباطيــة 
ســلبية بــن درجــة إدمــان األفــراد ملواقــع التواصــل االجتماعــي وتقديــر الــذات، حيــث يزيــد 
اإلدمــان كلمــا قــل شــعورهم ابخنفــاض تقديــر الــذات، بينمــا يقــل إدماهنــم كلمــا زاد شــعورهم 
ابرتفــاع تقديــر ذواهتــم، فاألفــراد الذيــن لديهــم درجــات منخفضــة مــن تقديــر الــذات مييلــون 
بشــكل أكــر إلدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي هبــدف حتقيــق معــدالت مرتفعــة مــن تقدير 
الــذات علــى حســاابهتم، ومــن انحيــة أخــرى ثبــت وجــود عالقــة إجيابيــة بــن إدمــان اإلنرتنــت 

والنرجسية
   حيث سعت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بن إدمان مواقع التواصل االجتماعي 
والتقلبــات النفســية والنرجســية وتقديــر الــذات، طبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 244 

مفــردة مــن طــالب اجلامعــة يف صربيــا، مجعــت البيــاانت عــن طريــق عينــات كــرة الثلــج.
- وابملثــل جــاءت نتائــج دراســة )Hawi & Samaha., 2017()24( لتؤكــد 
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وجود عالقة سلبية بن السلوك اإلدماين على استخدام الفيسبوك ومعدالت تقدير الذات 
ابإلضافة إىل األداء االكادميي، كما بينت النتائج أن عامل تقدير الذات يتوسط يف العالقة 
بــن إدمــان الفيســبوك والرضــا عــن احليــاة، كمــا تؤكــد النتائــج وجــود عالقــة إجيابيــة بــن إدمــان 
الفيســبوك ودرجــة شــعور الفــرد ابلرضــا عــن احليــاة، وقــد فســرت النتائــج ذلــك أبن الرضــا عــن 
احليــاة يعــد بنــاء نفســي واجتماعــي يشــمل العديــد مــن اجلوانــب مثــل األســرة واألصدقــاء 
واملعلمــن وكذلــك الزمــالء واملديريــن، يف حــن يرتبــط إدمــان الفيســبوك بتقديــر الــذات ألن 
هــذا التقديــر ال يقيّــم ســوى جانــب واحــد فقــط مــن حيــاة الشــخص، لــذا يؤثــر اإلدمــان يف 

عامــل تقديــر الــذات مقارنــه بعامــل الرضــا عــن احليــاة.
حيــث حاولــت الدراســة معرفــة العالقــة بــن إدمــان الفيســبوك ومعــدالت تقديــر الــذات 
ودرجــة الرضــا عــن احليــاة لــدى طــالب اجلامعــة يف لبنــان، أجريــت الدراســة علــى عينــة 
قوامهــا 364 مفــردة مــن طــالب جامعــة نوتــردام، مت اختيارهــم بطريقــة عينــة كــرة الثلــج، طبــق 
 Bergen Facebook Ad diction Scale عليهــم مقيــاس إدمــان الفيســبوك
)BFAS(، ومقيــاس الرضــا عــن احليــاة Diener Scale، ومقيــاس تقديــر الــذات 

 .Rosenberg’s Self-Esteem Scale )SES(
 )25()Balakrishnan & Griffiths., 2017( دراســة  نتائــج  أمــا   -
فأكــدت ان الدوافــع املرتبطــة مبشــاهدة مقاطــع اليوتيــوب تصيــب الفــرد حبالــة مــن عــدم 
اإلشــباع فيســتمر عليهــا فــرتة طوليــة )الــروز( يســتخدم كل مــا هــو متــاح مــن نشــاط اتصــايل 
هبــدف حتقيــق اإلشــباع وال يــرتك املوقــع إال بعــد التعــب اجلســماين، ممــا ينعكــس ابلســلب 
علــى العديــد مــن املظاهــر النفســية املتمثلــة يف عــدم الســعادة النفســية، يف حــن أن الدوافــع 
املرتبطــة إبنشــاء املقاطــع علــى اليوتيــوب تعــزز مــن معــدالت تقديــر الــذات لديهــم حيــث 
يهــدف األفــراد مــن تلــك املقاطــع احلصــول علــى اإلعجــاب واملشــاركة ممــا حيقــق هلــم عنصــر 
املتعة والســعادة النفســية لديهم، وتؤكد النتائج أن اإلدمان على اســتخدام اليوتيوب ارتبط 

ابشــباعات املعاجلــة يف حــن مل يرتبــط ابشــباعات احملتــوى.
اليوتيــوب علــى معــدالت تقديــر  النفســية إلدمــان  التأثــريات  فقــد هدفــت إىل معرفــة 
الــذات والســعادة النفســية لــدى الطــالب يف اهلنــد، تبنــت الدراســة نظريــة االســتخدامات 
االســتخدام،  وإدمــان  دوافــع  بــن  العالقــة  لطبيعــة  مفســر  نظــري  واإلشــباعات كإطــار 
وافرتضــت الدراســة أن دوافــع األفــراد تذهــب عامــة إىل أمريــن األول اشــباعات املعاجلــة 
)الدوافــع املرتبطــة مبشــاهدة اليوتيــوب(، والثــاين إشــباعات احملتــوى )الدوافــع املرتبطــة إبنشــاء 
املقاطــع علــى اليوتيــوب(، ويف إطــار ذلــك طبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 410 مفــردة 

ذكــوراً وإاناث مــن تســع جامعــات يف اهلنــد.
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- وأشــارت نتائــج دراســة )Sahin., 2017()26( إىل أنــه كلمــا ارتفعــت درجــة إدمــان 
املســتخدمن ملواقــع التواصــل االجتماعــي قــل شــعورهم ابلرضــا عــن احليــاة، كمــا بينــت نتائــج 
حتليــل االحنــدار أن إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي يعــد مؤشــرًا مهًمــا للشــعور ابلرضــا عــن 
احليــاة حيــث يؤثــر اإلدمــان علــى هــذا الشــعور ســلبًيا، كمــا يؤثــر علــى بــروز التســامح الظاهــري 

واالتصــال االفرتاضــي
حيــث تناولــت الدراســة فحــص العالقــة بــن إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي ومعــدالت 
الشــعور ابلرضــا عــن احليــاة لــدى طــالب اجلامعــة يف الصــن، وداللــة إســهام هــذا اإلدمــان يف 
التنبؤ بدرجة هذا الرضا، أجريت الدراسة على عينه قوامها 612 مفردة من الذكور واإلانث 
 Diener طبــق عليهــم مقيــاس الرضــا عــن احليــاة  Ahi Evran  مــن طــالب جامعــة

Scale، ومقيــاس إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن إعــداد الباحــث.
 )27()Longstreet & Brooks., 2017( نتائــج دراســة  أكــدت  - كمــا 
أن شــعور األفــراد ابلســعادة يف حياهتــم يــؤدى إىل ارتفــاع شــعورهم ابلرضــا العــام وابلتــايل 
اخنفــاض معــدل إدماهنــم ملواقــع التواصــل االجتماعــي، يف حــن يدمــن األفــراد األنشــطة 
االتصاليــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي حــال شــعورهم ابلضغــط واإلجهــاد وحــال 
اخنفــاض شــعوره ابلرضــا العــام، وتؤكــد النتائــج فاعليــة النمــوذج املعــريف الســلوكي فاألفــراد 
يدمنــوا مواقــع التواصــل االجتماعــي هبــدف جتنــب الســلبيات املرتبطــة بشــعورهم ابحلرمــان 

النفســي.
    حيث اســتهدفت الدراســة التعرف على مســتوى إدمان مواقع التواصل االجتماعي 
التبــوء إبدماهنــا والتأثــريات  أو اإلجهــاد يف  الشــعور ابلســعادة  مــن  إســهام كل  وداللــة 
املرتتبــة علــى اإلدمــان حنــو الشــعور ابلرضــا عــن احليــاة، ويف اطــار ذلــك وظفــت الدراســة 
منــوذج Cognitive-Behavioral Model الختبــار العالقــة بــن املتغــريات 
الســلبية واإلجيابيــة علــى اإلدمــان وأتثــري ذلــك علــى معــدالت الشــعور ابلرضــا عــن احليــاة، 
أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 251 مــن املشــاركن يف الــدورات التدريبيــة أبحــد 
بــن 18-44 ســنة، طبــق عليهــم مقيــاس  مــا  تــرتاوح أعمارهــم  اجلامعــات األمريكيــة 
 Oxford إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن إعــداد الباحثــن، ومقيــاس الســعادة
 Perceived املــدرك  اإلجهــاد  ومقيــاس   ،Happiness Questionnaire
Stress Scale طبقــت املقاييــس بطريقــة الكرتونيــة عــر الريــد اإللكــرتوين ومــن خــالل 

املقابلــة.
- وأكــدت نتائــج دراســة )Tang et al., 2016()28( وجــود عالقــة ارتباطيــة إجيابيــة 
بن إدمان الفيسبوك وكل من العالقات الشخصية والدعم االجتماعي اإللكرتوين من خالل 
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املشاركة يف األنشطة والفاعليات االجتماعية، كذلك وجود عالقة سلبية بن إدمان الفيسبوك 
وجمموعــة مــن الســمات الشــخصية تتحــدد يف درجــة وعــى املســتخدم وشــعوره ابالنســجام، 
وكانــت العالقــات الشــخصية الــي تتــم عــر اإلنرتنــت، كمــا بينــت النتائــج أن شــعور املســتخدم 

ابالضطراب العصيب مؤشــر دال على إدمان الفيســبوك.
حيــث اســتهدفت الدراســة إىل التعــرف علــى العالقــة بــن إدمــان طــالب اجلامعــة  يف اتيــوان 
للفيســبوك وكل مــن مســات الشــخصية والعالقــات التفاعليــة والدعــم االجتماعــي اإللكــرتوين 
عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، تبنــت الدراســة نظريــة الدعــم االجتماعــي والــي افرتضــت أن 
مواقع التواصل االجتماعي حتقق أربعة أنواع من الدعم يتمثل يف الدعم العاطفي، املعلومايت، 
الســلوكي، والرفقــة، هــذا الدعــم الــذي حتققــه مواقــع التواصــل االجتماعــي تدفــع األفــراد إىل 
عــدم االبتعــاد عنهــا ممــا جيعلهــم يدمنــوا اســتخدامها خشــية مــن فقــدان هــذا الدعــم، أجريــت 
الدراســة علــى عينــة قوامهــا 894 مجعــت مــن مثــاين جامعــات بطريقــة مباشــرة وكذلــك عــن 
 Bergen Facebook طريق عينات كرة الثلج، طبق عليهم مقياس إدمان الفيسبوك
Addiction، ومقيــاس الشــخصية لـــ ساســيور Saucier، ومقيــاس الدعــم االجتماعــي 

.Leung and Lee’s online social support scale
- وخلصت دراسة )Darcin et al., 2015()29( يف نتائجها إىل وجود اختالف 
واضــح بــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون تطبيقــات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 
اهلاتــف احملمــول بشــكل أساســي ىف الوصــول إىل مواقــع التواصــل االجتماعــي وغريهــم ممــن 
يســتهدفون الوصــول إىل شــبكة اإلنرتنــت أو إجــراء املكاملــات التليفونيــة، وأضافــت الدراســة 
وجــود ارتبــاط ســليب بــن ميــول االســتخدام اإلدمــاين وســن املســتخدمن، وبينــت النتائــج 
علــى ميــل صغــار املســتخدمن إلدمــان اســتخدام اهلاتــف احملمــول، والــذي عــزز مــن الشــعور 

ابلوحــدة لــدى اإلانث والشــعور ابلرهــاب االجتماعــي لــدى كل مــن اإلانث والذكــور
    فقــد اســتهدفت دراســة التعــرف علــى العالقــة بــن إدمــان طــالب اجلامعــة األتــراك 
لتطبيقــات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى اهلاتــف احملمــول ومعــدل الشــعور ابلوحــدة 
واالضطــراب االجتماعــي لديهــم، أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 367 مفــرده، طبــق 
عليهــم مقيــاس الشــعور ابلوحــدة Loneliness Scale ومقيــاس الرهــاب االجتماعــي 

.Brief Social Phobia Scale

اثنيــاّ: الدراســات الــي تناولــت ظاهــرة اخلــوف مــن فــوات األخبــار )fomo( يف 
االجتماعــي. التواصــل  شــبكات 

- أظهــرت نتائــج دراســة )Dempsey et al., 2019()30( أن اخلــوف مــن 
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فــوات »األخبــار واملعلومــات والتواصــل« )fomo( والتأمــل يتوســطان العالقــة بــن القلــق 
االجتماعــي ومشــكلة أو خطــورة اســتخدام فيســبوك؛ وابلتــايل فــإن االســتخدام املفــرط 
لشــبكات التواصــل االجتماعــي ممثــاًل يف موقــع )فيســبوك( مرتبــط بشــدة مبتغــريي اخلــوف 

والتأمــل وحــدوث القلــق االجتماعــي.
    وترى أن األحباث السابقة وجدت أن ترابطات علم النفس املرضي مثل االكتئاب 
والقلــق ترتبــط ابالســتخدام الســليب لـــ فيســبوك. لــذا فقــد مت يف هــذه الدراســة فحــص 
منــوذج املعادلــة اهليكليــة لتوقــع االكتئــاب والقلــق االجتماعــي وخفــض الرضــا عــن احليــاة، 
 ،)fomo( أثنــاء حتليــل املتغــريات الوســيطة مبــا يف ذلــك اخلــوف مــن الفــوات أو الفقــدان

واســتخدام الفيســبوك بكثافــة، وكذلــك متغــريي العمــر واجلنــس.
- تشــري نتائــج دراســة )Melissa G. Hunt et al., 2018()31( إىل أن 
احلــد مــن اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي حلــوايل 30 دقيقــة يوميًــا قــد يــؤدي إىل 
حتســن كبــري يف الرفاهيــة؛ وخاصــة فيمــا يتعلــق بتناقــص الشــعور ابلوحــدة واالكتئــاب. وهــي 
أول دراســة لتوضيــح العالقــة والصلــة الســببية الواضحــة بــن اخنفــاض اســتخدام شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، والتحســن يف الشــعور ابلوحــدة واالكتئــاب. ولكــن رمبــا ليــس مــن 
املســتغرب أن احلــد مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي الــي تســاعدان علــى التواصــل مــع 

اآلخريــن؛ تســاعد النــاس يف الواقــع علــى الشــعور ابلوحــدة واالكتئــاب.
والدعــم  والقلــق،  ابلوحــدة،  والشــعور  االكتئــاب،  أن  عــن  الدراســة  كمــا كشــفت 
االجتماعــي املتصــور، واحــرتام الــذات، والرفاهيــة ال يرتبــط يف الواقــع ابســتخدام وســائل 
التواصــل االجتماعــي يف األســبوع التــايل الســتكمال االســتبياانت. وهــذا يعــي أن األفــراد 
األكثــر حــزانً مل يســتخدموا وســائل التواصــل االجتماعــي أبثــر مســتقبلي. هــذه النتائــج 
تتعــارض إىل حــد مــا مــع األحبــاث الســابقة، والــي غالبــاً مــا جتــد ارتباطًــا ابســتخدام وســائل 
اإلعــالم االجتماعيــة املقــدرة واملبلــغ عنهــا ذاتيــاً ومقاييــس الرفاهيــة مســتقباًل. كمــا أظهــرت 
جمموعــة االســتخدام احملــدود اخنفاضــاً كبــرياً يف الشــعور ابلوحــدة واالكتئــاب علــى مــدى 
ثالثــة أســابيع مقارنــة مــع اجملموعــة الضابطــة. وأظهــرت كلتــا اجملموعتــن اخنفاضــاً كبــرياً 
يف القلــق واخلــوف مــن تفويــت خــط األســاس، ممــا يشــري إىل فائــدة زايدة املراقبــة الذاتيــة. 
فقــد مت إجــراء دراســة جتريبيــة الســتقصاء الــدور الســبيب احملتمــل الــذي تؤديــه شــبكات 
التواصــل االجتماعــي يف هــذه العالقــة. وبعــد أســبوع مــن املراقبــة األساســية مت تعيــن عينــة 
عشــوائية مكونــة مــن 1س43 مــن الطــالب اجلامعيــن يف جامعــة بنســلفانيا إمــا للحــد مــن 
استخدام Facebook و Instagram و Snapchat ملدة 10 دقائق يف اليوم 

لــكل منصــة، أو الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي كاملعتــاد ملــدة ثالثــة أســابيع. 
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 Tomczyk & Selmanagic-Lizde.,( دراســة  كشــفت   -
2018( )32( أن نســبة 20٪ مــن املبحوثــن )الطــالب( عينــة الدراســة )متوســط   العمــر 
مــن 13 عاًمــا( ظهــرت لديهــم عــدة أعــراض مــن fomo، بينمــا 30٪ آخــرون ظهــرت 
عليهــم أعــراض خطــر التعــرض لإلدمــان علــى اإلنرتنــت. يف حــن أن الـــ 50٪ املتبقيــة 
مــن الطــالب ليســوا يف خطــر مــن اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي. هــذه املعايــري 
ختتلــف بســبب عــدم وجــود أدوات موحــدة لقيــاس fomo. ومــع ذلــك، فقــد لوحــظ أن 

fomo يقلــل مــن بعــض أشــكال النشــاط الرتفيهــي وال يعتمــد علــى اجلنــس. 
    حيث حاولت الدراسة قياس ظاهرة fomo وسلوكيات إدمان شبكات التواصل 
االجتماعــي املصاحبــة لــه. وقــد مت مجــع البيــاانت مــن 717 طالبًــا يف كانتــون ســراييفو 
وموســتار )البوســنة واهلرســك(. وقــد أجــري البحــث يف النصــف الثــاين مــن عــام 2017. 
 )Casale, Rugai & Fioravanti., دراســة  نتائــج  وأكــدت   -
 )fomo( الفقــد االجتماعــي مــن  الشــعور ابخلــوف  بــن  )2018)33( وجــود عالقــة 
وإدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي. كذلــك ثبــت أن هنــاك أتثــري لالســرتاتيجيات مــا 
وراء املعرفــة علــى فاعليــة الــذات، فمعتقــدات األفــراد حــول فاعليــة ذواهتــم حتــدد مســتوى 
الدافعيــة هلــم وترفــع مــن قدرهتــم علــى مواجهــة املشــكالت املرتبطــة إبدماهنــم ملواقــع التواصــل 
االجتماعــي، فكلمــا ارتفعــت ثقــة األفــراد أبنفســهم زاد إصرارهــم علــى ختطــي مــا يفكــروا 
بــه مــن بعدهــم عــن األصدقــاء، ومــن مث ال يشــعر ابخلــوف؛ والعكــس يف حــال اخنفــاض 
معــدالت تقديــر الــذات لديــه زادت درجــة خوفهــم ممــا جيعلهــم يرتبطــوا هبــا وال يســتطيعوا 

االبتعــاد عنهــا لفــرتات طويلــة.
حيث سعت هذه الدراسة لفحص العالقة بن إدمان  طالب اجلامعة اإليطالين ملواقع 
التواصــل االجتماعــي والشــعور ابخلــوف مــن الفقــد االجتماعــي )fomo( واستكشــاف 
دور التفكــري مــا وراء املعــريف يف ختفيــف املشــاعر الســلبية واخلــوف مــن فقــدان األصدقــاء 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، تبنــت الدراســة نظريــة مــا وراء املعرفــة وافرتضــت أن درجــة 
وعــي األفــراد أبمنــاط التفكــري الــي يســتخدموهنا وإدراكهــم ألســاليب التحكــم والســيطرة 
الذاتيــة علــى حمــاوالت اســتخدامهم ملواقــع التواصــل االجتماعــي، متكنهــم مــن اختــاذ قــرارات 
واعيــة حنــو االبتعــاد عنهــا إن ســببت هلــم متاعــب أو مشــاكل، ويف إطــار ذلــك أجريــت 

الدراســة علــى عينــة قوامهــا 579 مفــردة.
- كمــا أجــرى )Robson., 2018()34( دراســة مــن املســتوى الثــاين عــن أتثــري 
 )fomo( إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى متغــري اخلــوف مــن الفقــد االجتماعــي
كما طرح يف إطار الدراسات الي تناولت ظاهرة اإلدمان، أكدت النتائج أن األشخاص 
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الذيــن يعانــون مــن ضعــف تقديــر الــذات واإلحســاس ابلقلــق واالكتئــاب يدمنــوا األنشــطة 
االتصاليــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، هبــدف حتقيــق الرفــاه النفســي.

قــد يلجــأ املســتخدمون الذيــن يعانــون مــن مشــاعر fomo إىل  ويف الوقــت نفســه 
االجتماعيــة. الفعاليــة  بعــدم  اســتعادة مشــاعرهم  بقصــد  الــذات  تعزيــز  ســلوكيات 

- وبينت نتائج دراسة )Sleeper., 2018()35( أن الطالب الذين لديهم مستوايت 
متدنية يف الشعور ابلرضا عن عالقاهتم االجتماعية هم أكثر إدماانً لألنشطة االتصالية على 
مواقع التواصل االجتماعي، وهم ال يستطيعوا االبتعاد عن مواقع التواصل االجتماعي ألهنم 
يشــعرون دائمــا ابلقلــق مــن فقــدان االتصــال ابألصدقــاء، ومــن مث تظهــر عليهــم أعــراض الـــ 

.)fomo(
حيــث اســتهدفت الدراســة اختبــار العالقــة بــن إدمــان طــالب اجلامعــة األمريــكان ملواقــع 
التواصــل االجتماعــي والشــعور ابلقلــق االجتماعــي والرضــى عــن العالقــات االجتماعيــة 
لديهم، ومعرفة ما إذا كانت املتغريات الثالثة تشكل منوذجاً سببياً يفسر هذه العالقة؟، 

أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 149 مفــردة مت اختيارهــم بطريقــة عينــة كــرة الثلــج.
- وتــرى دراســة )Wang et al., 2018()36( أن األحبــاث احلديثــة تشــري إىل أن 
العرض أو التقدمي الذايت على مواقع الشبكات االجتماعية هو سلوك شائع لدى املراهقن. 
ومــع ذلــك، ال يُعــرف الكثــري عــن القــوة الدافعــة وراء هــذا الســلوك. وأشــارت الدراســة إىل أن 
متغري fomo يتوسط العالقة بن احلاجة إىل االنتماء والعرض أو التقدمي الذايت للمراهقن 

واالســتخدام املفرط لشــبكات التواصل االجتماعي. 
حيث اخترت الدراسة العالقة بن احلاجة إىل االنتماء والعرض أو التقدمي الذايت واستخدام 
املراهقن الصينين لشبكات التواصل االجتماعي، ومت فحص آليات التوسط واالعتدال الي 
تقوم عليها هذه العالقة. وقد شارك يف هذه الدراسة عينة مكونة من 832 مراهًقا، وحتدد 
االســتبيان يف ســؤاهلم بشــأن احلاجــة إىل االنتمــاء والدعــم االجتماعــي املتصــوَّر واخلــوف مــن 
الضيــاع fomo والعــرض الــذايت احلقيقــي علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وفــق متغــريات 

)اجلنس والعمر واالستخدام املكثف للشبكات االجتماعية(.
- وتوصلت نتائج دراسة )Blackwell et al., 2017()37( إىل أن االضطراابت 
العصبية وأساليب التواصل مؤشرات داله عن إدمان مواقع التواصل االجتماعي، بينما كانت 
ظاهــرة اخلــوف مــن فقــدان االتصــال هــي العنصــر الوحيــد الــذى تنبــأ إبدمــان مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، ومــن أبــرز مظاهــر التأثــري الســليب إلدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي الشــعور 
ابلقلــق واالنطــواء واخلــوف )fomo( مــن فقــد االتصــال ابألخريــن، فقــد أفــاد األفــراد اهنــم 
يشــعروا دائمــا أبن شــيئاً ينقصهــم عنــد االبتعــاد عــن مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــذا مــا 
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يدفعهــم إىل الدخــول عليهــا ابســتمرار ملتابعــة إشــعارات األصدقــاء، كمــا أوضحــت النتائــج أن 
األفراد املنبســطن ميكن أن يكونوا أكثر اســتخداًما لوســائل التواصل ألهنم يشــتهون التفاعل 
االجتماعــي، وهــو مــا يــؤدى إىل إدماهنــم هلــا، ومــن انحيــة أخــرى فــإن أتثــري اإلدمــان علــى 
شــعورهم ابلقلــق أقــل هلــؤالء األشــخاص ألهنــم يشــعرون ابلراحــة يف تفاعلهــم مــع اآلخريــن، 
وتؤكــد النتائــج أنــه كلمــا زاد شــعور الطــالب ابالنبســاط النفســي، زادت احتماليــة قيامهــم 
بتحديث صفحاهتم الشخصية ومشاركة الصور مع اآلخرين واالستجابة ملنشورات اآلخرين.

فقــد اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى مســتوى إدمــان طــالب اجلامعــة األمريــكان ملواقــع 
التواصــل االجتماعــي وداللــة إســهام كل مــن االنبســاط النفســي وأســاليب االتصــال واخلــوف 
النفســية  االضطــراابت  علــى  لإلدمــان  املرتتبــة  والتأثــريات  إبدماهنــا  التنبــؤ  يف  االجتماعــي 
والعصبيــة لديهــم، أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 207 مفــردة مــن طــالب  جامعــة 
northeastern  مجعت البياانت عن طريق عينات كرة الثلج من املشرتكن يف موقعي  
Facebook و Reddit طبق عليهم مقياس االنبساط النفسي واالضطراب العصيب 
 »fomo« )للمستخدمن وكذلك أساليب التواصل وظاهرة )اخلوف من فقدان االتصال

ومقيــاس الســمات الشــخصية.

التعليق على الدراسات السابقة:
عــرض الباحــث فيمــا ســبق بعــض الدراســات ذات الصلــة مبوضــوع الدراســة احلاليــة، وكان 
هدف الباحث يف عرضه هلذه الدراسات هو التعرف على أبعاد هذا املتغري اجلديد )مستوى 
إدمان شبكات التواصل االجتماعي fomo( ومعرفة ما يرتكه من تغريات إجيابية أو سلبية، 
والعوامــل أو األســباب الــي أدت إىل ظهــوره مثــل )الرغبــة يف حتقيــق احلضــور االجتماعــي 

للجمهور(: 
فيمــا يتعلــق ابلدراســات الــي تناولــت التغــريات اإلجيابيــة والســلبية الناجتــة عــن اســتخدام . 1

شــبكات التواصــل االجتماعــي وخاصــة املتعلقــة منهــا حبالــة احلضــور االجتماعــي للجمهــور: 
التواصــل  )شــبكات  االنرتنــت  علــى  التفاعــالت  أن  الســابقة  الدراســات  أثبتــت   -
االجتماعــي( تزيــد مــن حالــة الدعــم االجتماعــي بشــكل كبــري للمســتخدمن الذيــن يشــعرون 

ابلوحــدة واالكتئــاب واخنفــاض التقديــر الــذايت هلــم.
- هناك دراسات ركزت على أتثري استخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي وإدماهنم 
علـى اجلانـب االجتماعـي، وكيـف تؤثـر علـى السـلوكيات وعـدم التكيـف االجتماعـي؟؛ 
 ،)Mahamid & Berte., 2018( ويرتبـط ذلـك مبـا جـاء يف دراسـات: دراسـة
 ،)Gao, Liu & Li., 2017( ،)Demircioğlu & Köse., 2018(
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.)Casale, Rugai& Fioravanti., 2018( ،)Shettar et al., 2017(
- أوضحت الدراسات السابقة أن من دوافع وأسباب إدمان مواقع شبكات التواصل 
االجتماعــي: عــدم القــدرة علــى التوافــق مــع اآلخريــن يف الواقــع، والشــعور ابالضطــراب 
العالقــات  يف  والفشــل  الرتفيهيــة،  األماكــن  قلــة  االجتماعــي،  واالضطــراب  العصــيب، 
يتولــد  االجتماعيــة،  الكفــاءة  وعــدم  لألفــراد،  الــذايت  التقديــر  واخنفــاض  االجتماعيــة، 
لديهــم حالــة مزاجيــة ســلبية تتمثــل يف الشــعور ابالكتئــاب والوحــدة واالحبــاط والشــعور 
ابخلــوف والقلــق مــن فقــد األصدقــاء ومــن مث يدمنــوا األنشــطة االتصاليــة علــى شــبكات 
االفرتضــي  ابلواقــع  اجتماعيــة  عالقــات  لبنــاء  التعزيــز  مــن  االجتماعــي كنــوع  التواصــل 
 )Darcin et al.,، )Tang et al., 2016(:علــى الشــبكات؛ مثــل دراســات
  (Demircioğlu & ،(Mahamid & Berte., 2018) ،2015)
 )Gao,، )Shettar et al., 2017(، )Jin., 2015( ،Köse., 2018(

. )Ershad& Aghajani, 2017(،Liu & Li,2017(
- أن األفــراد يهدفــون مــن اســتخدام مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي الــي تــؤدي 
هنايــة إىل ظهــور حالــة مــن اإلدمــان هلــذه املواقــع إىل حتقيــق الدعــم العاطفــي واالجتماعــي، 
أو احلضــور االجتماعــي؛ ابإلضافــة إىل احتياجهــم إىل االنتمــاء، وابلتــايل فهــم حياولــوا بنــاء 
عالقــات اجتماعيــة دافئــة ومحيمــة ذات روابــط مــع اآلخريــن ويســعون إىل التواصــل الدائــم 
معهــم، وتعزيــز تقديــر الــذات لديهــم، حيــث يهــدف األفــراد مــن تلــك املواقــع احلصــول 
علــى اإلعجــاب واملشــاركة ممــا حيقــق هلــم عنصــر املتعــة والســعادة النفســية؛ مثــل دراســات: 

.)Darcin et al., 2015( ،)Gao, Liu & Li,2017(
- كمــا أكــدت نتائــج الدراســات الســابقة وجــود عالقــة ســلبية بــن درجــة إدمــان 
 )Pantic األفــراد مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي وارتفــاع تقديــر الــذات لديهــم
)Hawi& Samaha., 2017( ،et al., 2017(، وأن األشــخاص الذيــن 
لديهــم حالــة مــن الرفــاه واالنبســاط والشــعور ابلســعادة وترتفــع معــدالت تقديــر الــذات 
رمبــا  العــام،  ابلرضــا  شــعورهم  ارتفــاع  إىل  يــؤدي  مــا  وهــو  لديهــم  النفســية  والســعادة 
يدمنــوا  ال  ولكنهــم  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  ملواقــع  اســتخداماً  أكثــر  يكونــوا 
  ، )Gao, Liu & Li,2017(  ،)Müller et al., 2016(اســتخدامها
احلضــور  عامــل  كلمــا كان  وأنــه   ،)Longstreet& Brooks., 2017(
االجتماعــي قــوي أدى ذلــك إىل مزيــد مــن النشــاط االدمــاين علــى مواقــع شــبكات 

.)Gao, Liu & Li,2017( االجتماعــي  التواصــل 
فيما يتعلق ابلدراسات الي تناولت ظاهرة )fomo( يف شبكات التواصل االجتماعي: . 2
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- أنه ميكن التنبؤ مبستوى إدمان شبكات التواصل االجتماعي )fomo( من خالل 
عــدة متغــريات، منهــا: العــدد املرتفــع لالســتخدام، الشــعور ابلوحــدة، االكتئــاب، الفعاليــة 
الذاتيــة الســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي، املســتوايت املنخفضــة مــن املســاندة 
االجتماعيــة، اخنفــاض تقديــر الــذات، احلاجــة إىل الدعــم االجتماعــي والعاطفــي، والرغبــة 

يف حتقيــق احلضــور االجتماعــي.
- ذهبت نتائج الدراسات السابقة إىل أن هناك عالقة بن االستخدام املفرط لشبكات 
التواصــل االجتماعــي )fomo( وبــن متغــريات )االكتئــاب، القلــق االجتماعــي، اخلــوف 
واخنفاض الرضا عن احلياة، اخلوف من الفقد االجتماعي، الشعور ابلوحدة واالكتئاب( 
 )Casale, Rugai& Fioravanti.,  ،)Dempsey et al., 2019(

.)Robson., 2018( ،2018(
يــؤدي إىل حتســن كبــري  التواصــل االجتماعــي  اســتخدام شــبكات  مــن  احلــد  - وأن 
يف حالــة الرضــا عــن احليــاة وعــن العالقــات االجتماعيــة لديهــم أو الشــعور ابلرفاهيــة 
.)Blackwell et al., 2017( ،)Melissa G. Hunt et al., 2018(

التعليق العام على الدراسات السابقة، وأجه االستفادة منها يف هذه الدراسة: . 3
- مــن املالحــظ يف الدراســات الســابقة أهنــا أجريــت يف دول خمتلفــة منــا املتقدمــة ومنهــا 
التواصــل االجتماعــي أو االســتخدام  الناميــة؛ وهــذا يعــي أن ظاهــرة إدمــان شــبكات 

املفــرط لالنرتنــت أو االســتخدام املشــكل لــه تُعــد ظاهــرة عامليــة.
- أثبتــت الدراســات الســابقة أن إدمــان االنرتنــت يتعلــق أكثــر ابلفئــة العمريــة )الشــباب 
مــن 18 – 35( أكثــر مــن غريهــم مــن أجــل تعويــض نواحــي القصــور واالحباطــات الــي 

تواجههم.
- اتفقــت معظــم الدراســات الســابقة علــى اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، أو 
 Melissa G. Hunt( املســحي، إضافــة إىل اســتخدام املنهــج التجريــيب مثــل دراســة
et al., 2018(؛ لرصــد ظاهــرة إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي، أو االســتخدام 

املشــكل هلــا، وعالقتهــا بظواهــر أخــرى.
- يلحــظ مــن الدراســات الســابقة أهنــا اســتخدمت االســتباانت للوقــوف علــى واقــع 
اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي، وحتديــد املتغــريات اإلجيابيــة أو الســلبية الناجتــة 

عــن االفــراط يف هــذا االســتخدام.
- أما فيما يتعلق أبوجه االســتفادة من عرض هذه الدراســات، فهو يتمثل يف التعرف 
االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  إدمــان  ملســتوى  املختلفــة  املعايــري  حتديــد  علــى كيفيــة 
املنهــج  وحتديــد  اخلاصــة،  الفــروض  وحتديــد  الدراســة،  مشــكلة  بلــورة  ويف   ،)fomo(
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املرتبــط ابلدراســة، وكيفيــة بنــاء األدوات اخلاصــة بــه، وحســاب صدقهــا وثباهتــا، وهــذه 
املقاييــس تُعــد إحــدى مصــادر اشــتقاق مقاييــس الدراســة الــي قــام الباحــث إبعدادهــا 

وتطبيقهــا يف الدراســة احلاليــة. 

املفاهيم والتعريفات اإلجرائية للدراسة:
- إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي )fomo(: هــي مرحلــة متقدمــة مــن إدمــان 
الشبكات االجتماعية، وفيها يرتبط الفرد ارتباطاً مرضياً ابهلاتف احملمول، مما جيعله يتفحص 
الشاشــة كل حلظــة حــى ولــو مل تصلــه أي إشــعارات تنبهــه لتفقدهــا ومراجعتهــا، وهــو مــا يعــي 
التحقــق اإلجبــاري مــن مواقــع الشــبكات االجتماعيــة لضمــان معرفــة األفــراد ملــا جيــري وال 
يفوتــون أي أحــداث. كمــا أنــه يُعــد نــوع مــن القلــق االجتماعــي، وشــعور الفــرد بعــدم جتربــة مــا 
يواجهها أقرانه أو عدم امتالك ما لديهم على الشبكة. فاألشخاص الذين يستخدمون مواقع 
التواصــل االجتماعــي مثــل Facebook أو Instagram أو Twitter معرضــون 
خلطــر جتربــة fomo ألهنــم يــرون منشــوراهتم وصورهــم وقــد يشــعرون أن حيــاة »أصدقائهــم« 
أكثــر إرضــاًء مــن حياهتــم. وظاهــرة fomo ميكــن أن يــؤدي إىل اإلجهــاد، وبــروز مشــاعر 

التعاسة للمستخدمن، والسلوكيات القهرية لديهم.
- احلضور االجتماعي: وهو يعي احلاجة إىل حتقيق الظهور أو الروز للفرد )اجتماعياً( 
ىف عمليــة التفاعــل والتواصــل مــع اآلخريــن علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، وخاصــة 

لألشــخاص الذيــن يتفتقــدون هلــذا النــوع مــن احلضــور االجتماعــي يف واقعهــم احلقيقــي. 
    كمــا يربــط الكثــريون بــن نظريــة التعلــم ونظريــة احلضــور االجتماعــى, ويســتخلصوا 
عــر  االجتماعــى  التفاعــل  وتدعيــم  لتعزيــز  مطلــوب  االجتماعــى  أن »احلضــور  بذلــك 
االنرتنــت، والــذي يعــد الوســيلة االساســية والكــرى للتعلــم االجتماعــى، إن كان احلضــور 
االجتماعى بســيط أو متدين ىف مســتواه, فلم حيدث أي أتســيس للتعلم االجتماعى وال 
التفاعــل االجتماعــى؛ أيضــاً فــإن احلضــور االجتماعــى يعتــر مفهومــا مهمــاً لفهــم الســياق 
االجتماعــى وخلــق منــاخ اجتماعــى داخــل التواصــل واحملــاداثت والتفاعليــة الــى جتــرى عــر 

االنرتنــت)38(.
- الدعــم االجتماعــي: هــو أن يشــعر الشــخص ابلرعايــة واملســاعدة مــن احمليطــن بــه 
فــرداً  نفســه  يعتــر  االجتماعــي، وأن  التواصــل  مواقــع شــبكات  علــى  معــه  واملتواصلــن 
من شــبكة اجتماعية داعمــة. وقــد تكــون هــذه املــوارد الداعمــة اجتماعيــة أو عاطفيــة مثــل 
احلنــان، أو وجــداين مثــل إظهــار مشــاعر الثقــة واحلــب واحلنــان، أو دعــم إدراكــي مثــل دعــم 
نفســي جيــده اإلنســان يف كلمــات التهــاين والثنــاء عليــه يف الســراء، ويف عبــارات املواســاة 



35

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

والشــفقة يف الضــراء، فيجــد يف هتنئــة النــاس لــه االستحســان والتقديــر والتقبــل واحلــب 
املتبــادل، وجيــد يف مواســاهتم لــه التخفيــف مــن مشــاعر التوتــر والقلــق والســخط واجلــزع، 
والتشــجيع علــى التفكــري فيمــا أصابــة بطريقــة تفاؤليــة فيهــا رضــا، أو دعــم معلومــايت مثــل 
تقــدمي املعلومــات ووجهــات النظــر أو اآلراء والنصائــح، أو دعــم ســلوكي مثــل املشــاركة يف 
املهــام واألعمــال املختلفــة ابجلهــد البــدين، أو دعــم التقديــر هــذا النــوع مــن الدعــم يكــون 
يف شــكل معلومــات أبن هــذا الشــخص مقــدر ومقبــول، ويتحســن تقديــر الــذات أبن 
تنقــل لألشــخاص أهنــم مقــدرون لقيمتهــم الذاتيــة وخراهتــم وأهنــم مقبولــون ابلرغــم مــن 
أي صعــوابت أو أخطــاء شــخصية، أو دعــم حمســوس مثــل املســاعدة املاليــة، أو دعــم 
إعالمــي مثــل تقــدمي املشــورة، أو أن تكــون بشــكل رفقــة مثــل الشــعور ابالنتمــاء. وميكــن 
أن يقــاس الدعــم االجتماعــي عــن طريــق إحســاس املــرء أبن هنــاك مســاعدة متاحــة لــه، 
أو ابملســاعدة الفعليــة الــي حصلــت لــه, أو عــن طريــق قيــاس درجــة إندمــاج الشــخص مــع 

الشــبكة االجتماعيــة.

اإلطار النظري للدراسة:
تعتمــد الدراســة يف إطارهــا النظــري علــى نظريــة )احلضــور االجتماعــي(، حيــث يــرى 

الباحــث أن هــذه النظريــة تســاعد يف حتديــد مشــكلة الدراســة ويف تفســري نتائجهــا. 
 	 Social Presence Theory نظرية احلضور االجتماعي

تقــوم الفكــرة األساســية هلــذه النظريــة علــى أنَّ درجــة التفاعــل اإلجتماعــي بــن أفــراد 
احلضــور  أو  الوجــود  علــى درجــة  تتوقــف  بينهــم  فيمــا  اإلتصــال  أثنــاء عمليــة  اجلماعــة 
اإلجتماعــي ألفــراد هــذه اجلماعــة ويعــي ذلــك أنَّ احلضــور اإلجتماعــي لــكل فــرد يف 
الشــريك  هــذا  تفاعــل  مبــدى  اأُلخــرى  األطــراف  وإحســاس  التواصــل  معنــاه  اجلماعــة 

 .)39( اجلســدى(  )التواجــد 
األفــراد  وعــي  بدرجــة  تقــاس  االجتماعــي  احلضــور  أن درجــة  النظريــة  هــذه  وتفــرتض 
ابلتفاعالت االفرتاضية غري الثابتة وغري الواقعية يف بيئة مواقع التواصل االجتماعي، عن 
طريــق االتصــال املباشــر مــن خــالل اللغــة املســتخدمة )اللغــة اللفظيــة( واللغــة غــري اللفظيــة 
)كاإلشــارات واإلعجــاب واملشــاركة(، ووفــق للنظريــة حتقــق مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ثالث أشــكال من احلضور تتمثل يف )الدفء، األلفة، اإلحســاس( يشــري عامل الدفء 
إىل درجــة شــعور األفــراد بتواجــد األخريــن واملشــاركة واالتصــال معهــم، بينمــا يشــري عامــل 
األلفــة إىل إدراك األفــراد بوجــود عالقــات قويــة مــع األخرين،أمــا عامــل اإلحســاس يشــري 
إىل املشــاعر الناجتــة مــن كل طــرف جتــاه األخــر كتفاعــل اإلعجــاب والتعليقــات اإلجيابيــة، 
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وتؤكــد النظريــة كلمــا كان عامــل احلضــور االجتماعــي قــوي أدى ذلــك إىل مزيــد مــن 
إدمان األنشــطة االتصالية على مواقع التواصل االجتماعي هبدف احلفاظ على املشــاعر 

.)40()Gao, Liu & Li,2017( اإلجيابيــة وهــذا مــا تناولتــه دراســة
ويليامــز  وأدراين   ،John Short شــورت  جــون  مــن  جهــود كٍل  أســهمت  ولقــد 
Ederyn Williams وبــروس كريســى Bruce Christie ىف أتســيس نظريــة 
ببعــض  تتســم  االتصــال  يــرون أن وســائل  عــام 1976م، حيــث  احلضــور االجتماعــي 
الســمات ىف ضــوء مــا يتعلــق بقدرهتــا علــى تبــادل )األســس االجتماعيــة والوجدانيــة بطريقــة 
جتعل الطرف اآلخر يشعر بوجود املرسل »جسداي« معه. فهم يعرفوا احلضور االجتماعى 
على أنه »درجة من الظهور أو الروز للشخص اآلخر ىف عملية التفاعل والظهور والروز 
الناتــج عنــه ابلتبعيــة للعالقــات فيمــا بــن األشــخاص«. فاحلضــور االجتماعــى إذن هــو 
درجــة مــن التخيــل حيــث يتخيــل أحــد االطــراف وجــود الشــخص االخــر )الطــرف اآلخــر( 
ىف عمليــة االتصــال فعليــا معــه )أي أنــه يتخيلــه شــخصا حقيقيــا ابلفعــل(. ويؤثــر الوجــود 
االجتماعى على درجة التفاعل االجتماعى احلادث داخل بيئات التعلم املدعومة بوسائل 
االتصال احلديثة. ويربط الكثري بن نظرية التعلم ونظرية الوجود االجتماعى، ويستخلصوا 
بذلــك ان »الوجــود االجتماعــى مطلــوب لتعزيــز وتدعيــم التفاعــل االجتماعــى عــر االنرتنــت 
والــذي يعــد الوســيلة األساســية والكــرى للتعلــم االجتماعــى، وإن كان احلضــور االجتماعــى 
بســيط أو متــدين يف مســتواه، فلــم حيــدث أى أتســيس للتعلــم االجتماعــى وال التفاعــل 
االجتماعــى«. ويقــول »جاريســون Garrison « أن الوجــود االجتماعــى يعتــر مفهومــاً 
مهًمــا لفهــم الســياق االجتماعــى وخلــق منــاخ اجتماعــى داخــل النــدوات الــى جتــري عــر 

وســائل االتصــال احلديثــة)41(.
ولقــد بــرزت أمهيــة هــذه النظريــة مــع ظهــور وســائل اإلتصــال احلديثــة مثــل اإلنرتنــت، 
واهتمــام كثــري مــن األحبــاث بدراســة أتثــريات هــذه الوســيلة »اإلنرتنــت« كوســيط اتصــايل 
علــى العالقــات االجتماعيــة والتفاعــل االجتماعــي بــن األفــراد، خاصــًة وأنَّ اإلنرتنــت 
تقلــل مــن درجــة احلضــور اإلجتماعــي ملســتخدميها نظــراً للنقــص الشــديد يف اســتخدام 
اإلتصــال غــري اللفظــي علــى خــالف االتصــال الشــخصي الــذي يوفــر درجــة عاليــة مــن 
أو  التعبــري عــن أنفســهم لفظيــاً  لقدرهتــم علــى  أفــراده، نظــراً  بــن  التفاعــل االجتماعــي 
عــن طريــق اإلتصــال غــري اللفظــى ابإلضافــة إىل التواجــد اجلســدى لألفــراد ورؤيــة كٍل 
منهمــا لآلخــر ومعرفــة خصائصهــم )االجتماعيــة والثقافيــة ومساهتــم الدميوغرافيــة( فضــال 
عــن إمكانيــة قيــاس شــبكات التواصــل االجتماعــي رجــع صــدى بقيــة أفــراد اجلماعــة جتــاه 
الرســائل اإلتصاليــه للقائــم ابإلتصــال)42(. ويف املقابــل جنــد أنَّ اإلنرتنــت تفتقــر كوســيط 
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اتصــايل إىل جمموعــة عناصــر أمههــا)43(:
بــن . 1 اجلســدي  التواجــد  حمــل  العقلــى  التواجــد  حــل  حيــُث  اجلســدي:  التواجــد 

الشــبكة. عــر  بينهــم  فيمــا  والتفاعــل  اإلتصــال  أثنــاء  اإلنرتنــت  مســتخدمي 
غياب الفورية أو بطء رد الفعل Feedback at once أثناء اإلتصال والتفاعل . 2

بن األفراد عر اإلنرتنت.
غيــاب الرمــوز اإلجتماعيــة Social Cues املتعلقــة بســمات األفــراد مثــل الســن . 3

والنــوع ومســتوى التعليــم واحلالــة اإلجتماعيــة واملســتوى اإلجتماعــي واإلقتصــادي. ذلــك 
األمــر الــذي يقلــل مــن التفاعــل والتفاهــم فيمــا بــن األفــراد، ويتضـــح ذلــك مـــن خـــالل 
E-mail فاألفــراد قــد تــرد علــى أحــد رســائل الـــ E-mail بعــد مــرور فــرتة زمنيــة 
ليســت بقليلــة مــن اتريــخ إرســاهلا، ويف ضــوء نظريــة احلضــور اإلجتماعــي فــِإنَّ وســائل 
اإلعــالم احلديثــة الــى توفــر درجــات عاليــة مــن الفوريــة ملســتخدميها، تتميــز بدرجــة حضــور 
زايدة  ذلــك  علــى  ويرتتــب   Voice mail الصــويت  الريــد  مثــل  مرتفــع،  اجتماعــي 

التفاعــل يف اإلتصــال بــن األفــراد املســتخدمن مــن خالهلــا.
    وبنــاًء علــى ذلــك تعتــر نظريــة احلضــور االجتماعــي إطــاراً نظــرايً مناســباً تنطلــق 
منــه هــذه الدراســة ألهنــا تتضمــن توصيفــاً دقيقــاً لدوافــع اســتخدام اجلمهــور شــبكات 
التواصــل االجتماعــي للحصــول علــى درجــات مقبولــة للشــخص مــن احلضــور والتفاعــل 

االجتماعــي.

تساؤالت الدراسة:
ما معدل استخدام املبحوثن شبكات التواصل االجتماعي؟.. 1
مــا القيمــة واألمهيــة الــي متثلهــا مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي للمبحوثــن عينــة . 2

الدراسة؟.
مــا مظاهــر ارتفــاع درجــة إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي )fomo( لــدى . 3

املبحوثــن عينــة الدراســة نتيجــة زايدة اســتخدامهم هلــذه املواقــع؟.
مــا العالقــة بــن زايدة اســتخدام املبحوثــن شــبكات التواصــل االجتماعــي وارتفــاع . 4

ظاهــرة )fomo( لديهــم؟.
مــا حجــم الشــبكة االجتماعيــة للفــرد علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، . 5

ونــوع هــذه العالقــات؟.
مــا العالقــة بــن اهتمــام املبحوثــن بتحقيــق احلضــور االجتماعــي وزايدة اســتخدامهم . 6

شــبكات التواصــل االجتماعــي؟.
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مــا حالــة احلضــور االجتماعــي للفــرد يف مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، ومــدى . 7
رضــاه عــن مســتوى هــذا احلضــور؟.

مــا العالقــة بــن تعزيــز احلضــور االجتماعــي يف شــبكات التواصــل االجتماعــي لــدى . 8
املبحوثــن عينــة الدراســة ومتغــري الفقــد االجتماعــي؟.

حتقيــق . 9 الفــرد يف  تســاعد  أن  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  ملواقــع  ميكــن  كيــف 
االجتماعــي؟. حضــوره 

مــا نــوع الدعــم االجتماعــي والعاطفــي الــذي حيصــل عليــه الفــرد مــن خــالل تواجــده . 10
علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي؟.

فروض الدراسة:
- الفــرض األول: توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن زايدة اســتخدام 

املبحوثــن شــبكات التواصــل االجتماعــي وارتفــاع ظاهــرة )fomo( لديهــم.
- الفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة إحصائية بن متوسطات درجات املبحوثن 
وخصائصهــم  النــوع  الختــالف  )fomo( تبعــاً  ظاهــرة  الدراســة علــى مقيــاس  عينــة 

الدميوجرافيــة )الســن، املســتوى التعليمــي، وكثافــة االســتخدام(.
- الفــرض الثالــث: توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اهتمــام املبحوثــن 

بتحقيــق احلضــور االجتماعــي وزايدة اســتخدامهم شــبكات التواصــل االجتماعــي.
متوســطات درجــات  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  الرابــع:  الفــرض   -
شــبكات  عززهتــا  الــي  االجتماعــي(  الدراســة علــى مقيــاس )احلضــور  عينــة  املبحوثــن 
التواصــل االجتماعــي تبعــاً الختــالف متغــريات )النــوع، الســن، املســتوى التعليمــي، إدمــان 

التواصــل االجتماعــي، وكثافــة االســتخدام(. مواقــع 
)احلضــور  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  ارتباطيــة  عالقــة  توجــد  اخلامــس:  الفــرض   -
االجتماعــي( الــي عززهتــا شــبكات التواصــل االجتماعــي لــدى املبحوثــن عينــة الدراســة 

وبــن متغــري )الفقــد االجتماعــي(.

نوع الدراسة ومنهجها:
تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة الــي هتــدف إىل تصويــر وحتليــل وتقــومي 
خصائــص جمموعــة معينــة أو موقــف معــن يغلــب عليــه صفــة التحديــد، وذلــك هبــدف 
احلصــول علــى معلومــات كافيــة ودقيقــة عنهــا دون التدخــل يف أســباهبا أو التحكــم 
فيهــا، ”كمــا تســتهدف تقديــر مــرات تكــرار حــدوث ظاهــرة معينــة ومــدى ارتباطهــا 
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بظاهــرة أو جمموعــة أخــرى مــن الظواهــر« )44(. ومــن خــالل ذلــك تســعى الدراســة إىل 
رصــد وحتليــل مــدى تعــرض اجلمهــور املســتخدم لشــبكات التواصــل االجتماعــي حلالــة مــن 
إدمــان الشــبكات )fomo( وذلــك يف ســعيه لتحقيــق احلضــور االجتماعــي علــى مواقــع 

الشــبكات االجتماعيــة. 
ومت يف هــذه الدراســة اســتخدام منهــج املســح الــذي يُعــد أحــد املناهــج األساســية 
يف البحــوث الوصفيــة بشــقه امليــداين هبــدف مجــع البيــاانت وتفســرها للوصــول إىل 
دالالت ذات أمهيــة علميــة. َوحتــدد اســتخدامه ىف احلصــول علــى املعلومــات والبيــاانت 
اخلاصــة ابلظاهــرة موضــع الدراســة برصــد وحتليــل العالقــة بــن الرغبــة يف حتقيــق احلضــور 
االجتماعــي واســتخدام وتعــرض اجلمهــور املفــرط لشــبكات التواصــل االجتماعــي وبــروز 
ظاهــرة fomo لديهــم؛ ودراســة العالقــة بــن متغــرات الدراســة وحتليلهــا وحتديــد 
أبعادهــا وأمهيتهــا يف التأثــري علــى الظاهــرة البحثيــة. وذلــك مــن خــالل مســح عينــة مــن 
اجلمهــور املصــري )18 عامــاً فمــا فــوق 60 عامــاً(، ممثلــن ألربعــة حمافظــات مصريــة، 
وهــي حمافظــات )القاهــرة – املنوفيــة – املنيــا – قنــا(، وفقــاً ملتغرياهتــم النوعيــة والدميوغرافيــة 

)النــوع، العمــر، املســتوى االقتصــادي، املســتوى التعليمــي(.

جمتمع وعينة الدراسة:

مت تطبيــق الدراســة علــى عينــة تتكــون مــن 400 مبحــوث، مقســمن كالتــايل: 225 
ذكــور و 175 إانث، ومت توزيــع العينــة ابلتســاوي علــى أربــع حمافظــات مصريــة )حمافظــة 
القاهــرة 100 مفــردة، حمافظــة املنوفيــة 100 مفــردة، حمافظــة املنيــا 100 مفــردة، حمافظــة 
قنــا100 مفــردة( كممثلــن للمحتمــع املصــري؛ وهدفــت الدراســة إيل معرفــة العالقــة بــن 
احلضــور االجتماعــي يف مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي ومســتوى إدمــان االنرتنــت 

 .)fomo(
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ومت بلورة خصائص العينة ىف اجلدول التايل:
جدول رقم )1( توصيف العينة

النسبةالتكرارتاملتغرياتالنسبةالتكرارتاملتغريات
21152.8من 18 : 30العمر22556.3ذكورالنوع

12130.3من 31 : 17543.845اانث
6817.0من 46 : 60

املستوى 
التعليمي

املستوى 12330.8قبل اجلامعي
اإلقتصادي

11428.5منخفض
19849.5متوسط18546.3جامعي

8822.0مرتفع9223.0بعد اجلامعي
    

مــن صالحيــة  للتأكــد  إحصائيــة  معامــالت  اســتخدام  مت  املقاييــس  ثبــات  وحلســاب 
معامــل  حســاب  مت  ولذلــك  والثبــات،  الداخلــي  االتســاق  حيــث  مــن  املقيــاس، 
املقاييــس  ثبــات  لتحليــل  يســتخدم  الــذي  ألفــا كرونبــاخ   Cronbach’ Alpha
Reliability Analysis بتقدير االتساق الداخلي بن العبارات املكونة للمقياس 
عــن طريــق حســاب متوســط االرتباطــات بــن عبــارات املقيــاس، وقــد بلغــت قيمــة معامــل 
Cronbach’ Alpha )*( اخلــاص مبقاييــس الدراســة )0.800( وهــي قيــم مرتفعــة 

لثبــات املقيــاس وقبولــه واســتخدامه يف هــذه الدراســة. 

أداة الدراسة:
اعتمــد الباحــث يف هــذه الدراســة علــى صحيفــة اإلســتبيان يف ضــوء تســاؤالت الدراســة 
وأهدافهــا وانطالقــاً مــن اإلطــار النظــرى املتمثــل ىف نظريــة احلضــور االجتماعــي، ومفاهيــم 
مســتوى إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي )fomo(. وقــد مت بنــاء اســتبانة يــدون 
فيهــا املبحوثــون إجاابهتــم املرتبطــة مبتغــريات البحــث والــي يتــم توظيفهــا يف أســئلة جلمــع 
البيــاانت املطلوبــة مــن مفــردات العينــة، وقــد اســتند الباحــث يف صياغــة أســئلة االســتبيان 
وبنــاء املقاييــس الــي ترتبــط مبحــاور الدراســة )»إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي« 
)fomo(، و »احلضــور االجتماعــي« علــى املقاييــس املســتخدمة يف بعــض الدراســات، 
 ،)Sleeper., 2018(  ،)Dempsey et al., 2019( دراســات:  مثــل 
 )Robson.,  ،)Tomczyk & Selmanagic-Lizde., 2018(
)Karelkreijns et al.,  ،)Wang et al., 2018( ،2018(.)2004؛ 
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مــع مراعــاة توظيــف املقاييــس املســتخدمة يف هــذه الدراســات مبــا يتوافــق مــع متطلبــات 
هــذه الدراســة، وأهدافهــا، ومــدى توافقهــا وطبيعــة العينــة. وتتحــدد أبعــاد أدوات الدراســة 

يف اآليت:
مــن . 1 العينــة  لــدى  /فاتــك(   fomo( االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  إدمــان  بُعــد 

االجتماعــي. التواصــل  شــبكات  مواقــع  علــى  مســتخدمي 
بُعــد اجملــال االجتماعــي والشــبكة االجتماعيــة للعينــة علــى مواقــع شــبكات التواصــل . 2

االجتماعــي.
بُعد التواصل االجتماعي للعينة على مواقع شبكات التواصل االجتماعي.. 3
بُعد حتقيق احلضور االجتماعي للعينة على مواقع شبكات التواصل االجتماعي.. 4

املعاجلة اإلحصائية للبياانت:
    بعــد االنتهــاء مــن مجــع بيــاانت الدراســة، مت إدخاهلــا -بعــد ترميزهــا- إىل احلاســب 
النتائــج اإلحصائيــة ابســتخدام برانمــج  اآليل، مث جــرت معاجلتهــا وحتليلهــا واســتخراج 
لـــ:  اختصــاراً   SPSS ابســم  واملعــروف  االجتماعيــة«  للعلــوم  اإلحصائيــة  »احلزمــة 
Statistical Package for the Social Sciences، وذلــك ابللجــوء إىل 

التاليــة: املعامــالت واالختبــارات واملعاجلــات اإلحصائيــة 
التكرارات البسيطة والنسب املئوية.. 1
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري.. 2
3 . Contingency-Tables Chi Square( اختبار كا2 جلداول االقرتان

Test( لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للعالقــة بــن متغريــن مــن املســتوى االمســي 
.)Nominal(

4 . )Pearson Correlation Coefficient( بريســون  ارتبــاط  معامــل 
لدراســة شــدة واجتــاه العالقــة االرتباطيــة بــن متغرييــن مــن مســتوى املســافة أو النســبة 
)Interval Or Ratio(. وقــد اعتــرت العالقــة ضعيفــة إذا كانــت قيمــة املعامــل 
أقــل مــن 0.30، ومتوســطة مــا بــن 0.70-0.30، وقويــة إذا زادت عــن 0.70.

5 . Independent-Samples( املســتقلة  للمجموعــات  )ت(  اختبــار 
T-Test( لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للفــروق بــن متوســطن حســابين جملموعتــن 
 Interval Or( مــن املبحوثــن يف أحــد املتغــرات مــن نــوع املســافة أو النســبة

.)Ratio
6 . )Oneway Analysis of Variance( حتليــل التبايــن ذو البعــد الواحــد
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بــن  للفــروق  اإلحصائيــة  الداللــة  لدراســة   ANOVA ابســم  اختصــاراً  املعــروف 
املتوســطات احلســابية ألكثــر مــن جمموعتــن مــن املبحوثــن يف أحــد املتغــريات مــن نــوع 

.)Interval Or Ratio( النســبة أو  املســافة 
7 . LSD:( بطريقــة أقــل فــرق معنــوي )Post Hoc Tests( االختبــارات البعديــة

Least Significance Difference( ملعرفة مصدر التباين وإجراء املقارانت 
الثنائيــة بــن اجملموعــات الــي يثبــت ANOVA وجــود فــروق دالــة إحصائياً بينها.

اختبــار ي )Z-Test( لدراســة معنويــة الفــرق بــن نســبتن مئويتــن، وقــد اعتــرت . 8
قيمــة Z غــري دالــة إذا مل تصــل اىل 1.96، واعتــرت دالــة عنــد مســتوى ثقــة 95% 
فأكثــر إذا بلغــت 1.96 وأقــل مــن 2.58، واعتــرت دالــة عنــد مســتوى ثقــة 99% 

فأكثــر إذا بلغــت 2.58 فأكثــر.
وقــد مت قبــول نتائــج االختبــارات اإلحصائيــة عنــد درجــة ثقــة %95 فأكثــر، أي 

عنــد مســتوى معنويــة 0.05 فأقــل.

النتائج العامة للدراسة واختبار صحة الفروض:
1( النتائج العامة للدراسة:

املدة الي قضاها املبحوثن يف استخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي:. 1
جدول )2( املدة الي قضاها املبحوثن يف استخدام مواقع شبكات التواصل 

االجتماعي وفقاً للنوع
                                 

النوع 
املدة

اإلمجايلإانثذكور 
%ك%ك%ك

من 5 سنوات إىل أقل من 
15 سنة

113 50.279 45.1192 48.0

من 1 سنة إىل أقل من 5 
سنوات

74 32.968 38.9142 35.5

16.5 16.066 16.928 38أقل من 1 سنة
100 100400 100175 225اإلمجاىل

 قيمة كا2= 1.564      درجة احلرية = 2   مستوي املعنوية= 0.458      الداللة = غري دالة    
    

أوضحــت نتائــج اجلــدول الســابق ارتفــاع خــرة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي 
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مــن قبــل عينــة الدراســة، حيــث بلغــت نســبة %48 مــن املبحوثــن الذيــن قــد اســتخدموا 
مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي )مــن 5 ســنوات إىل أقــل مــن 15 ســنة(، مث جــاء 
اســتخدام %35.5 منهــم )مــن 1 ســنة إىل أقــل مــن 5 ســنوات(، ويف املقابــل جنــد 
%16.5 منهــم قــد اســتخدموا )أقــل مــن 1 ســنة(. وهــي نتيجــة تشــري إىل أن اســتخدام 
شبكات التواصل االجتماعي بدأ منذ فرتة طويلة حيث بلغت نسبة إجاابت املبحوثن 
يف هــذا اإلطــار أكثــر مــن %50، وبنســبة متقاربــة بــن الذكــور واإلانث، ورمبــا أن هــذه 
الشــبكات  إدمــان  مــدار ســنوات طويلــة كانــت ســبًبا يف حالــة  الرتاكميــة علــى  الفــرتة 

االجتماعيــة الــذي وصــل إليــه املســتخدمن.
وحبســاب قيمــة كا2 بلغــت )1.564( عنــد درجــة حريــة = )2(، وهــي قيمــة غــري دالــة 
إحصائيــاً. ويعــي ذلــك عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن نــوع املبحوثــن )ذكــور، 
إانث( واملــدة الــي قضاهــا املبحوثــن يف اســتخدام مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي.

التواصــل . 2 شــبكات  مواقــع  اســتخدام  يف  املبحوثــن  يقضيــه  الــذي  الوقــت 
يوميــاً: االجتماعــي 

جدول )3( الوقت الذي يقضيه املبحوثن يف استخدام مواقع شبكات التواصل 
االجتماعي يومياً وفقاً للنوع

                               النوع 

الوقت

اإلمجايلإانثذكور 

%ك%ك%ك

48.0 41.7192 52.973 119أكثر من 5 ساعات 

39.5 49.1158 32.086 72من 3 ساعات إىل أقل من 5 ساعات 

12.5 9.150 15.116 34من ساعة إىل أقل من 3 ساعات 

100.0 100.0400 100.0175 225اإلمجاىل

 قيمة كا2= 12.690      درجة احلرية = 2   مستوي املعنوية= 0.002      الداللة = 0.01   

التواصــل  اليومــي ملواقــع  ارتفــاع نســبة االســتخدام  الســابق  اجلــدول  نتائــج  أوضحــت 
االجتماعي من قبل عينة الدراسة، حيث بلغت نسبة استخدامها %48 من املبحوثن 
الذيــن قــد اســتخدموا مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي )أكثــر مــن 5 ســاعات(، مث 
جــاء اســتخدام %39.5 منهــم )مــن 3 ســاعات إىل أقــل مــن 5 ســاعات(، ويف املقابــل 
جنــد %12.5 منهــم قــد اســتخدموا )مــن ســاعة إىل أقــل مــن 3 ســاعات(. تــدل أيًضــا 
هــذه النتيجــة علــى طــول الوقــت الــذي يقضيــه املســتخدم لشــبكات التواصــل االجتماعــي 
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وبنســبة متقاربــة بــن الذكــور واإلانث، وهــو مــا يؤكــد االســتخدام املفــرط الــذي يصــل إىل 
حــد اإلدمــان لشــبكات التواصــل االجتماعــي. وهــي نتيجــة تتفــق مــع مــا ذهبــت إليــه 
دراســة عاملــة النفــس األمريكيــة كمــريل يونــج  Kimberly Young, 1996 حيــث 
عرفــت هــذا النــوع مــن اإلدمــان علــى أنــه اضطــراب ســلوكي انتــج عــن االســتخدام املكثــف  
لإلنرتنت بشــكل يزيد عن 36 ســاعة أســبوعياً، يفضى هذا االســتخدام املتزايد إىل صعوبة 
لدى الفرد يف التخلص من استخدام اإلنرتنت )Masur et al.,2014()45(؛ وأعقب 
يونــج عــدد مــن الباحثــن توصلــوا إىل أن اســتخدام اإلنرتنــت مبعــدالت مرتفعــة يفضــي إىل 
بعض التأثريات السلبية ويرون أن اإلدمان ال يعكس متاماً ظاهرة االستخدام الزائد وكالمها 

.)46()Beard& Wolf,2001( ال يــؤدي نفــس األغــراض
وقد قسمت األدبيات الغربية اإلدمان على استخدام اإلنرتنت إىل عدة أنواع هي: إدمان 
الفضاء اجلنسي Cyber sexual addiction، وإدمان املقامرة والشراء عر اإلنرتنت 
 Information املعلومــات  عــن  الزائــد  البحــث  إدمــان   ،Net-compulsion
overload، وإدمــان اهلاتــف احملمــولmobile phone addiction، وإدمــان 
 Cyber وإدمــان الفضــاء الســيراين ،Computer addiction ألعــاب الكمبيوتــر
 Leung&( وهــو مــا أطلــق عليــه الحقــاً إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي ،Space
التواصــل  مواقــع  إدمــان  دراســات  مرحلــة  الثانيــة  املرحلــة  أمــا   .)47()Chen, 2018
االجتماعــي، الــي جــاءت مــع االســتخدام املتزايــد ملواقــع التواصــل االجتماعــي، فقــد افضــى 
االســتخدام املتزايــد ملواقــع التواصــل االجتماعــي إىل ظهــور منــط جديــد هــو إدمــان مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، وأصبــح لــه أعــراض ومظاهــر ختتلــف نســبياً عــن إدمــان اإلنرتنــت 
)Sahin, 2017()48(، وقد ُعرف هذا النمط من اإلدمان على أنه سلوك قهري يرتبط 
ابالستخدام املفرط يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي يفضي إىل استبدال العالقات 
احلقيقيــة الواقعيــة إىل عالقــات ســطحية ممــا ينعكــس ابلســلب علــى بعــض املظاهــر النفســية 
املتمثلــة يف اإلحســاس ابالكتئــاب وضعــف تقديــر الــذات وفشــل يف العالقــات االجتماعيــة 

 .)49( )Leung& Chen, 2018( والتأثــري الســليب علــى األداء املهــي والوظيفــي
وحبســاب قيمــة كا2 بلغــت )12.690( عنــد درجــة حريــة = )2(، وهــي قيمــة دالــة 
إحصائيــاً. ويعــي ذلــك وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن نــوع املبحوثــن )ذكــور، إانث( 
التواصــل االجتماعــي  املبحوثــن يف اســتخدام مواقــع شــبكات  الــذي يقضيــه  والوقــت 

يوميــاً.
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عدد مرات دخول املبحوثن إىل مواقع شبكات التواصل االجتماعي يومياً:. 3
جدول )4( عدد مرات دخول املبحوثن إىل مواقع شبكات التواصل 

االجتماعي يومياً وفقاً للنوع
                               النوع 

عدد املرات

اإلمجايلإانثذكور 

%ك%ك%ك

93.0 93.1372 92.9163 209أكثر من 5 مرات يومياً 

4.0 4.616 3.68 58 مرات يومياً 

3.0 2.312 3.64 8مراتن 

100.0 100.0400 100.0175 225اإلمجاىل

 قيمة كا2= 0.784      درجة احلرية = 2   مستوي املعنوية= 0.676      الداللة = غري دالة    

التواصــل  ملواقــع  اليومــي  الدخــول  نســبة  ارتفــاع  الســابق  اجلــدول  نتائــج  أوضحــت 
االجتماعــي مــن قبــل عينــة الدراســة، حيــث بلغــت نســبة %93 مــن املبحوثــن الذيــن 
يدخلــون مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي )أكثــر مــن 5 مــرات يوميــاً(، مث جــاء 
اســتخدام %4 منهــم )5 مــرات يوميــاً(، ويف املقابــل جنــد %3 منهــم قــد اســتخدموها 
)مــراتن(. هــذه النتيجــة تؤكــد مــا جــاء يف النتيجــة الســابقة )جــدول رقــم 3( وهــو مــا يــدل 
علــى حالــة إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي الــي وصــل إليهــا املســتخدمن نتيجــة 
االســتخدام املفــرط لالنرتنــت بشــكل عــام، واســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي 

بشــكل خــاص. 
وحبســاب قيمــة كا2 بلغــت )0.784( عنــد درجــة حريــة = )2(، وهــي قيمــة غــري دالــة 
إحصائيــاً. ويعــي ذلــك عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن نــوع املبحوثــن )ذكــور، 
إانث( وعــدد مــرات دخــول املبحوثــن إىل مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي يوميــاً.
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االجتماعــي . 4 التواصــل  شــبكات  مواقــع  متثلهــا  الــي  واألمهيــة  القيمــة  مقيــاس 
للمبحوثــن:

جدول )5( مقياس القيمة واألمهية الي متثلها مواقع شبكات التواصل 
االجتماعي للمبحوثن

                            
االستجابة

العبارات

موافقال أدريغر موافق
اإلحنراف املتوسط احلسايب

املعياري
اإلستجابة 

*
%ك%ك%ك

أصبحت 
شبكات 
التواصل 

االجتماعي 
جزء من روتيي 

اليومي

موافق82.00039298.02.960.280

ال أستطيع 
أن أانم إال 

وأان متواصل 
على شبكات 

التواصل 
االجتماعي

موافق123.00038897.02.940.342

بعد االستيقاظ 
مباشرة أشعر 

أبني أفتقد 
الدخول على 

شبكات 
التواصل 

االجتماعي

موافق184.541.037894.52.900.425

أشعر أبني 
جزء من جمتمع 

شبكات 
التواصل 

االجتماعي

موافق184.582.037493.52.890.434

شبكات 
التواصل 

االجتماعي 
جزء من حيايت

موافق307.50037092.52.850.527
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االستجابة

العبارات

موافقال أدريغر موافق
اإلحنراف املتوسط احلسايب

املعياري
اإلستجابة 

*
%ك%ك%ك

أشعر ابلفخر 
عندما ينظر 

الناس إيل على 
أني شخص له 
أمهية وقيمة من 
خالل شبكات 

التواصل 
االجتماعي

موافق287.082.036491.02.840.524

عندما يكون 
لدي وقت 

مناسب من 
املهم ابلنسبة 

يل مشاركة 
التفاصيل على 
مواقع الشبكة 
)مثل حتديث 

احلالة(

موافق348.541.036290.52.820.564

عدم االتصال 
والدخول 

على شبكات 
التواصل 

االجتماعي 
لفرتة يشعرين 
أبني منقطع 

على العامل

موافق389.50036290.52.810.587

أشعر ابلفخر 
عندما يعرف 

اآلخرون 
أين مشرتك 
يف شبكات 

التواصل 
االجتماعي

موافق4210.50035889.52.790.614
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االستجابة

العبارات

موافقال أدريغر موافق
اإلحنراف املتوسط احلسايب

املعياري
اإلستجابة 

*
%ك%ك%ك

أتواصل على 
شبكات 
التواصل 

االجتماعي 
بشكل دائم 

ألني أخشى أن 
حيصل اآلخرون 
املتصلن على 

جتارب أو فائدة 
أكثر مي

موافق7619.00032481.02.620.786

أشعر ابألسف 
عندما ال أمتكن 

من الدخول 
على شبكات 

التواصل 
االجتماعي

موافق8621.50031478.52.570.823

أشعر ابلقلق 
عندما أجد 

أصدقائي 
متواصلن 

على شبكات 
التواصل 

االجتماعي من 
دوين

موافق10225.582.029072.52.470.872

التعامل مع 
شبكات 
التواصل 

االجتماعي 
أثر بشكل 
سلىب على 

سري األنشطة 
اليومية يل

ال أدري17744.30022355.82.120.995

400اإلمجايل

    
تشــري نتائــج اجلــدول الســابق إىل القيمــة واألمهيــة الــي متثلهــا مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي للمبحوثــن، وقــد جــاء )أصبحــت شــبكات التواصــل االجتماعــي جــزء مــن 
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روتيــي اليومــي( ىف املرتبــة األويل مبتوســط حســاىب 2.96، وجــاءت )ال أســتطيع أن أانم 
إال وأان متواصــل علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي( ىف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســاىب 
2.94، وجــاءت )بعــد االســتيقاظ مباشــرة أشــعر أبنــي أفتقــد الدخــول علــى شــبكات 
التواصــل االجتماعــي( ىف املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســاىب 2.90، وجــاءت )أشــعر أبنــي 
مبتوســط حســاىب  الرابعــة  املرتبــة  االجتماعــي( ىف  التواصــل  شــبكات  مــن جمتمــع  جــزء 
2.89، وجــاءت )شــبكات التواصــل االجتماعــي جــزء مــن حيــايت( ىف املرتبــة اخلامســة 
مبتوســط حســاىب 2.85، وجــاءت )أشــعر ابلفخــر عندمــا ينظــر النــاس إيل علــى أنــي 
شــخص لــه أمهيــة وقيمــة مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي( ىف املرتبــة السادســة 
مبتوســط حســاىب 2.84، وجاءت )عندما يكون لدي وقت مناســب من املهم ابلنســبة 
يل مشــاركة التفاصيــل علــى مواقــع الشــبكة( ىف املرتبــة الســابعة مبتوســط حســاىب 2.82، 
وجــاءت )عــدم االتصــال والدخــول علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي لفــرتة يشــعرين 
أبنــي منقطــع علــى العــامل( ىف املرتبــة الثامنــة مبتوســط حســاىب 2.81، وجــاءت )أشــعر 
ىف  االجتماعــي(  التواصــل  شــبكات  يف  مشــرتك  أين  اآلخــرون  يعــرف  عندمــا  ابلفخــر 
التواصــل  شــبكات  علــى  )أتواصــل  وجــاءت  مبتوســط حســاىب2.79،  التاســعة  املرتبــة 
االجتماعــي بشــكل دائــم ألنــي أخشــى أن حيصــل اآلخــرون املتصلــن علــى جتــارب أو 
فائــدة أكثــر مــي( ىف املرتبــة العاشــرة مبتوســط حســاىب2.62، وأخــرياً جــاءت )التعامــل 
مــع شــبكات التواصــل االجتماعــي أثــر بشــكل ســلىب علــى ســري األنشــطة اليوميــة يل( 

مبتوســط حســاىب2.12.
يرى الباحث أن هذه النتيجة الي تدل على أن اهلروب من الوحدة واالندماج الكامل 
مــع جمتمــع الشــبكات، وشــدة التعلــق بــه واخلــوف مــن فقــد االتصــال أو الفقــد االجتماعــي 
)fomo( تُعــد ســبباً رئيســاً يف حــدوث هــذا النــوع مــن اإلدمــان؛ وقــد أشــارت لذلــك 
جمموعة من الدراسات، مثل دراسة )Robson,2018()50( حيث أكدت نتائجها 
أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــف تقديــر الــذات واإلحســاس ابلقلــق واالكتئــاب 
الرفــاه  حتقيــق  هبــدف  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  االتصاليــة  األنشــطة  يدمنــوا 
النفســي. وأشــارت نتائــج دراســة )Yu & Shek, 2017()51( إىل وجــود عوامــل 
حمــددة ميكــن أن تســاهم يف حــدوث هــذا اإلدمــان مثــل درجــة الشــعور ابلوحــدة ودرجــة 
الرغبــة يف اإلجنــاز. كمــا أشــارت دراســة )Yu, Wu& Pesigan,2016()52( إىل 
أن الشــعور ابلوحــدة يُعــد عامــاًل مباشــرًا حيــال إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي؛ وتؤكــد 
النتائــج أيضــاً وجــود مؤشــرات إجيابيــة إلدمــان األنشــطة االتصاليــة علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي حيــث شــجعت تلــك املواقــع األفــراد علــى املشــاركة االجتماعيــة واالخنــراط يف 



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

50 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

العمــل التطوعــي وكذلــك ســاعدهتم علــى بنــاء شــعور حقيقــي يف الواقــع االفرتاضــي وهــو 
)Shettar et al.,2017( ما قلل إحساسهم ابلوحدة. ابإلضافة إىل نتائج دراسة

)53( والــي أوضحــت أنــه كلمــا زاد االســتخدام اإلدمــاين لألفــراد زاد شــعورهم ابلوحــدة 

نتائــج دراســة  واإلحبــاط والشــعور ابخلــوف والقلــق مــن فقــدان األصدقــاء. وتوصلــت 
)Blackwell et al., 2017()54( إىل أن االضطراب العصبية وأساليب التواصل 
مؤشــرات دالــه عــن إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي؛ بينمــا كانــت ظاهــرة اخلــوف مــن 

فقــدان االتصــال هــي العنصــر الوحيــد الــذي تنبــأ إبدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي.
 Tomczyk & Selmanagic-Lizde,( يــرى fomo وللتخلــص مــن الـــ
2018()55( أنــه جيــب أن يــدرك األفــراد أنــه ليــس كل مــا ينشــره األشــخاص علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي صحيًحــا. فكثــري مــن النــاس مييلــون إىل املبالغــة يف جعــل حياهتــم 
تبــدو أفــض؛ إهنــم حباجــة إىل أن يدركــوا أنــه ال يوجــد أحــد مثــايل حــى لــو حــاول الشــخص 
جعلــه يبــدو هبــذه الطريقــة. وجيــب علــى النــاس التوقــف عــن مقارنــة أنفســهم ابآلخريــن 
والرتكيــز بــداًل مــن ذلــك علــى مــا جيعلهــم ســعداء. ابإلضافــة إىل ذلــك جيــب علــى األفــراد 
حتديــد الوقــت الــذي يقضونــه يف مواقــع التواصــل االجتماعــي، بــداًل مــن الشــعور ابلســوء 
حيــال فـَْقــد حــدث مــا، كمــا جيــب عليهــم إمخــاد هواتفهــم واملشــاركة يف جتربــة خاصــة هبــم. 
يف املقابــل؛ قــد تســاعد fomo األشــخاص أيًضــا يف البحــث عــن الفــرص الــي رمبــا 
تكــون قــد ضاعــت، علــى ســبيل املثــال: قــد يــرى األفــراد آخــرون يعــودون إىل املدرســة أو 

يشــاركون يف هوايــة ميكــن أن تلهمهــم لفعــل الشــيء نفســه.
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مقيــاس األنشــطة الــي يقــوم هبــا املبحوثــن نظــراً لتعلقهــم مبواقع شــبكات التواصل . 5
االجتماعي:

جدول )6( األنشطة الي يقوم هبا املبحوثن نظراً لتعلقهم مبواقع شبكات 
التواصل االجتماعي

                            االستجابة

العبارات

ســط موافقال أدريغر موافق ملتو ا
يب حلســا ا

ف  حنــرا إل ا
ي ر ملعيــا ا

اإلستجابة *
%ك%ك%ك

مــن  للتحقــق  أندفــع 
دون  الــواردة  االشــعارات 

أتخــر أو  انقطــاع 
موافق4010.0184.534285.52.760.621

إىل  وأدخــل  اهلاتــف  أطالــع 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 
دائــم  بشــكل  االجتماعــي 
دون ان تكــون هنــاك حاجــة 

ذلــك إىل  معينــة 

موافق6716.8184.531578.82.620.756

وأاتبــع  اهلاتــف  يف  أنظــر 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 

دقيقــة كل  االجتماعــي 
موافق8120.30031979.82.600.805

أطالــع اهلاتــف بشــكل دائــم 
ال ادري13834.50026265.52.310.952ولكــن علــى فــرتات متباعــدة

400اإلمجايل

    
تشــري نتائــج اجلــدول الســابق إيل األنشــطة الــي يقــوم هبــا املبحوثــن نظــراً لتعلقهــم مبواقــع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي، وقــد جــاء )أندفــع للتحقــق مــن االشــعارات الــواردة دون 
انقطــاع أو أتخــر( ىف املرتبــة األويل مبتوســط حســاىب 2.76، وجــاءت )أطالــع اهلاتــف 
وأدخــل إىل مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــكل دائــم دون ان تكــون هنــاك 
الثانيــة مبتوســط حســاىب 2.62، وجــاءت )أنظــر  حاجــة معينــة إىل ذلــك( ىف املرتبــة 
يف اهلاتــف وأاتبــع مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي كل دقيقــة( ىف املرتبــة الثالثــة 
مبتوســط حســاىب 2.60، وأخرياً جاءت )أطالع اهلاتف بشــكل دائم ولكن على فرتات 

متباعــدة( مبتوســط حســاىب2.31.
    يــرى الباحــث أن النتيجــة الســابقة تــدل علــى تعلــق املبحوثــن بشــبكات التواصــل 
 )fomo( الــي تؤكــد حالــة اإلدمــان فإهنــم يقومــون هبــذه األنشــطة  لــذا  االجتماعــي 
الــي وصــل إليهــا املســتخدمن. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة 
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)Blackwell et al., 2017()56( حيــث أوضحــت أوضحــت النتائــج أنــه كلمــا 
زاد شــعور الطــالب ابالنبســاط النفســي، زادت احتماليــة قيامهــم بتحديــث صفحاهتــم 

الشــخصية ومشــاركة الصــور مــع اآلخريــن واالســتجابة ملنشــورات اآلخريــن.
الوقــت الــذي يتحقــق فيــه املبحوثــن مــن االشــعارات الــواردة مــن مواقــع شــبكات . 6

التواصــل االجتماعــي دون انقطــاع أو أتخــر:
جدول )7( الوقت الذي يتحقق فيه املبحوثن من االشعارات الواردة من مواقع 

شبكات التواصل االجتماعي دون انقطاع أو أتخر
االستجابة

العبارات

املتوســط موافقال أدريغر موافق
احلســايب

ف  حنــرا إل ا
ري ملعيــا ا

اإلســتجابة 
* %ك%ك%ك

يف  أكــون  عندمــا 
املواصــالت موافق82.00039298.02.960.280وســائل 

علــي  يتعــذر  عندمــا 
علــى  الدخــول 
املواقــع، ألي ســبب، 

الوقــت مــن  فــرتة 

328.00036892.02.840.543

موافق

يف  أكــون  عندمــا 
لعمــل موافق225.5246.035488.52.830.502ا

موافق369.0102.535488.52.800.586عندما أهتيأ للنوم

موافق6015.00034085.02.700.715عندما أكون مبفردي

مــع  أكــون  عندمــا 
خريــن آل موافق10225.582.029072.52.470.872ا

يف  أكــون  عندمــا 
الدراســة موافق10726.80029373.32.470.886وقــت 

ال أدري13233.082.026065.02.320.938عند تناويل الطعام

ال أدري22656.582.016641.51.850.980عند قياديت السيارة

400اإلمجايل

    
تشري نتائج اجلدول السابق إيل الوقت الذي يتحقق فيه املبحوثن من االشعارات الواردة 
مــن مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي دون انقطــاع أو أتخــر، وقــد جــاء )عندمــا أكــون 
يف وســائل املواصــالت( ىف املرتبــة األويل مبتوســط حســاىب 2.96، وجــاءت )عندمــا يتعــذر 
علــي الدخــول علــى املواقــع، ألي ســبب، فــرتة مــن الوقــت( ىف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســاىب 
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2.84، وجــاءت )عندمــا أكــون يف العمــل( ىف املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســاىب 2.83، 
وجــاءت )عندمــا أهتيــأ للنــوم( ىف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســاىب 2.80، وجــاءت )عندمــا 
أكــون مبفــردي( ىف املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســاىب 2.70، وجــاءت )عندمــا أكــون مــع 
اآلخريــن( و)عندمــا أكــون يف وقــت الدراســة( ىف املرتبــة السادســة مبتوســط حســاىب 2.47، 
وجــاءت )عنــد تنــاويل الطعــام( ىف املرتبــة الســابعة مبتوســط حســاىب 2.32، وأخــرياً جــاءت 

)عنــد قيــاديت الســيارة( مبتوســط حســاىب 1.85.
يــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة تثبــت مــدى تعلــق املبحوثــن مبطالعــة هواتفهــم يف أي وقــت 
وعلــى أي حــال؛ لــذا فإهنــم يقومــون ابلتحقــق مــن اإلشــعارات الــواردة إىل هواتفهــم مــن 
مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي دون إنقطــاع أو أتخــر. كمــا يــرى الباحــث أن ظاهــرة 
إدمــان شــبكة التواصــل االجتماعــي ترتبــط ارتباطــاً مباشــراً بظاهــرة اخلــوف مــن فــوات األخبــار 
)fomo(، حيــث تتــم حــاالت اإلدمــان هــذه ألغــراض متعــددة؛ منهــا: )التســوق، اجلنــس 
االفرتاضــي، األلعــاب، خدمــات شــبكات التواصــل االجتماعــي، اهلواتــف الذكيــة، املقامــرة 
عــر اإلنرتنــت، العالقــات اإللكرتونيــة، تنزيــل امللفــات(، وهــي اخلدمــات اإللكرتونيــة الــي 
ــا للمســتخدمن، والدخــول املكثــف يف أوقــات مثــل: قبــل النــوم أو بعــد  توفــر حتفيــزًا إجيابًي
االستيقاظ أو أثناء الوجبات أو كنشاط يف أول الصباح أو أثناء الفصول أو االجتماعات، 
 &)57( Mihajlov Vejmelka, 2017 :أو مع األصدقاء، وذلك وفقاً لدراسات
.)59)Wąsiński  Tomczyk, 2015 &)58)Rębisz &Sikora, 2016

حجــم الشــبكة االجتماعيــة للمبحوثــن مــن )أصدقــاء أو متابعــن( علــى مواقــع . 7
شــبكات التواصــل االجتماعــي:

جدول )8( حجم الشبكة االجتماعية للمبحوثن من )أصدقاء أو متابعن( على 
مواقع شبكات التواصل االجتماعي وفقاً للنوع

                               النوع 

حجم األصدقاء

اإلجماليإناثذكور 

%ك%ك%ك

31.0 28.6124 32.950 74أكثر من 10000
24.8 30.399 20.453 46من 1000 إلى أقل من 10000 

17.3 19.469 15.634 35من 100 إلى أقل من 500    
17.0 5.768 25.810 58من 500 إلى أقل من 1000     

10.0 16.040 5.328 12أقل من 100     
100.0 100.0400 100.0175 225اإلجمالى

قيمة كا2= 38.809      درجة احلرية = 4   مستوي املعنوية= 0.000      الداللة =0.001    
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أوضحــت نتائــج اجلــدول الســابق ارتفــاع حجــم الشــبكة االجتماعيــة للمســتخدمن 
التواصــل االجتماعــي، حيــث بلغــت نســبة %31 مــن املبحوثــن الذيــن تبلــغ  مبواقــع 
شــبكتهم االجتماعيــة )مــن 1000 إىل أقــل مــن 10000( ىف مقدمــة حجــم الشــبكة 
التواصــل  شــبكات  مواقــع  علــى  متابعــن(  أو  )أصدقــاء  مــن  للمبحوثــن  االجتماعيــة 
االجتماعــي بنســبة بلغــت %31، مث )مــن 100 إىل أقــل مــن 500( يف املرتبــة الثانيــة 
بنســبة بلغــت %24.8، مث )مــن 500 إىل أقــل مــن 1000( يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 
بلغــت %17.3، مث )أكثــر مــن 10000( يف املرتبــة الرابعــة بنســبة %17، بلغــت 
وأخــرياً )أقــل مــن 100( بنســبة %10. وهــو مــا يعــي الثقــة العاليــة والكبــرية الــي يوليهــا 
املســتخدمن لشــبكات التواصــل االجتماعــي، واعتبارهــم جمتمعهــا جمتمعــاً حقيقيــاً ابلنســبة 
هلــم؛ بــل إن الكثرييــن يعتــر هــذا اجملتمــع العــامل األقــوى واألهــم يف العالقــة يثقــون فيــه 
ويف أعضــاءه، طاملــا أن هــذا اجملتمــع االفرتاضــي حيقــق هلــم هدفهــم وســعيهم حنــو حتقيــق 

حضورهــم االجتماعــي. 
كمــا أصبحــت تلــك املواقــع أكثــر رحابــة لنشــأة الصداقــة وائتــالف األفــراد املتشــاهبن 
يف امليــول والطبــاع، فاملــرء جيــد علــى قائمــة أصدقائــه يف وســائل التواصــل االجتماعــي 
العشــرات مــن األفــراد، وتتضخــم هــذه القائمــة يومــا بعــد يــوم وينــدرج فيهــا أخــالط مــن 
املعــارف، وقــد يرتبــط مــع هــؤالء جبانــب حمــدد أو جبزئيــة حمــددة، كمــا أن منهــم مــن تكــون 
لــه مــودة خاصــة وآخــر قــد ال يكــن لــه يف قلبــه مشــاعر حمــددة، ويف الوقــت نفســه هنــاك 
مــن كان الفــرد علــى اتصــال يومــي أو دائــم معهــم، وآخــرون رمبــا مل يتواصــل معهــم منــذ 
شــهور أو يف مناســبات عامــة ومــع ذلــك، فــإن هــؤالء مجيعــا يدرجــون يف حســابه بوســائل 
التواصــل االجتماعــي حتــت قائمــة األصدقــاء ويؤثــر ويتأثــر بعضهــم ببعــض عــر ســاحات 

التفاعــل يف بيئــة مواقــع التواصــل االجتماعــي)60(.
وحبســاب قيمــة كا2 بلغــت )38.809( عنــد درجــة حريــة = )4(، وهــي قيمــة دالــة 
إحصائيــاً. ويعــي ذلــك وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن نــوع املبحوثــن )ذكــور، إانث( 
وحجــم الشــبكة االجتماعيــة للمبحوثــن مــن )أصدقــاء أو متابعــن( علــى مواقــع شــبكات 

التواصــل االجتماعــي عنــد مســتوي ثقــة 99.9%. 
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شــبكات . 8 مواقــع  علــى  الشــخصية كاملــة  معلوماهتــم  املبحوثــن  وضــع  مــدى 
االجتماعــي: التواصــل 

جدول )9( مدى وضع املبحوثن معلوماهتم الشخصية كاملة على مواقع 
شبكات التواصل االجتماعي وفقاً للنوع

                               النوع 

املدي

اإلمجايلإانثذكور 

%ك%ك%ك

62.3 58.3249 65.3102 147نعم أضعها كلها 

أضــع بعــض املعلومــات كاالســم والنــوع 
26.8 32.6107 22.257 50والتعليــم فقــط 

11.0 9.144 12.416 28ال أضع أي معلومات 

100.0 100.0400 100.0175 225اإلمجاىل

 قيمة كا2= 5.702      درجة احلرية =2    مستوي املعنوية=0.058       الداللة = غري دالة   
 

يتضح من اجلدول السابق: أن %62.3 من املبحوثن يضعون معلوماهتم الشخصية 
كاملــة علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، مث جــاء %26.8 منهــم )يضعــون 
بعــض املعلومــات كاالســم والنــوع والتعليــم فقــط(، ويف املقابــل جنــد %11 منهــم )ال 

يضعــون أي معلومــات(.
ويرى الباحث أن هذه النتائج تُعد أحد مؤشرات ارتفاع درجة الثقة لدى املستخدمن 
يف شــبكات التواصــل االجتماعــي، وابلتــايل فهــم يشــاركون أعضــاءه معلوماهتــم كاملــة 
نتائــج دراســة  لــه  مــا توصلــت  مــع  النتيجــة  الرئيســة. وتتفــق هــذه  املعلومــات  أو حــى 
الــي   )62()Przybylski et al. 2013( دراســة  ونتائــج   ،)61()2015 )عرفــة، 
تــرى أن األفــراد املنبســطن ميكــن أن يكونــوا أكثــر اســتخداًما لوســائل التواصــل ألهنــم 
يشــتهون التفاعــل االجتماعــي، وهــو مــا يــؤدى إىل إدماهنــم هلــا، ومــن انحيــة أخــرى فــإن 
أتثــري اإلدمــان علــى شــعورهم ابلقلــق أقــل هلــؤالء األشــخاص ألهنــم يشــعرون ابلراحــة يف 
تفاعلهــم مــع اآلخريــن، وتؤكــد النتائــج أنــه كلمــا زاد شــعور الطــالب ابالنبســاط النفســي، 
زادت احتماليــة قيامهــم بتحديــث صفحاهتــم الشــخصية ومشــاركة الصــور مــع اآلخريــن 

واالســتجابة ملنشــورات اآلخريــن.
بينمــا ختتلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )الشــربيي، 2009()63( والــي أشــارت 
ال  جتعلهــم  هبــا  واالحتفــاظ  اإلنرتنــت  علــى  أســرارهم  إفشــاء  مــن  الشــباب  خــوف  أن 
يســتخدمون االســم احلقيقــي وهــو مــا يعــي إخفــاء الشــخصية وانتحــال الشــخصية وتزويــر 
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البيــاانت ممــا يســمح للشــباب املتعرضــن للشــبكة ابلقيــام أبفعــال مشــينة تتنــاىف مــع قيمهــم 
األســرية وكذلــك نــوع مــن التهــرب مــن املســؤولية وظهــور الكــذب ىف تصرفاهتــم كســلوك 

ســليب يتنــاىف مــع القيــم األســرية للشــباب اجلامعــى.
    وحبســاب قيمــة كا2 بلغــت )5.702( عنــد درجــة حريــة = )2(، وهــي قيمــة 
غــري دالــة إحصائيــاً. ويعــي ذلــك عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن نــوع املبحوثــن 
)ذكور، إانث( ومدى وضع املبحوثن معلوماهتم الشــخصية كاملة على مواقع شــبكات 

التواصــل االجتماعــي. 

الشــبكة . 9 داخــل  املبحوثــن  الــى كوهنــا  االجتماعيــة  العالقــات  نــوع  مقيــاس 
 ،)strong ties االجتماعيــة؛ مــا بــن عالقــات قويــة )أشــخاص تعرفهــم مســبقا
:)weak ties(التعــرف هبــم مــن قبــل وعالقــات ضعيفــة )أشــخاص مل يســبق 
جدول )10( نوع العالقات االجتماعية الى كوهنا املبحوثن داخل الشبكة 

 ،)strong ties االجتماعية؛ ما بن عالقات قوية )أشخاص تعرفهم مسبقا
)weak ties(وعالقات ضعيفة )أشخاص مل يسبق التعرف هبم من قبل

                            االستجابة

العبارات

ملتوســط موافقال أدريغر موافق ا
يب حلســا ا

اإلحنــراف 
ملعيــاري ا

اإلستجابة*
%ك%ك%ك

موافق81.52.650.748 2.0326 16.58 66أشخاص أعرفهم ىف الواقع

موافق76.82.540.846 23.300307 93أصدقاء دراسة

الواقــع  يف  أشــخاص 
الشــبكة علــى  ال ادري63.02.300.934 4.0252 33.016 132االفرتاضــي 

ال ادري46.82.060.935 12.5187 40.850 163أصدقاء عمل

ال ادري45.01.920.988 2.0180 53.08 212أصدقاء احلي أو املدينة

ال ادري35.01.860.909 15.5140 49.562 198أشخاص من العائلة

غري موافق28.51.660.892 9.0114 62.536 250أشخاص من خارج مصر

400اإلمجايل

    
تشــري نتائــج اجلــدول الســابق إىل تنــوع العالقــات االجتماعيــة الــى كوهنــا املبحوثــن 
داخل الشــبكة االجتماعية؛ حيث جاءت نســبة )أشــخاص أعرفهم ىف الواقع( ىف املرتبة 
األويل مبتوســط حســاىب 2.65، وجــاءت )أصدقــاء دراســة( ىف املرتبــة الثانيــة مبتوســط 
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الواقــع االفرتاضــي علــى الشــبكة( ىف املرتبــة  حســاىب 2.54، وجــاءت )أشــخاص يف 
الثالثــة مبتوســط حســاىب 2.30، وجــاءت )أصدقــاء عمــل( ىف املرتبــة الرابعــة مبتوســط 
حســاىب 2.06، وجاءت )أصدقاء احلي أو املدينة( ىف املرتبة اخلامســة مبتوســط حســاىب 
1.92، وجــاءت )أشــخاص مــن العائلــة( ىف املرتبــة السادســة مبتوســط حســاىب1.86، 
وأخــرياً جــاءت )أشــخاص مــن خــارج مصــر( مبتوســط حســاىب1.66. وهــو مــا يعــي أن 

عالقــات املبحوثــن علــى الشــبكة كانــت قويــة. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة  )Barbosa Neves, 2012()64( الــي 
أبنيــة  إطــار  يف  وتتشــكل  متنوعــة،  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عالقــات  أن  تــرى 
اجتماعيــة متنوعــة جتمــع بــن عالقــات املعــارف وأصدقــاء العمــل وأصدقــاء األصدقــاء الــي 
بينهــم مســافات جغرافيــة كبــرية ابإلضافــة إىل عضويــة األفــراد يف مجعيــات العمــل التطوعــي 
واجملتمــع املــدين والنقــاابت واألحــزاب واألنديــة الرايضيــة؛ والــي يســعى األفــراد يف إطارهــا 
علــى توظيــف مواقــع التواصــل االجتماعــي مبــا هلــا مــن قــدرة علــى التشــبيك لتوســيع شــبكة 
عالقاهتــم االجتماعيــة مــن خــالل الســعي الكتســاب صداقــات جديــدة وبنــاء عالقــات 
ســبق أن قطعــت مــع أصدقائــه القدامــى ابإلضافــة إىل التواصــل مــع أفــراد مــن خــارج 
الســياق االجتماعــي الــذي ينتمــون إليــه وللتواصــل مــع أفــراد ينتمــون ملرجعيــات فكريــة 
وثقافيــة خمتلفــة)65(. ويرتتــب عــن تلــك العالقــات والروابــط جمموعــة مــن اآلاثر اإلجيابيــة 
تتمثــل يف تكويــن منــط مــن الثقــة االجتماعيــة املعممــة الــي تدفــع املواطنــن للمشــاركة 
اجملتمعيــة والسياســية والتطوعيــة اخلدميــة)66(. كمــا ختلــق بعــض االهتمامــات والعالقــات 
املشــرتكة بــن األفــراد وتعمــل علــى زايدة اندماجهــم االجتماعــي ومــن مث تؤســس حليــاة 
مدنيــة قويــة إال أن تلــك العالقــات ال تســمح بنمــو وانتشــار الثقــة االجتماعيــة بينهــم ممــا 

يؤثــر علــى حتقيــق حضورهــم االجتماعــي)67(. وهــو مــا ســيتضح يف النتائــج التاليــة.
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مقيــاس التأثــرات الســلبية الســتخدام املبحوثــن مواقــع شــبكات التواصــل . 10
االجتماعــي:

جدول )11( التأثرات السلبية الستخدام املبحوثن مواقع شبكات التواصل 
االجتماعي

             

                     االستجابة

العبارات

موافقال أدريغر موافق
املتوســط 
احلســايب

اإلحنــراف 
املعيــاري

اإلستجابة*
%ك%ك%ك

موافق79.82.680.669 8.8319 11.535 46عالقي أبسريت

موافق77.32.550.839 22.800309 91الرتويج لنفسي

موافق75.02.540.825 3.5300 21.514 86حتصيلي الدراسي

يف  االجتماعــي  حضــوري 
قــع لوا موافق72.02.440.899 28.000288 112ا

موافق70.02.400.918 30.000280 120عالقي أبصدقائي وزمالئي

الدعــم  علــى  حصــويل 
عــي جتما ال موافق67.02.340.942 33.000268 132ا

ال أدري62.02.240.972 38.000248 152تواصلي االجتماعي

ال أدري60.52.210.979 39.500242 158تقديري لذايت

ال أدري58.52.190.973 2.0234 39.58 158عالقايت يف العمل

ال أدري46.51.980.978 4.5186 49.018 196حالي النفسية والسلوكية

400اإلمجايل

    
تشــري نتائــج اجلــدول الســابق فيمــا يتعلــق ابلتأثــريات الســلبية الســتخدام املبحوثــن مواقــع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي، جــاءت يف مقدمتهــا التأثــريات علــى: )عالقــي أبســريت( 
ىف املرتبــة األويل مبتوســط حســاىب 2.68، وجــاءت )الرتويــج لنفســي( ىف املرتبــة الثانيــة 
مبتوســط حســاىب 2.55، وجاءت )حتصيلي الدراســي( ىف املرتبة الثالثة مبتوســط حســاىب 
2.54، وجــاءت )حضــوري االجتماعــي يف الواقــع( ىف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســاىب 
2.44، وجــاءت )عالقــي أبصدقائــي وزمالئــي( ىف املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســاىب 
2.40، وجاءت )حصويل على الدعم االجتماعي( ىف املرتبة السادسة مبتوسط حساىب 
2.34، وجــاءت )تواصلــي االجتماعــي( ىف املرتبــة الســابعة مبتوســط حســاىب 2.24، 
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حســاىب2.21،  مبتوســط  الثامنــة  املرتبــة  ىف  وزمالئــي(  أبصدقائــي  )عالقــي  وجــاءت 
وجــاءت )عالقــايت يف العمــل( ىف املرتبــة التاســعة مبتوســط حســاىب2.19، وأخــرياً جــاءت 

)حالــي النفســية والســلوكية( مبتوســط حســاىب1.98.
    يــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة أثبتتهــا العديــد مــن الدراســات؛ فقــد أشــارت دراســي 
)68(Carpenter, 2012(&Vorderer et al. 2016)69(( إىل أن احلاجــة 
املتزايــدة لالنتمــاء واحلاجــة املتزايــدة إىل الشــعبية واحلضــور اجلتماعــي قــد ترتبــط بشــكل 
إجيــايب ابســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي، وهــو مــا يدفــع املســتخدم إىل القيــام 
ابلعديــد مــن اإلجــراءات الــي تعــزز حضــوره االجتماعــي علــى الشــبكة، وهــو مــا قــد 
يتســبب يف ونتيجــة هلــذه االســتخدام املفــرط إىل تعرضــه لظاهــرة مثــل الـــ fomo والــي 

رمبــا قــد يكــون هلــا أتثرياهتــا الســلبية علــى الشــخص املســتخدم.
    كمــا توصلــت دراســة )Gerhart,2017()70( يف نتائجهــا إىل وجــود أتثــريات 
ســلبية إلدمــان التكنولوجيــا ومواقــع التواصــل االجتماعيــة تتمثــل يف اضطــراابت األرق 
والقلــق وصعوبــة التحكــم يف الدافعيــة والتأثــري االجتماعــي والشــعور ابلرضــا. كمــا أظهــرت 
يف  اإلفــراط  أن   )71()Yao & Zhong, 2014( لـــ  امليدانيــة  الدراســة  نتائــج 
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي واإلنرتنــت يتســبب يف أضــرار ســلبية تعمــل علــى 
زايدة الشــعور ابلعزلــة االجتماعيــة واإلحســاس ابالكتئــاب مــع مــرور الوقــت، وتؤكــد أبن 
فاعليــة االتصــاالت املرئيــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي تقلــل مــن أعــراض اإلدمــان. 
وتوصلت نتائج دراسة )Blackwell et al., 2017()72( إىل أن من أبرز مظاهر 
التأثــري الســليب إلدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي الشــعور ابلقلــق واالنطــواء واخلــوف 
الـــ)fomo( مــن فقــد االتصــال ابألخريــن، فقــد أفــاد األفــراد اهنــم يشــعروا دائمــا أبن شــيئاً 
ينقصهــم عنــد االبتعــاد عــن مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــذا مــا يدفعهــم إىل الدخــول 
 )Shettar et عليهــا ابســتمرار ملتابعــة إشــعارات األصدقــاء. أيضــاً بينــت نتائــج دراســة
)al.,2017)73( أن األفــراد الذيــن يعانــوا مــن عــدم الكفــاءة االجتماعيــة يتولــد لديهــم 
حالــة مزاجيــة ســلبية تتمثــل يف الشــعور ابالكتئــاب والوحــدة ويصبــح لديهــم عــدم القــدرة 
علــى التنظيــم الــذايت ومــن مث يدمنــوا األنشــطة االتصاليــة للهــروب مــن حــاالت املــزاج 
الســليب، كمــا بينــت النتائــج وجــود ارتبــاط إجيــايب بــن كثافــة إدمــان الفيســبوك ومــدى 
شــعور األفــراد ابلوحــدة، فكلمــا زاد االســتخدام اإلدمــاين لألفــراد زاد شــعورهم ابلوحــدة 

واإلحبــاط والشــعور ابخلــوف والقلــق مــن فقــدان األصدقــاء.    
)Casale, Rugai& Fiora-      وللتخلص من هذه املشــكلة ذهبت دراســة

مســتوى  حتــدد  ذواهتــم  فاعليــة  حــول  األفــراد  ُمعتقــدات  أن  إىل   )74(vanti,2018(
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الدافعيــة هلــم وترفــع مــن قدرهتــم علــى مواجهــة املشــكالت املرتبطــة إبدماهنــم ملواقــع التواصــل 
االجتماعــي، فكلمــا ارتفعــت ثقــة األفــراد أبنفســهم زاد إصرارهــم علــى ختطــي مــا يفكــروا 
بــه مــن بعدهــم عــن األصدقــاء، مــن مث ال يشــعر ابخلــوف والعكــس يف حــال اخنفــاض 
معــدالت تقديــر الــذات لديهــم، زاد درجــة خوفهــم ممــا جيعلهــم يرتبطــوا هبــا وال يســتطيع 
االبتعــاد عنهــا لفــرتات طويلــة، كمــا بينــت النتائــج أن الذكــور أكثــر قــدرة علــى الضبــط 

الــذايت مــن اإلانث.
مقيــاس النتائــج الــي حققهــا املبحوثــن مــن تواجدهــم علــى مواقــع شــبكات . 11

االجتماعــي: التواصــل 
جدول )12( النتائج الي حققها املبحوثن من تواجدهم على مواقع شبكات 

التواصل االجتماعي
                            االستجابة

العبارات

املتوســط موافقال أدريغر موافق
احلســايب

اإلحنــراف 
املعيــاري

اإلستجابة*
%ك%ك%ك

حتقيــق حضــوري االجتماعــي 
موافق84.02.750.607 7.0336 9.028 36)التواجــد علــى املوقــع(

موافق81.02.630.771 1.0324 18.04 72احلصول على دعم اجتماعي

موافق71.82.460.880 2.0287 26.38 105تكوين صداقات جديدة

مــع  العالقــات  علــى  احلفــاظ 
موافق72.52.450.894 27.500290 110اآلخريــن

معلومــات  علــى  احلصــول 
ة يــد موافق68.82.380.928 31.300275 125جد

يســبق  مل  أفــراد  مــع  التفاعــل 
قبــل مــن  موافق69.02.380.926 31.000276 124معرفتهــم 

بســلوكيات  الوعــي  تنميــة 
بيــة جيا ال أدري57.52.150.990 42.500230 170إ

املشــورة  علــى  احلصــول 
لنصيحــة ا ال أدري53.52.090.987 2.0214 44.58 178و

احلصــول علــى املعلومــات مــن 
خــالل املناقشــات الــي جتــرى 
القضــااي  حــول  املوقــع  علــى 

العــام االهتمــام  ذات 

184 46.000216 54.02.080.998

ال أدري

ال أدري44.81.940.977 4.5179 50.818 203حتقيق التعاون مع اآلخرين

400اإلمجايل
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    تشــري نتائــج اجلــدول الســابق إىل النتائــج الــي حققهــا املبحوثــن مــن تواجدهــم علــى 
مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، وقــد جــاء )حتقيــق حضــوري االجتماعــي »التواجــد 
علــى  )احلصــول  وجــاءت   ،2.75 مبتوســط حســاىب  األويل  املرتبــة  املوقــع«( ىف  علــى 
دعــم اجتماعــي( ىف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســاىب 2.63، وجــاءت )تكويــن صداقــات 
جديــدة( ىف املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســاىب 2.46، وجــاءت )احلفــاظ علــى العالقــات 
علــى  )احلصــول  وجــاءت   ،2.45 مبتوســط حســاىب  الرابعــة  املرتبــة  ىف  اآلخريــن(  مــع 
معلومــات جديــدة( و)التفاعــل مــع أفــراد مل يســبق معرفتهــم مــن قبــل( ىف املرتبــة اخلامســة 
مبتوســط حســاىب 2.38، وجاءت )تنمية الوعي بســلوكيات إجيابية( ىف املرتبة السادســة 
مبتوســط حســاىب 2.15، وجاءت )احلصول على املشــورة والنصيحة( ىف املرتبة الســابعة 
مبتوســط حســاىب 2.09، وجــاءت )احلصــول علــى املعلومــات مــن خــالل املناقشــات الــي 
جتــرى علــى املوقــع حــول القضــااي ذات االهتمــام العــام( ىف املرتبــة الثامنــة مبتوســط حســاىب 

2.08، وأخــرياً جــاءت )حتقيــق التعــاون مــع اآلخريــن( مبتوســط حســاىب 1.94.
     وهــو مــا يعــي حــرص املبحوثــن علــى عــدم تعرضهــم لنــوع مــن الفقــد االجتماعــي، 
ورمبــا تعويضــاً لعــدم التواجــد اجتماعيــاً يف الواقــع الــذي يعيشــونه؛ لــذا فإهنــم يلجأوهنــم 
إىل البحــث عــن حتقيــق حضورهــم االجتماعــي واحلفــاظ علــى العالقــات مــع اآلخريــن 
وكذلــك تكويــن صداقــات جديــدة والتعــاون مــع اآلخريــن وغريهــا مــن األهــداف الــي 
التواصــل  شــبكات  مواقــع  علــى  تواجدهــم  خــالل  مــن  إىل حتقيقهــا  املبحوثــن  يســعى 
االجتماعــي. وهــو مــا أثبتتــه العديــد مــن الدراســات الــي تناولــت النتائــج الــي يهــدف 
املســتخدمن لتحقيقهــا نتيجــة اســتخدامهم للشــبكات االجتماعيــة؛ مــن هــذه الدراســات 
 Leung& Chen,) و   )75))Gökçearslan, Uluyol & Şahin,2018)
)Malik &Rafiq,2016) 77( و))Gao, Liu & Li,2017) 2018,3((76( و
.)81))Suissa, 2014,29) 80( و))Alicea,2015,22) 79( و))Jin, 2015) 78( و)
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مقيــاس حالــة احلضــور االجتماعــي للمبحوثــن وأصدقائهم/املتابعــن يف مواقــع . 12
شــبكات التواصــل االجتماعــي:

جدول )13( حالة احلضور االجتماعي للمبحوثن وأصدقائهم/املتابعن يف 
مواقع شبكات التواصل االجتماعي

                            االستجابة

العبارات

املتوســط موافقال أدريغر موافق
احلســايب

ف  حنــرا إل ا
ي ر ملعيــا ا

اإلستجابة *
%ك%ك%ك

واملتواصلــن  أان  أشــعر 
شــبكات  علــى  معــي 
االجتماعــي  التواصــل 
أفــكار  انتقــاد  يف  ابحلريــة 
وبيــاانت أو آراء اآلخريــن

50 12.542 10.5308 77.02.650.693

موافق

يف  أصدقائــي  يُعطــي 
التواصــل  شــبكات 
معلومــات  االجتماعــي 
أنفســهم  عــن  شــخصية 

62 15.520 5.0318 79.52.640.736

موافق

ينمــو لــدي كــره لآلخريــن 
املتابعــن(  أو  )األصدقــاء 
شــبكات  مواقــع  علــى 

االجتماعــي التواصــل 

104 26.000296 74.02.480.878

موافق

وبعــض  أان  أختلــف 
املتابعــن(  أو  )األصدقــاء 
شــبكات  مواقــع  علــى 
االجتماعــي  التواصــل 
حــول العديــد مــن القضــااي 

ملوضوعــات وا

موافق69.32.390.924 30.800277 123

تشــكك  لــدي  يكــون 
مــن اآلخريــن )األصدقــاء 
علــى  املتابعــن(  أو 
مواقــع شــبكات التواصــل 

عــي جتما ال ا

ال أدري64.82.300.957 35.300259 141

يشعر املتواصلن على 
شبكات التواصل 

االجتماعي أهنم يتعرضوا 
هلجوم شخصي عند 

انتقاد أفكارهم وبياانهتم 
أو آرائهم

ال أدري62.02.240.972 38.000248 152
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                            االستجابة

العبارات

املتوســط موافقال أدريغر موافق
احلســايب

ف  حنــرا إل ا
ي ر ملعيــا ا

اإلستجابة *
%ك%ك%ك

البعــض  بعضنــا  يعيــق 
املتابعــن(  أو  )األصدقــاء 
شــبكات  مواقــع  علــى 
يف  االجتماعــي  التواصــل 

مهامنــا إجنــاز 

ال أدري59.02.180.985 41.000236 164

وأصدقائــي  أان  أحافــظ 
شــبكات  مواقــع  علــى 
االجتماعــي  التواصــل 
علــى تواصلنــا الدائــم مــع 

البعــض بعضنــا 

ال أدري56.32.140.987 1.0225 42.84 171

بعضنــا ال أيخــذ اآلخريــن 
املتابعــن(  أو  )األصدقــاء 
شــبكات  مواقــع  علــى 
االجتماعــي  التواصــل 

اجلــد حممــل  علــى 

ال أدري57.02.140.991 43.000228 172

حمــاداثت  جنــري  أحيــاانً 
مفتوحــة  ومناقشــات 
بعضنــا  مــع  وحيويــة 
مواقــع  علــى  البعــض 
التواصــل  شــبكات 

عــي جتما ال ا

ال أدري46.51.970.981 4.0186 49.516 198

400اإلمجايل

    
تشــري نتائــج اجلــدول الســابق إىل حالــة احلضــور االجتماعــي للمبحوثــن وأصدقائهــم/

املتابعــن يف مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي جــاءت مرتفعــة، وهــو مــا أثبتتــه النتائــج؛ 
التواصــل  علــى شــبكات  معــي  واملتواصلــن  أان  )أشــعر  الرتتيــب:  علــى  حيــث جــاءت 
االجتماعــي ابحلريــة يف انتقــاد أفــكار وبيــاانت أو آراء اآلخريــن( ىف املرتبــة األوىل مبتوســط 
حساىب 2.65، وجاءت )يُعطي أصدقائي يف شبكات التواصل االجتماعي معلومات 
شــخصية عــن أنفســهم( ىف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســاىب 2.64، وجــاءت )ينمــو لــدي 
كــره لآلخريــن )األصدقــاء أو املتابعــن( علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي( 
ىف املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســاىب 2.48، وجــاءت )أختلــف أان وبعــض )األصدقــاء 
القضــااي  مــن  العديــد  التواصــل االجتماعــي حــول  املتابعــن( علــى مواقــع شــبكات  أو 
واملوضوعات( ىف املرتبة الرابعة مبتوســط حســاىب 2.39، وجاءت )يكون لدي تشــكك 
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مــن اآلخريــن )األصدقــاء أو املتابعــن( علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي( ىف 
املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســاىب 2.30، وجــاءت )يشــعر املتواصلــن علــى شــبكات 
التواصــل االجتماعــي أهنــم يتعرضــوا هلجــوم شــخصي عنــد انتقــاد أفكارهــم وبياانهتــم أو 
آرائهــم( ىف املرتبــة السادســة مبتوســط حســاىب2.24، وجــاءت )يعيــق بعضنــا البعــض 
)األصدقــاء أو املتابعــن( علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي يف إجنــاز مهامنــا( ىف 
املرتبــة الســابعة مبتوســط حســاىب 2.18، وجــاءت )أحافــظ أان وأصدقائــي علــى مواقــع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى تواصلنــا الدائــم مــع بعضنــا البعــض( و)بعضنــا ال 
أيخــذ اآلخريــن )األصدقــاء أو املتابعــن( علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى 
حممــل اجلــد( ىف املرتبــة الثامنــة مبتوســط حســاىب2.14،  وأخــرياً جــاءت )أحيــاانً جنــري 
حمــاداثت ومناقشــات مفتوحــة وحيويــة مــع بعضنــا البعــض علــى مواقــع شــبكات التواصــل 

االجتماعــي( مبتوســط حســاىب1.97.
هــذه النتيجــة ومــن خــالل إجــاابت املبحوثــن أكــدت أن حالــة احلضــور االجتماعــي 
املتحققــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي قــد تكــون إجيابيــة أو ســلبية؛ حيــث أشــار 
بعــض املبحوثــن إىل أن حالــة احلضــور االجتماعــي علــى هــذه الشــبكات كانــت إجيابيــة، 
وأشــار بعضهــم اآلخــر إىل أهنــا كانــت ســلبية؛ وهــو مــا أثبتتــه إجــاابت املبحوثــن علــى 
أبعــاد مقيــاس احلضــور االجتماعــي يف الشــبكات االجتماعيــة، منهــا. وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع مــا كشــفت عنــه نتائــج دراســة )دغــريي،2017()82( حيــث أشــارت إىل وجــود عالقــة 
ارتباطيــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بــن إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي والشــعور 
ابلوحــدة النفســية واالجتماعيــة، وهومــا يعــي إنــه كلمــا ارتفــع إدمــان شــبكات التواصــل 
االجتماعــي مــن جانــب املراهقــن ارتفــع لديهــم الشــعور ابلوحــدة النفســية واالجتماعيــة 

وكلمــا اخنفــض اإلدمــان اخنفــض الشــعور ابلوحــدة النفســية واالجتماعيــة.
كمــا أكــدت نتائــج دراســة )Gao, Liu & Li,2017()83( أنــه كلمــا كان عامــل 
احلضور االجتماعي قوي أدى ذلك إىل مزيد من النشــاط اإلدماين على مواقع التواصل 
االجتماعــي، وتؤكــد أن األشــخاص الذيــن لديهــم احتيــاج شــديد لالنتمــاء حياولــوا بنــاء 
التواصــل  إىل  ويســعوا   األخريــن  مــع  روابــط  ذات  ومحيمــة  دافئــة  اجتماعيــة  عالقــات 
الدائــم معهــم، وهــؤالء األفــراد مييلــوا إىل دعــم اآلخريــن ومييلــوا إىل احلصــول علــى الدعــم  
االجتماعــي منهــم، كمــا بينــت النتائــج أن مجهــور مواقــع التواصــل االجتماعــي نشــط 
جــدا يتفاعــل مــع األخريــن مــن خــالل عبــارات اإلعجــاب أو اإلشــارات أو التعليقــات 
اإلجيابيــة، وكلمــا ارتفعــت تلــك املظاهــر التفاعليــة أدى إىل تعزيــز اجلوانــب اإلجيابيــة لــدى 

األفــراد ممــا يدفعهــم إىل عــدم التخلــي عــن اســتخدامها وهــو يــؤدي إىل إدماهنــا.
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مقيــاس مقــدار ثقــة املبحوثــن يف عالقاهتــم االجتماعيــة الــي حققوهــا مــن خــالل . 13
تواجدهــم علــى شــبكات التواصل االجتماعي:

جدول )14( مقدار ثقة املبحوثن يف عالقاهتم االجتماعية الي حققوها من 
خالل تواجدهم على شبكات التواصل االجتماعي

                            االستجابة

العبارات

ملتوســط موافقال أدريغر موافق ا
يب حلســا ا

اإلحنــراف 
املعيــاري

اإلستجابة*
%ك%ك%ك

علــى  أفــراد  مــع  التفاعــل 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 
أشــعر  جيعلــي  االجتماعــي 
أخبــار  علــى  ابالنفتــاح 

آلخريــن ا

50 12.542 10.5308 77.02.650.693

موافق

هنــاك العديــد مــن أصدقائــي 
شــبكات  مواقــع  علــى 
االجتماعــي  التواصــل 
معلومــات  تقــدمي  ميكنهــم 

ىل جيــدة 

62 15.520 5.0318 79.52.640.736

موافق

علــى  قدرتــى  تــزداد 
القــرار عنــد  املشــاركة واختــاذ 
التواصــل مــع اآلخريــن علــى 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 

عــي جتما ال ا

91 22.800309 77.32.550.839

موافق

علــى  األفــراد  مــع  التفاعــل 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 
االجتماعــي يعطيــي الفرصــة 
أشــخاص  علــى  للتعــرف 

د جــد

86 21.514 3.5300 75.02.540.825

موافق

هنــاك العديــد مــن أصدقائــى 
شــبكات  مواقــع  علــى 
أثــق  االجتماعــي  التواصــل 
حــل  علــى  ملســاعدتى  هبــم 

يت مشــكال

112 28.000288 72.02.440.899

موافق

شــبكات  مواقــع  اســتخدام 
االجتماعــي  التواصــل 
يعطيــي الفرصــة للتفاعــل مــع 
أفــراد مــن خمتلــف اجلنســيات 

خللفيــات وا

120 30.000280 70.02.400.918

موافق
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                            االستجابة

العبارات

ملتوســط موافقال أدريغر موافق ا
يب حلســا ا

اإلحنــراف 
املعيــاري

اإلستجابة*
%ك%ك%ك

علــى  أفــراد  مــع  التفاعــل 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 
االجتماعــي جيعلــي أهتــم مبــا 

مصــر خــارج  حيــدث 

132 33.000268 67.02.340.942

موافق

عندمــا  ابلوحــدة  أشــعر  ال 
أحتــدث مــع أصدقائــي علــى 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 

عــي الجتما ا

152 38.000248 62.02.240.972

ال ادري

ليــس هنــاك تعــاون بــن أفــراد 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 
االجتماعــي للرتويــج لقضيــة 

مــا أو حــدث مــا

152 38.000248 62.02.240.972

ال ادري

االرتيــاح  بعــدم  أشــعر 
شــبكات  مواقــع  ألصدقــاء 
االجتماعــي  التواصــل 
معهــم  أحتــدث  ال  ولذلــك 

مشــكاليت عــن 

158 39.500242 60.52.210.979

ال ادري

النصــح  بتقــدمي  أهتــم  ال 
ىف  لألفــراد  واملشــورة 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 

عــي جتما ال ا

158 39.58 2.0234 58.52.190.973

ال ادري

هنــاك العديــد مــن أصدقائــي 
شــبكات  مواقــع  علــى 
االجتماعــي  التواصــل 
لتغيــري  معــى  يتعاونــون 

خاطئــة ســلوكيات 

196 49.018 4.5186 46.51.980.978

ال ادري

400اإلمجايل

    
تشــري نتائــج اجلــدول الســابق فيمــا يتعلــق مبقــدار ثقــة املبحوثــن يف عالقاهتــم االجتماعيــة 
الــي حققوهــا مــن خــالل تواجدهــم علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي؛ أن اإلجــاابت 
توضــح جمــئ: )التفاعــل مــع أفــراد علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي جيعلــي أشــعر 
ابالنفتــاح علــى أخبــار اآلخريــن( ىف املرتبــة األوىل مبتوســط حســاىب 2.65، وجــاءت 
)هنــاك العديــد مــن أصدقائــي علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي ميكنهــم تقــدمي 
معلومــات جيــدة ىل( ىف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســاىب 2.64، وجــاءت )تــزداد قدرتــى 
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علــى املشــاركة واختــاذ القــرار عنــد التواصــل مــع اآلخريــن علــى مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي( ىف املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســاىب 2.55، وجــاءت )التفاعــل مــع األفــراد 
للتعــرف علــى أشــخاص  الفرصــة  التواصــل االجتماعــي يعطيــي  علــى مواقــع شــبكات 
جــدد( ىف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســاىب 2.54، وجــاءت )هنــاك العديــد مــن أصدقائــى 
علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي أثــق هبــم ملســاعدتى علــى حــل مشــكاليت( ىف 
املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســاىب 2.44، وجــاءت )اســتخدام مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعي يعطيي الفرصة للتفاعل مع أفراد من خمتلف اجلنسيات واخللفيات( ىف املرتبة 
السادســة مبتوســط حســاىب2.40، وجــاءت )التفاعــل مــع أفــراد علــى مواقــع شــبكات 
التواصــل االجتماعــي جيعلــي أهتــم مبــا حيــدث خــارج مصــر( ىف املرتبــة الســابعة مبتوســط 
حســاىب 2.34، وجــاءت )ال أشــعر ابلوحــدة عندمــا أحتــدث مــع أصدقائــي علــى مواقــع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي( و)ليــس هنــاك تعــاون بــن أفــراد مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي للرتويــج لقضيــة مــا أو حــدث مــا( ىف املرتبــة الثامنــة مبتوســط حســاىب 2.24، 
وجــاءت )أشــعر بعــدم االرتيــاح ألصدقــاء مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي ولذلــك 
ال أحتــدث معهــم عــن مشــكاليت( ىف املرتبــة التاســعة مبتوســط حســاىب2.21، وجــاءت 
)ال أهتــم بتقــدمي النصــح واملشــورة لألفــراد ىف مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي( ىف 
املرتبــة العاشــرة مبتوســط حســاىب2.19، وأخــرياً جــاءت )هنــاك العديــد مــن أصدقائــي 
علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي يتعاونــون معــى لتغيــري ســلوكيات خاطئــة( 

مبتوســط حســاىب1.98. 
    يــرى الباحــث أن مجلــة إجــاابت املبحوثــن تؤكــد وبنســبة عاليــة إىل وجــود ثقــة كبــرية 
للمبحوثــن يف عالقاهتــم االجتماعيــة الــي حققوهــا مــن خــالل تواجدهــم علــى شــبكات 
التواصــل االجتماعــي. كمــا ذهبــت دراســة )Jin, 2015()84( إىل وجــود عالقــة إجيابيــة 
بــن عامــل الثقــة يف العالقــات االجتماعيــة املتحققــة مــن التواجــد علــى شــبكات التواصــل 
االجتماعــي وحتقــق الرضــا واحلصــول علــى الدعــم االجتماعــي؛ إال أهنــا تؤكــد علــى قــوة 

أتثــري عنصــر الثقــة علــى العالقــات االجتماعيــة التبادليــة مقارنــة بــرأس املــال التواصلــي.
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مواقــع . 14 علــى  االجتماعــي  مســتوى حضورهــم  عــن  املبحوثــن  رضــا  مقيــاس 
االجتماعــي: التواصــل  شــبكات 

جدول )15( رضا املبحوثن عن مستوى حضورهم االجتماعي على مواقع 
شبكات التواصل االجتماعي

                            االستجابة

العبارات

املتوســط موافقال أدريغر موافق
احلســايب

اإلحنــراف 
املعيــاري

اإلستجابة*
%ك%ك%ك

أشــعر ابلرضــا واالرتيــاح عــن 
اآلخريــن  تعليقــات  رؤيــة 
علــى صفحي/حســايب علــى 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 

عــي االجتما

50 12.542 10.5308 77.02.650.693

موافق

جتــاه  إجيــاىب  موقــف  أختــذ 
ذايت عنــد مشــاركة اآلخريــن 

واهتماماهتــم مشــاكلهم 
91 22.800309 77.32.550.839

موافق

موفــق  غــري  أبين  أشــعر 
علــى  كثــرية  أنشــطة  يف 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 

عــي جتما ال ا

112 28.000288 72.02.440.899

موافق

ىف  جيــدة  صداقــايت 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 

عــي  جتما ال ا
120 30.000280 70.02.400.918

موافق

علــى  قــادر  غــري  أان 
يف  اآلخريــن  مــع  التعــاون 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 

عــي جتما ال ا

152 38.000248 62.02.240.972

ال ادري

أشــعر بتحقيــق الــذات عنــد 
التعامــل مــع مواقــع شــبكات 

التواصــل االجتماعــي
152 38.000248 62.02.240.972

ال ادري

أتقمــص أدوار وحــاالت غــري 
عــن  أعــر  عندمــا  حقيقــة 
حــااليت عــر مواقــع شــبكات 

االجتماعــي التواصــل 

158 39.500242 60.52.210.979

ال ادري

400اإلمجايل

    
مســتوى حضورهــم  عــن  املبحوثــن  رضــا  مقيــاس  إيل  الســابق  اجلــدول  نتائــج  تشــري 
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ابلرضــا  )أشــعر  جــاء  وقــد  االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  مواقــع  علــى  االجتماعــي 
واالرتيــاح عنــد رؤيــة تعليقــات اآلخريــن علــى صفحي/حســايب علــى مواقــع شــبكات 
التواصــل االجتماعــي( ىف املرتبــة األويل مبتوســط حســاىب 2.65، وجــاءت )أختــذ موقــف 
إجيــاىب جتــاه ذايت عنــد مشــاركة اآلخريــن مشــاكلهم واهتماماهتــم( ىف املرتبــة الثانيــة مبتوســط 
حســاىب 2.55، وجــاءت )أشــعر أبىن غــري موفــق يف أنشــطة كثــرية علــى مواقــع شــبكات 
التواصــل االجتماعــي( ىف املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســاىب 2.44، وجــاءت )صداقــايت 
مبتوســط حســاىب  الرابعــة  املرتبــة  ىف  االجتماعــي(  التواصــل  شــبكات  مواقــع  جيــدة ىف 
2.40، وجــاءت )أان غــري قــادر علــى التعــاون مــع اآلخريــن يف مواقــع شــبكات التواصــل 
التواصــل  شــبكات  مواقــع  مــع  التعامــل  عنــد  الــذات  بتحقيــق  و)أشــعر  االجتماعــي( 
االجتماعــي( ىف املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســاىب 2.24،  وأخــرياً جــاءت )أتقمــص 
أدوار وحــاالت غــري حقيقــة عندمــا أعــر عــن حــااليت عــر مواقــع شــبكات التواصــل 

حســاىب2.21. مبتوســط  االجتماعــي( 
يــرى الباحــث أن مجلــة إجــاابت املبحوثــن تؤكــد شــعور املبحوثــن حبالــة مــن الرضــا 
واالرتيــاح عنــد رؤيــة تعليقــات اآلخريــن علــى الصفحة/احلســاب علــى مواقــع شــبكات 
اآلخريــن  مشــاركة  عنــد  الــذات  جتــاه  إجيــاىب  موقــف  واختــاذ  االجتماعــي،  التواصــل 
مشــاكلهم واهتماماهتــم، كمــا أن الصداقــات جيــدة وهنــاك شــعور بتحقيــق الــذات عنــد 
التعامــل مــع مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي. وهــي نتيجــة تتفــق ونتائــج دراســة 
)Sleeper,2018()85( والــي أوضحــت أن الطــالب الذيــن لديهــم مســتوايت متدنيــة 
يف الشــعور ابلرضــا عــن عالقاهتــم االجتماعيــة هــم أكثــر إدمــاانً لألنشــطة االتصاليــة علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــم ال يســتطيعوا االبتعــاد عــن مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ألهنــم يشــعرون دائًمــا ابلقلــق مــن فقــدان االتصــال ابألصدقــاء. كمــا أكــدت نتائــج دراســة 
)Sharma et al,2017()86( علــى وجــود اختالفــات ملحوظــة تتعلــق بتأثــري وضــع 
األســرة علــى اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي واإلنرتنــت واهلاتــف احملمــول، حيــث 
تبــن ارتفــاع مســتوى إدمــان التكنولوجيــا بــن األفــراد الذيــن ينتمــون إىل أســر منفصلــة، 
مقابــل اخنفــاض مســتوى هــذا اإلدمــان داخــل األســر املرتابطــة، وكان الشــعور ابلضغــط 
النفســي لــدى املســتخدمن املدمنــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي واهلاتــف احملمــول أكــر 

مــن مدمــي اإلنرتنــت.
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املبحوثــن . 15 حضــور  حتقيــق  يف  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  مواقــع  دور 
االجتماعــي:

جدول )16( دور مواقع شبكات التواصل االجتماعي يف حتقيق حضور 
املبحوثن االجتماعي وفقاً للنوع

                     النوع                

العبارات

اإلمجايلإانثذكور
z الداللةاملعنويةقيمة

%ك%ك%ك

يف  ابلوحــدة  أشــعر  ال 
التواصــل  شــبكات  بيئــة 

عــي. الجتما ا
غري دالة225100.0175100.0400100.00.0001.000

شــبكات  بيئــة  متكنــي 
التواصــل االجتماعــي مــن 
جيــدة  عالقــات  تطويــر 
مــع أصدقائــي وزمالئــي. 

غري دالة21193.816795.437894.50.718-0.473

شــبكات  بيئــة  متكنــي 
االجتماعــي  التواصــل 
مــن حتديــد مكانــي عنــد 

اآلخريــن.

غري دالة21394.715990.937293.01.480-0.139

شــبكات  بيئــة  متكننــا 
االجتماعــي  التواصــل 
عالقــي  تطويــر  مــن 

. خريــن آل اب

غري دالة21394.715789.737092.51.863-0.062

شــبكات  بيئــة  متكنــي 
التواصــل االجتماعــي مــن 
انطبــاع  علــى  احلصــول 

اآلخريــن. مــن  جيــد 

غري دالة19787.614784.034486.01.015-0.310

حمــاداثت  أجــري  عندمــا 
بيئــة  يف  متزامنــة  غــري 
التواصــل  شــبكات 
أشــعر  االجتماعــي، 
مــع  أتعامــل  أنــي  أيًضــا 
حقيقيــن  أشــخاص 
أشــخاص  مــع  وليــس 

 . لــن جمهو

غري دالة18783.115789.734486.01.886-0.059

شــبكات  بيئــة  متكنــي 
االجتماعــي  التواصــل 
مــن التواصــل بســهولة مــع 

اآلخريــن.

17376.916795.434085.05.145-0.0000.001
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ال ميكــن متييــز احملــاداثت 
الفعلــي  الوقــت  يف 
بيئــة  يف  )املتزامنــة( 
التواصــل  شــبكات 
مــن  االجتماعــي 
احملــاداثت الــي تتــم وجًهــا 

جــه لو

20992.912571.433483.55.729-0.0000.001

وأان  ابلراحــة  أشــعر 
أتواصــل يف بيئــة شــبكات 
االجتماعــي. التواصــل 

20792.012370.333082.55.663-0.0000.001

تســمح يل بيئــة شــبكات 
التواصــل االجتماعــي مــن 
تلقائيــة  حمــاداثت  عمــل 

غــري رمسيــة.

غري دالة18280.914784.032982.30.807-0.420

لــدي  يكــون  عندمــا 
الوقــت  يف  حمــاداثت 
يف  )املتزامنــة(  الفعلــي 
التواصــل  شــبكات  بيئــة 
االجتماعــي، أشــعر أنــي 
أشــخاص  مــع  أتعامــل 
مــع  وليــس  حقيقيــن 
جمهولــن.  أشــخاص 

غري دالة17979.613074.330977.31.246-0.213

تســمح يل بيئــة شــبكات 
االجتماعــي  التواصــل 
غــري  حمــاداثت  إبجــراء 

. مهمــة

غري دالة12053.310459.422456.01.217-0.224

225175400مجلة من سئلوا

    
التواصــل  شــبكات  بيئــة  أشــعر ابلوحــدة يف  جــاء )ال  الســابق:  اجلــدول  مــن  يتضــح 
االجتماعــي( ىف مقدمــة دور مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي يف حتقيــق حضــور 
التواصــل  شــبكات  بيئــة  )متكنــي  مث   ،100% بلغــت  بنســبة  االجتماعــي  املبحوثــن 
االجتماعــي مــن تطويــر عالقــات جيــدة مــع أصدقائــي وزمالئــي( يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 
بلغــت %94.5، مث )متكنــي بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن حتديــد مكانــي 
عنــد اآلخريــن( يف املرتبــة الثالثــة بنســبة بلغــت %93، وجــاءت )متكننــا بيئــة شــبكات 
التواصــل االجتماعــي مــن تطويــر عالقــي ابآلخريــن( ىف املرتبــة الرابعــة  بنســبة بلغــت 
%92.5، وجــاءت )متكنــي بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن احلصــول علــى 
انطبــاع جيــد مــن اآلخريــن( و)عندمــا أجــري حمــاداثت غــري متزامنــة يف بيئــة شــبكات 
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مــع  وليــس  أشــخاص حقيقيــن  مــع  أتعامــل  أنــي  أيًضــا  أشــعر  االجتماعــي،  التواصــل 
أشــخاص جمهولــن( ىف املرتبــة اخلامســة بنســبة بلغــت بنســبة بلغــت %86، وجــاءت 
)متكنــي بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن التواصــل بســهولة مــع اآلخريــن( ىف املرتبــة 
السادســة بنســبة بلغــت %85، وجــاءت )ال ميكــن متييــز احملــاداثت يف الوقــت الفعلــي 
)املتزامنــة( يف بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن احملــاداثت الــي تتــم وجًهــا لوجــه( 
ىف املرتبــة الســابعة  بنســبة بلغــت بنســبة بلغــت %83.5، وجــاءت )أشــعر ابلراحــة 
الثامنــة بنســبة بلغــت  التواصــل االجتماعــي( ىف املرتبــة  بيئــة شــبكات  وأان أتواصــل يف 
%82.5، وجــاءت )تســمح يل بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن عمــل حمــاداثت 
تلقائية غري رمسية( ىف املرتبة التاسعة بنسبة بلغت %82.3، وأخرياً جاءت )تسمح يل 
بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي إبجــراء حمــاداثت غــري مهمــة( بنســبة بلغــت 56%.

    يــرى الباحــث أن مجلــة إجــاابت املبحوثــن تشــري إىل أن مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعي هلا دور كبري يف حتقيق احلضور االجتماعي للمبحوثن؛ وما يؤكد ذلك أهنم 
ال يشــعرون ابلوحــدة يف بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي، وأهنــا مكنتهــم مــن حتديــد 
مكانــة الشــخص عنــد اآلخريــن وتطويــر عالقــات جيــدة مــع األصدقــاء والزمــالء واآلخريــن 
أهنــم  املتزامنــة  احملــداثت  أهنــا تشــعرهم يف  الذكــور(، كمــا  عــن  )بفــروق لصــاحل اإلانث 
يتحدثــون مــع أشــخاص حقيقيــن وليســوا جمهولــن، وأهنــم يشــعرون  ابلراحــة عنــد حتقيــق 
التواصــل علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي )بفــروق لصــاحل الذكــور عــن اإلانث(. ويف 
)Zafar, Lodhi& Sha-  الوقت الذي ال تتفق فيه هذه النتيجة مع ما أثبتته دراسة

)kir, 2018)87( مــن أن مســتوى إدمــان شــبكات التواصــل االجتماعــي )الفيســبوك( 
خيتلــف بوضــوح بــن كل مــن اإلانث والذكــور لصــاحل اإلانث. إال أهنــا تتفــق هــذه النتيجــة 
مع ما ذهبت إليه نتائج دراسة )Gao, Liu & Li,2017()88( إىل أن األشخاص 
الذين لديهم احتياج شديد لالنتماء حياولوا بناء عالقات اجتماعية ذات روابط مع اآلخرين 
مــن خــالل اســتخدامهم ملواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، ويســعون إىل التواصــل الدائــم 
معهــم، وأن مجهــور مواقــع التواصــل االجتماعــي نشــط جــداً يتفاعــل مــع األخريــن مــن خــالل 

عبارات اإلعجاب أو اإلشــارات أو التعليقات اإلجيابية.
    وقــد أوضحــت النتائــج التفصيليــة وجــود اختــالف يف النســب املئويــة إلســتجاابت 
املبحوثــن حــول دور مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي يف حتقيــق حضــور املبحوثــن 

االجتماعــي وفًقــا للنــوع:
ترتفــع نســبة )متكنــي بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن التواصــل بســهولة مــع 	 

 )76.9%،95.4%( النســب  جــاءت  حيــث  الذكــور  عــن  اإلانث  عنــد  اآلخريــن( 
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والفــارق دال إحصائيــاً حيــث بلغــت قيمــة z احملســوبة 5.145 وهــي أعلــي مــن القيمــة 
اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عالقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة 99.9%.

ترتفــع نســبة )ال ميكــن متييــز احملــاداثت يف الوقــت الفعلــي )املتزامنــة( يف بيئــة شــبكات 	 
التواصــل االجتماعــي مــن احملــاداثت الــي تتــم وجًهــا لوجــه( عنــد الذكــور عــن اإلانث 
حيــث جــاءت النســب )%92.9،%71.4( والفــارق دال إحصائيــاً حيــث بلغــت 
قيمــة z احملســوبة 5.729 وهــي أعلــي مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عالقــة فارقــة 

بــن النســبتن مبســتوى ثقــة 99.9%.
ترتفــع نســبة )أشــعر ابلراحــة وأان أتواصــل يف بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي( عنــد 	 

الذكــور عــن اإلانث حيــث جــاءت النســب )%92،%70.3( والفــارق دال إحصائيــاً 
حيــث بلغــت قيمــة z احملســوبة 5.663 وهــي أعلــى مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود 

عالقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة 99.9%.
مقيــاس نــوع الدعــم االجتماعــي والعاطفــي الــذي حصــل عليــه املبحوثــن مــن . 16

خــالل تواجدهــم علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعي:
جدول )17( نوع الدعم االجتماعي والعاطفي الذي حصل عليه املبحوثن من 

خالل تواجدهم على مواقع شبكات التواصل االجتماعي
                            االستجابة

العبارات

ملتوســط موافقال أدريغر موافق ا
يب حلســا ا

إلحنــراف  ا
ري ملعيــا ا

اإلستجابة*
%ك%ك%ك

التعاطــف  علــى  حصلــت 
اآلخريــن موافق77.02.650.693 10.5308 12.542 50مــن 

النفســي  ابالرتيــاح  شــعرت 
اســتخدام  مــن  والعاطفــي 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 

عــي الجتما ا

62 15.520 5.0318 79.52.640.736

موافق

تلقيــت العديــد مــن نصائــح 
اآلخريــن يف مواقــع شــبكات 

التواصــل االجتماعــي
112 28.000288 72.02.440.899

موافق

عنــد  بوجــودي  أشــعر 
إعجــاب اآلخريــن مبــا أنشــره 

صفحي/حســايب علــى 
120 30.000280 70.02.400.918

موافق

يف  األفــراد  استشــرت 
التواصــل  شــبكات  مواقــع 
بعــض  حــول  االجتماعــي 
تواجهــي الــي  املشــكالت 

152 38.000248 62.02.240.972

ال أدري
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                            االستجابة

العبارات

ملتوســط موافقال أدريغر موافق ا
يب حلســا ا

إلحنــراف  ا
ري ملعيــا ا

اإلستجابة*
%ك%ك%ك

جمموعــة  علــى  حصلــت 
متنوعــة مــن املعلومــات مــن 
شــبكات  مواقــع  أعضــاء 

االجتماعــي التواصــل 

152 38.000248 62.02.240.972

ال أدري

400اإلمجايل

    
وفيمــا يتعلــق بنــوع الدعــم االجتماعــي والعاطفــي الــذي حصــل عليــه املبحوثــن مــن 
خــالل تواجدهــم علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي فقــد أشــارت نتائــج اجلــدول 
التواصــل  الســابق ومــن خــالل مجلــة إجــاابت املبحوثــن أن تواجدهــم علــى شــبكات 
االجتماعــي حيقــق هلــم نوًعــا مــن الدعــم االجتماعــي والعاطفــي، وذلــك علــى النحــو التــايل: 
جــاء )حصلــت علــى التعاطــف مــن اآلخريــن( ىف املرتبــة األوىل مبتوســط حســاىب 2.65، 
وجــاءت )شــعرت ابالرتيــاح النفســي والعاطفــي مــن اســتخدام مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي( ىف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســاىب 2.64، وجــاءت )تلقيــت العديــد مــن 
نصائــح اآلخريــن يف مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي( ىف املرتبــة الثالثــة مبتوســط 
أنشــره علــى  مبــا  حســاىب 2.44، وجــاءت )أشــعر بوجــودي عنــد إعجــاب اآلخريــن 
صفحي/حســايب( ىف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســاىب 2.40، وأخــرياً جــاءت )استشــرت 
األفــراد يف مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي حــول بعــض املشــكالت الــي تواجهــي( 
و)حصلــت علــى جمموعــة متنوعــة مــن املعلومــات مــن أعضــاء مواقــع شــبكات التواصــل 

االجتماعــي( مبتوســط حســاىب2.24.
 )89()Tang et al.,2016( وهــي نتيجــة تتوافــق كثــرياً مــع مــا ذهبــت إليــه دراســة
مــن أن مواقــع التواصــل االجتماعــي حتقــق أربعــة أنــواع مــن الدعــم يتمثــل يف الدعــم العاطفــي، 
املعلومــايت، الســلوكي، والرفقــة، هــذا الدعــم الــذي حتققــه مواقــع التواصــل االجتماعــي تدفــع 
األفــراد إىل عــدم االبتعــاد عنهــا ممــا جيعلهــم يدمنــوا اســتخدامها خشــية مــن فقــدان هــذا الدعــم. 
وأن هناك عالقة ارتباطية إجيابية بن إدمان الفيســبوك وكل من العالقات الشــخصية والدعم 
االجتماعــي اإللكــرتوين مــن خــالل املشــاركة يف األنشــطة والفاعليــات االجتماعيــة. كمــا 
األشــخاص  أن   )90()Demircioğlu & Köse ,2018( دراســة  أوضحــت 
الذيــن يعانــون مــن فشــل يف العالقــات االجتماعيــة يتجهــوا ملواقــع التواصــل االجتماعــي 
كنــوع مــن التعزيــز لبنــاء عالقــات اجتماعيــة يف الواقــع االفرتاضــي، وأن األفــراد يدمنــوا 
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مــع  يتفاعلــوا  لــذا  واالجتماعــي  العاطفــي  الدعــم  حتقيــق  هبــدف  االتصاليــة  األنشــطة 
 )Zafar, احملتــوايت الرتفيهيــة هبــدف حتقيــق االســتثارة الفســيولوجية. كمــا أن دراســة
)Lodhi& Shakir, 2018)91( أثبتــت أن الدعــم االجتماعــي املتلقــي يتوســط يف 

العالقــة بــن الســمات الشــخصية وإدمــان الفيســبوك. 

2( نتائج اختبار صحة الفروض:
اســتخدام  بــن زايدة  إحصائيــة  داللــة  ذات  ارتباطيــة  األول: توجــد عالقــة  الفــرض 

لديهــم.  fomo ظاهــرة  وارتفــاع  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  املبحوثــن 
جدول )18( معامل ارتباط برسون لقياس العالقة بن زايدة استخدام املبحوثن 

شبكات التواصل االجتماعي وارتفاع ظاهرة fomo لديهم

املتغرات
ارتفاع ظاهرة fomo لديهم

الداللةمستوي املعنويةالقوةاالجتاهمعامل االرتباط

زايدة استخدام 
املبحوثن شبكات 
التواصل االجتماعي

0.0020.01منخفضةطردية0.156**

    يشــري اجلــدول الســابق إىل مــا يلــي: وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــن 
زايدة اســتخدام املبحوثــن شــبكات التواصــل االجتماعــي وارتفــاع ظاهــرة fomo لديهــم 
حيث بلغ معامل ارتباط بريســون )0.156( وهي قيمة دالة عند مســتوي ثقة 99%.

درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  )أ(:  الثــاين  الفــرض 
.fomo ظاهــرة  مقيــاس  علــى  اانث(   – )ذكــور  النــوع  يف  متمثلــة  املبحوثــن 

مت اســتخدام اختبــار )T. Test( لقيــاس الفــروق بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
حمــل الدراســة علــى مقيــاس ظاهــرة fomo وفقــاً للنــوع.

جدول )19( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بن متوسطات درجات 
املبحوثن حمل الدراسة علي مقياس ظاهرة fomo وفقاً للنوع

مستوى قيمة )ت(عمالعددالنوعاملتغر
الداللةاملعنوية

مقياس ظاهرة 
fomo

22533.092.470ذكور
3.9460.0000.001

17534.052.354اانث



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

76 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

    تشــري نتائــج تطبيــق اختبــار »ت«: إىل وجــود فــروق بــن متوســطات املبحوثــن حمــل 
الدراســة علــي مقيــاس ظاهــرة fomo عنــد مســتوي ثقــة %99.9 لصــاحل اإلانث.

الفــرض الثــاين )ب(: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات 
املبحوثــن متمثلــة يف املســتوى التعليمــي )قبــل اجلامعــي- مؤهــل جامعــي- بعــد اجلامعــي( 

.fomo علــى مقيــاس ظاهــرة
جدول )20( نتائج اختبار حتليل التباين األحادى )ANOVA( لقياس 
fomo داللة الفروق بن متوسطات درجات املبحوثن علي مقياس ظاهرة

جمموعات مصدر التبايناملتغرات
متوسط درجة احلريةاملربعات

الداللةاملعنويةقيمة فاملربعات

مقياس ظاهرة 
fomo

178.379289.190بن اجملموعات

15.7820.0000.001 داخل 
2243.5813975.651اجملموعات

 2421.960399اجملموع

    
تشــري نتائــج تطبيــق اختبــار »ت«: إيل وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
علي مقياس ظاهرة fomo حيث بلغت قيمة »ت« قيمة دالة إحصائياً عند مســتوي 

ثقة 99.9%.
    وملعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بــن املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن حمــل 

الدراســة، مت اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة أقــل فــرق معنــوي.
جدول )21( نتائج حتليل L.S.D ملعرفة مصدر الفروق بن متوسطات 
درجات املبحوثن على مقياس ظاهرة fomo وفقاً املستوى التعليمي )قبل 

اجلامعي- مؤهل جامعي- بعد اجلامعي(
قبل اجلامعياجملموعاتمتغر 

مؤهل جامعي
بعد اجلامعي

مقياس ظاهرة 
fomo

0.050.001-قبل اجلامعي

0.001--مؤهل جامعي

---بعد اجلامعي
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اختــالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات الــي متثــل 
مســتوايت تعليميــة خمتلفــة للمبحوثــن عينــة البحــث وملعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بــن 
املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن مت إجــراء اختبــار L.S.D ملعرفــة مــدى داللــة 

هــذه الفــروق ولصــاحل أي مــن اجملموعــات املختلفــة. 
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
التعليمــي )قبــل اجلامعــي( واملبحوثــن ذوي املســتوى )اجلامعــي( بفــرق بــن املتوســطن 
احلســابين بلــغ 0.625* وهــو فــرق دال عنــد مســتوى ثقــة %95، لصــاحل املســتوى 

اجلامعــي. التعليمــي 
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
التعليمــي )قبــل اجلامعــي( واملبحوثــن ذوي املســتوى )مؤهــل بعــد اجلامعــي( بفــرق بــن 
 ،99.9% ثقــة  عنــد مســتوى  دال  فــرق  1.828* وهــو  بلــغ  احلســابين  املتوســطن 

بعــد اجلامعــي. التعليمــي  لصــاحل املســتوى 
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
التعليمــي )اجلامعــي( واملبحوثــن ذوي املســتوى )بعــد اجلامعــي( بفــرق بــن املتوســطن 
احلســابين بلــغ 1.203* وهــو فــرق دال عنــد مســتوى ثقــة %99.9، لصــاحل املســتوى 

التعليمــي بعــد اجلامعــي.
الفــرض الثــاين )ج(: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات 
املبحوثــن متمثلــة يف العمــر )مــن 18 إىل 30 - مــن 31 اىل 45 - مــن 46: 60( 

.fomo علــى مقيــاس ظاهــرة
جدول )22( نتائج اختبار حتليل التباين األحادى )ANOVA( لقياس 
.fomo داللة الفروق بن متوسطات درجات املبحوثن على مقياس ظاهرة

جمموعات مصدر التبايناملتغرات
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
الداللةاملعنويةقيمة فاملربعات

ظاهرة 
fomo

105.297252.649بن اجملموعات

9.0220.0000.001 2316.6633975.835داخل اجملموعات

 2421.960399اجملموع

    
تشــري نتائــج تطبيــق اختبــار »ت«: إيل وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
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علي مقياس ظاهرة fomo حيث بلغت قيمة »ت« قيمة دالة إحصائياً عند مســتوى 
ثقة 99.9%.

وملعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بــن املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن حمــل 
الدراســة، مت اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة أقــل فــرق معنــوي.

جدول )23( نتائج حتليل L.S.D ملعرفة مصدر الفروق بن متوسطات 
درجات املبحوثن على ظاهرة fomo وفقاً للعمر )من 18 إىل 30 - من 31 

اىل 45 - من 46: 60(
من 18 إىل اجملموعاتمتغر 

من 46: 60من 31 اىل 3045

fomo ظاهرة

-0.001-من 18 إىل 30

0.05--من 31 اىل 45

---من 46: 60

    
يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اختــالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات الــي متثــل 
مســتوايت عمريــة خمتلفــة للمبحوثــن عينــة البحــث وملعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بــن 
املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن مت إجــراء اختبــار L.S.D ملعرفــة مــدى داللــة 

هــذه الفــروق ولصــاحل أي مــن اجملموعــات املختلفــة. 
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
العمري )من 18 إىل 30( واملبحوثن ذوي املستوى العمري )من 31 اىل 45( بفرق 
بــن املتوســطن احلســابين بلــغ 1.167* وهــو فــرق دال عنــد مســتوى ثقــة 99.9%، 

لصــاحل املســتوى العمــري مــن 31 اىل 45.
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
العمــري )مــن 31 اىل 45( واملبحوثــن ذوي املســتوى العمــري )مــن 46: 60( بفــرق 
بــن املتوســطن احلســابين بلــغ 0.836* وهــو فــرق دال عنــد مســتوى ثقــة 95%، 

لصــاحل الفئــة العمريــة مــن 31 اىل 45.
متوســطات درجــات  بــن  إحصائيــة  فــروق ذات داللــة  توجــد  )د(:  الثــاين  الفــرض 
املبحوثــن متمثلــة يف كثافــة االســتخدام )كثيــف االســتخدام – متوســط االســتخدام – 

.fomo منخفــض االســتخدام( علــى مقيــاس ظاهــرة
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جدول )24( نتائج اختبار حتليل التباين األحادى )ANOVA( لقياس 
fomo داللة الفروق بن متوسطات درجات املبحوثن على مقياس ظاهرة

جمموعات مصدر التبايناملتغرات
متوسط درجة احلريةاملربعات

الداللةاملعنويةقيمة فاملربعات

fomo ظاهرة

70.079235.040بن اجملموعات

5.9150.0030.01 2351.8813975.924داخل اجملموعات

 2421.960399اجملموع

    
تشــري نتائــج تطبيــق اختبــار »ت«: إيل وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
علي مقياس ظاهرة fomo حيث بلغت قيمة »ت« قيمة دالة إحصائياً عند مســتوي 

ثقة 99%.
    وملعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بــن املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن حمــل 

الدراســة، مت اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة أقــل فــرق معنــوي.
جدول )25( نتائج حتليل L.S.D ملعرفة مصدر الفروق بن متوسطات 
درجات املبحوثن حول ظاهرة fomo وفقاً كثافة االستخدام )كثيف 

االستخدام – متوسط االستخدام – منخفض االستخدام(
منخفض اجملموعاتمتغر

االستخدام
متوسط 
االستخدام

كثيف 
االستخدام

FOMO ظاهرة

0.050.01-منخفض االستخدام

---متوسط االستخدام

---كثيف االستخدام

    
يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اختــالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات الــي متثــل 
مســتوايت اســتخدام خمتلفــة للمبحوثــن عينــة البحــث وملعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بــن 
املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن مت إجــراء اختبــار L.S.D ملعرفــة مــدى داللــة 

هــذه الفــروق ولصــاحل أي مــن اجملموعــات املختلفــة. 
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
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)متوســط  االســتخدام  املســتوى  واملبحوثــن ذوي  االســتخدام(  )منخفــض  االســتخدام 
االســتخدام( بفرق بن املتوســطن احلســابين بلغ 0.910* وهو فرق دال عند مســتوى 

ثقــة %95، لصــاحل املســتوى متوســط االســتخدام.
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
)كثيــف  االســتخدام  املســتوى  ذوي  واملبحوثــن  االســتخدام(  )منخفــض  االســتخدام 
االســتخدام( بفرق بن املتوســطن احلســابين بلغ 1.313* وهو فرق دال عند مســتوى 

ثقــة %99، لصــاحل املســتوى كثيــف االســتخدام.
الفــرض الثالــث: توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اهتمــام املبحوثــن 

بتحقيــق احلضــور االجتماعــي وزايدة اســتخدامهم شــبكات التواصــل االجتماعــي.
جدول )26( معامل ارتباط برسون لقياس العالقة بن اهتمام املبحوثن بتحقيق 

احلضور االجتماعي وزايدة استخدامهم شبكات التواصل االجتماعي

المتغيرات
زيادة استخدامهم شبكات التواصل االجتماعي

مستوي القوةاالتجاهمعامل االرتباط
الداللةالمعنوية

اهتمام المبحوثين 
بتحقيق الحضور 

االجتماعي 
0.0120.05منخفضةطردية0.126*

    يشــري اجلــدول الســابق إىل مــا يلــي: وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــن 
اهتمــام املبحوثــن بتحقيــق احلضــور االجتماعــي وزايدة اســتخدامهم شــبكات التواصــل 
االجتماعــي حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بريســون )0.126( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوي 

ثقــة 95%.
درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  )أ(:  الرابــع  الفــرض 

االجتماعــي. احلضــور  مقيــاس  علــى  اانث(   – )ذكــور  النــوع  يف  متمثلــة  املبحوثــن 
مت اســتخدام اختبــار )T. Test( لقيــاس الفــروق بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 

حمــل الدراســة علــى مقيــاس احلضــور االجتماعــي وفقــاً للنــوع.
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جدول )27( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بن متوسطات درجات 
املبحوثن حمل الدراسة علي مقياس احلضور االجتماعي وفقاً للنوع

الداللةمستوى املعنويةقيمة )ت(عمالعددالنوعاملتغر

مقياس احلضور 
االجتماعي

22516.742.365ذكور
غري دالة0.2080.835

17516.692.493اانث

    
تشــري نتائــج تطبيــق اختبــار »ت«: إىل عــدم وجــود فــروق بــن متوســطات املبحوثــن 

حمــل الدراســة علــى مقيــاس احلضــور االجتماعــي.
الفــرض الرابــع )ب(: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات 
املبحوثــن متمثلــة يف املســتوى التعليمــي )قبــل اجلامعــي- مؤهــل جامعــي- بعــد اجلامعــي( 

علــى مقيــاس احلضــور االجتماعــي.
جدول )28( نتائج اختبار حتليل التباين األحادى )ANOVA( لقياس 
داللة الفروق بن متوسطات درجات املبحوثن على مقياس احلضور االجتماعي

جمموعات مصدر التبايناملتغرات
متوسط درجة احلريةاملربعات

الداللةاملعنويةقيمة فاملربعات

احلضور 
االجتماعي

147.560273.780بن اجملموعات

13.3930.0000.001 2187.0803975.509داخل اجملموعات

 2334.640399اجملموع

    
تشــري نتائــج تطبيــق اختبــار »ت«: إىل وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
علــي مقيــاس احلضــور االجتماعــي حيــث بلغــت قيمــة »ت« قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد 

مســتوي ثقــة 99.9%.
    وملعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بــن املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن حمــل 

الدراســة، مت اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة أقــل فــرق معنــوي.
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جدول )29( نتائج حتليل L.S.D ملعرفة مصدر الفروق بن متوسطات 
درجات املبحوثن على مقياس احلضور االجتماعي وفقاً املستوى التعليمي )قبل 

اجلامعي- مؤهل جامعي- بعد اجلامعي(

قبل اجلامعياجملموعاتمتغر 
مؤهل جامعي

بعد اجلامعي

مقياس احلضور 
االجتماعي

0.001--قبل اجلامعي

0.001--مؤهل جامعي

---بعد اجلامعي

    
يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اختــالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات الــي متثــل 
مســتوايت تعليميــة خمتلفــة للمبحوثــن عينــة البحــث وملعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بــن 
املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن مت إجــراء اختبــار L.S.D ملعرفــة مــدى داللــة 

هــذه الفــروق ولصــاحل أي مــن اجملموعــات املختلفــة. 
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
التعليمــي )قبــل اجلامعــي( واملبحوثــن ذوي املســتوى )بعــد اجلامعــي( بفــرق بــن املتوســطن 
احلســابين بلــغ 1.440* وهــو فــرق دال عنــد مســتوى ثقــة %99.9، لصــاحل املســتوى 

التعليمــي بعــد اجلامعــي.
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
التعليمــي )اجلامعــي( واملبحوثــن ذوي املســتوى )بعــد اجلامعــي( بفــرق بــن املتوســطن 
احلســابين بلــغ 1.445* وهــو فــرق دال عنــد مســتوى ثقــة %99.9، لصــاحل املســتوى 

التعليمــي بعــد اجلامعــي.
الفــرض الرابــع )ج(: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات 
املبحوثــن متمثلــة يف العمــر )مــن 18 إىل 30 - مــن 31 اىل 45 - مــن 46: 60( 

علــى مقيــاس احلضــور االجتماعــي.
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جدول )30( نتائج اختبار حتليل التباين األحادي )ANOVA( لقياس 
داللة الفروق بن متوسطات درجات املبحوثن على مقياس احلضور االجتماعي

جمموعات مصدر التبايناملتغرات
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
الداللةاملعنويةقيمة فاملربعات

احلضور 
االجتماعي

103.631251.816بن اجملموعات

9.2200.0000.001 2231.0093975.620داخل اجملموعات

 2334.640399اجملموع

    
تشــري نتائــج تطبيــق اختبــار »ت«: إيل وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
علــي مقيــاس احلضــور االجتماعــي حيــث بلغــت قيمــة »ت« قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد 

مســتوي ثقــة 99.9%.
    وملعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بــن املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن حمــل 

الدراســة، مت اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة أقــل فــرق معنــوي.
جدول )31( نتائج حتليل L.S.D ملعرفة مصدر الفروق بن متوسطات 

درجات املبحوثن حول احلضور االجتماعي وفقاً للعمر )من 18 إىل 30 - من 
31 اىل 45 - من 46: 60(

من 46: 60من 31 اىل 45من 18 إىل 30اجملموعاتمتغر 

احلضور االجتماعي

0.010.001-من 18 إىل 30

---من 31 اىل 45

---من 46: 60

    
يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اختــالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات الــي متثــل 
مســتوايت عمريــة خمتلفــة للمبحوثــن عينــة البحــث وملعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بــن 
املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن مت إجــراء اختبــار L.S.D ملعرفــة مــدى داللــة 

هــذه الفــروق ولصــاحل أي مــن اجملموعــات املختلفــة. 
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
العمري )من 18 إىل 30( واملبحوثن ذوي املستوى العمري )من 31 اىل 45( بفرق 
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بــن املتوســطن احلســابين بلــغ 0.865* وهــو فــرق دال عنــد مســتوى ثقــة 99%، 
لصــاحل املســتوى العمــري مــن 18 إىل 30.

املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
العمــري )مــن 18 إىل 30( واملبحوثــن ذوي املســتوى العمــري )مــن 46: 60( بفــرق 
بــن املتوســطن احلســابين بلــغ 1.219* وهــو فــرق دال عنــد مســتوى ثقــة 99.9%، 

لصــاحل املســتوى العمــري مــن 18 إىل 30.
بــن متوســطات درجــات  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  الرابــع )د(: توجــد  الفــرض 
املبحوثــن متمثلــة يف كثافــة االســتخدام وادمــان مواقــع التواصــل )كثيــف االســتخدام – 

متوســط االســتخدام – منخفــض االســتخدام( علــى مقيــاس احلضــور االجتماعــي.
جدول )32( نتائج اختبار حتليل التباين األحادى )ANOVA( لقياس 
داللة الفروق بن متوسطات درجات املبحوثن على مقياس احلضور االجتماعي

متوسط درجة احلريةجمموعات املربعاتمصدر التبايناملتغرات
الداللةاملعنويةقيمة فاملربعات

احلضور 
االجتماعي

245.2662122.633بن اجملموعات

23.3010.0000.001 2089.3743975.263داخل اجملموعات

 2334.640399اجملموع

    
تشــري نتائــج تطبيــق اختبــار »ت«: إىل وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
علــي مقيــاس احلضــور االجتماعــي حيــث بلغــت قيمــة »ت« قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد 

مســتوي ثقــة %.
    وملعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بــن املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن حمــل 

الدراســة، مت اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة أقــل فــرق معنــوي.
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جدول )33( نتائج حتليل L.S.D ملعرفة مصدر الفروق بن متوسطات 
درجات املبحوثن حول احلضور االجتماعي وفقاً كثافة االستخدام وادمان مواقع 

التواصل )كثيف االستخدام – متوسط االستخدام – منخفض االستخدام(

كثيف االستخداممتوسط االستخداممنخفض االستخداماجملموعاتمتغر

احلضور 
االجتماعي

-0.001-منخفض االستخدام

0.001--متوسط االستخدام

---كثيف االستخدام

    
يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اختــالف املتوســطات احلســابية للمجموعــات الــي متثــل 
مســتوايت اســتخدام خمتلفــة للمبحوثــن عينــة البحــث وملعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بــن 
املتوســطات احلســابية جملموعــات املبحوثــن مت إجــراء اختبــار L.S.D ملعرفــة مــدى داللــة 

هــذه الفــروق ولصــاحل أي مــن اجملموعــات املختلفــة. 
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
)متوســط  االســتخدام  املســتوى  واملبحوثــن ذوي  االســتخدام(  )منخفــض  االســتخدام 
االســتخدام( بفرق بن املتوســطن احلســابين بلغ 1.804* وهو فرق دال عند مســتوى 

ثقــة %99.9، لصــاحل املســتوى متوســط االســتخدام.
املســتوى  ذوي  املبحوثــن  بــن  اختالفــا  هنــاك  أن   L.S.D اختبــار  نتائــج  أكــدت 
)كثيــف  االســتخدام  املســتوى  ذوي  واملبحوثــن  االســتخدام(  )متوســط  االســتخدام 
االســتخدام( بفرق بن املتوســطن احلســابين بلغ 1.538* وهو فرق دال عند مســتوى 

ثقــة %99.9، لصــاحل املســتوى كثيــف االســتخدام.
)احلضــور  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  ارتباطيــة  عالقــة  توجــد  اخلامــس:  الفــرض 
االجتماعــي( الــي عززهتــا شــبكات التواصــل االجتماعــي لــدى املبحوثــن عينــة الدراســة 

االجتماعــي(. )الفقــد  متغــري  وبــن 
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جدول )34( معامل ارتباط برسون لقياس العالقة بن )احلضور االجتماعي( 
الي عززهتا شبكات التواصل االجتماعي لدى املبحوثن عينة الدراسة وبن متغر 

)الفقد االجتماعي(

املتغرات
)الفقد االجتماعي(

الداللةمستوي املعنويةالقوةاالجتاهمعامل االرتباط

)احلضور االجتماعي( 
الي عززهتا شبكات 
التواصل االجتماعي 
لدى املبحوثن عينة 

الدراسة

0.0000.001متوسطةطردية0.593**

    يشــري اجلــدول الســابق إىل مــا يلــي: وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــن 
)احلضــور االجتماعــي( الــي عززهتــا شــبكات التواصــل االجتماعــي لــدى املبحوثــن عينــة 
الدراســة وبــن متغــري )الفقــد االجتماعــي( حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بريســون )0.593( 

وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى ثقــة 99.9%.

خالصة الدراسة:
خلصــت الدراســة احلاليــة إىل جمموعــة مــن النتائــج ميكــن اإلشــارة إىل أمههــا يف جمموعــة 

الســطور التاليــة:
أشــارت الدراســة إىل أن املــدة الــي قضاهــا املبحوثــن يف مواقــع اســتخدام شــبكات 	 

التواصــل االجتماعــي ختطــت اخلمــس ســنوات؛ وبنســبة متقاربــة بــن الذكــور واإلانث.
   وفيمــا يتعلــق ابلوقــت الــذي يقضيــه املبحــوث يف اســتخدام مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي فقــد جــاء مرتفعــاً، حيــث وصــل إىل أكثــر مــن 5 ســاعات، تالهــا أكثــر مــن 
3 ســاعات؛ وبفــارق للذكــور عــن اإلانث. ابإلضافــة إىل ارتفــاع عــدد مــرات الدخــول 
إىل مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي فقــد أثبتــت النتائــج أهنــا أكثــر مــن 5 مــرات يف 

اليــوم؛ وبنســبة متقاربــة بــن الذكــور واإلانث.
أمــا عــن القيمــة واألمهيــة الــي متثلهــا شــبكات التواصــل االجتماعــي؛ فقــد أوضحــت 	 

النتائــج أهنــا متثــل قيمــة وأمهيــة كبــرية جــداً، ووضــح ذلــك مــن خــالل إجــاابت املبحوثــن 
والــي متحــورت حــول أهنــا: جــزء مــن الروتــن اليومــي للشــخص، ال يســتطيع الشــخص أن 
ينــام إال وهــو متواصــل علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، وأنــه بعــد االســتيقاظ مباشــرة 
يشــعر أبنــه يفتقــد الدخــول علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، وأنــه يشــعر أبنــه جــزء 
مــن جمتمــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، وأن شــبكات التواصــل االجتماعــي جــزء مــن 



87

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

حياتــه، مــا أنــه يشــعر ابلفخــر عندمــا ينظــر النــاس إليــه علــى أنــه شــخص لــه أمهيــة وقيمــة 
مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي، وأنــه عندمــا يكــون لديــه وقــت مناســب مــن 
املهــم ابلنســبة يل مشــاركة التفاصيــل علــى مواقــع الشــبكة، وأن عــدم االتصــال والدخــول 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي لفــرتة يشــعره أبنــه منقطــع علــى العــامل، كذلــك فهــو 
يشــعر ابلفخــر عندمــا يعــرف اآلخــرون أنــه مشــرتك يف شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
وأخــرياً؛ ألنــه يتواصــل علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــكل دائــم ألنــه خيشــى أن 

حيصــل اآلخــرون املتصلــن علــى جتــارب أو فائــدة أكثــر منــه. 
ونظــراً لتعلــق املبحوثــن بشــبكات التواصــل االجتماعــي فإهنــم يقومــون أبنشــطة معينــة 	 

تؤكــد حالــة اإلدمــان )fomo( الــي وصــل إليهــا املســتخدمن والــي كان مــن مظاهرهــا: 
االندفاع للتحقق من االشعارات الواردة دون انقطاع أو أتخر، مطالعة اهلاتف والدخول 
إىل مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــكل دائــم دون ان تكــون هنــاك حاجــة معينــة 
إىل ذلــك، وألنظــر يف اهلاتــف ومتابعــة مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي كل دقيقــة، 

وأخــرياً مطالعــة اهلاتــف بشــكل دائــم ولكــن علــى فــرتات متباعــدة.    
وفيمــا يتعلــق ابلوقــت الــذي يتحقــق فيهــا املســتخدمون مــن االشــعارات الــواردة مــن 	 

مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي دون إنقطــاع أو أتخــر، وهــو مــا يثبــت مــدى تعلــق 
املبحوثــن مبطالعــة هواتفهــم يف أي وقــت وعلــى أي حــال، حيــث أهنــم يكونــون: يف 
وســائل املواصــالت، وعندمــا يتعــذر الدخــول علــى املواقــع ألي ســبب فــرتة مــن الوقــت، 
يف العمــل، عنــد التهيــؤ للنــوم، وعندمــا يكــون مبفــرده، وعندمــا أكــون مــع اآلخريــن، يف 

وقــت الدراســة، عنــد تنــاول الطعــام، عنــد قيــادة الســيارة.
كذلــك أشــارت النتائــج إىل أن حجــم الشــبكة االجتماعيــة للمبحوثــن مــن )أصدقــاء 	 

أو متابعــن( علــى واقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي ختطــى عنــد البعــض 10000 
شــخص، وعنــد البعــض اآلخــر أكثــر مــن 1000 وأقــل مــن 10000، وهــو مــا يعــي 

وجــود شــبكة اجتماعيــة كبــرية هلــم علــى الشــبكة.
    وعــن مــدى وضــع املبحوثــن معلوماهتــم الشــخصية كاملــة علــى مواقــع شــبكات 
التواصــل االجتماعــي فقــد أشــارت النتائــج اهتمامهــم بوضــع معلوماهتــم )كاملــة(، ومنهــم 

مــن يضــع امللعومــات املتعلقــة بـ)االســم والنــوع التعليــم(.
وبينــت النتائــج أن نــوع العالقــات االجتماعيــة الــي كوهنــا املبحوثــون داخــل الشــبكة: 	 

عالقات قوية )أشخاص تعرفهم مسبقا strong ties(، وعالقات ضعيفة )أشخاص 
مل يسبق التعرف هبم من قبل weak ties(؛ فقد جاء يف مقدمتها أشخاص معروفن 
لديهــم ســواء كانــوا: )أشــخاص أعرفهــم ىف الواقــع، أصدقــاء دراســة، أشــخاص يف الواقــع 
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مــن  أشــخاص  املدينــة،  أو  احلــي  الشــبكة، أصدقــاء عمــل، أصدقــاء  علــى  االفرتاضــي 
العائلــة؛ وأخــرياً أشــخاص مــن خــارج مصــر(.

كذلــك أوضحــت النتائــج أن اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاع لــه أتثــريات 	 
ســلبية علــى املســتخدمن فيمــا يتعلــق بـــ: )عالقــي أبســريت، الرتويــج لنفســي، حتصيلــي 
الدراســي، حضــوري االجتماعــي يف الواقــع، عالقــي أبصدقائــي وزمالئــي، حصــويل علــى 
الدعــم االجتماعــي، تواصلــي االجتماعــي، عالقــي أبصدقائــي وزمالئــي، عالقــايت يف 

العمــل، حالــي النفســية والســلوكية(. 
التواصــل 	  شــبكات  علــى  تواجدهــم  مــن  املبحوثــون  حققهــا  الــي  النتائــج  وحــول 

االجتماعــي فقــد تلخصــت يف جمموعــة مــن النتائــج، يف مقدمتهــا: )حتقيــق حضــوري 
االجتماعــي »التواجــد علــى املوقــع«، واحلصــول علــى دعــم اجتماعــي، وتكويــن صداقــات 
جديــدة، واحلفــاظ علــى العالقــات مــع اآلخريــن، واحلصــول علــى معلومــات جديــدة، 
الوعــي  تنميــة  إىل  قبــل، ابإلضافــة  مــن  يســبق معرفتهــم  مل  أفــراد  مــع  التفاعــل  وكذلــك 

إجيابيــة(. بســلوكيات 
وفيمــا يتعلــق حبالــة احلضــور االجتماعــي للمبحوثــن و)أصدقائهم/املتابعــن( يف مواقــع 	 

شــبكات التواصــل االجتماعــي، فقــد أكــدت النتائــج أن املبحوثــن أشــار بعضهــم إىل أن 
حالــة احلضــور االجتماعــي علــى هــذه الشــبكات كانــت إجيابيــة، والبعــض اآلخــر أشــار 
إىل أهنــا كانــت ســلبية؛ وهــو مــا أثبتتــه إجــاابت املبحوثــن علــى أبعــاد مقيــاس احلضــور 

االجتماعــي يف الشــبكات االجتماعيــة، منهــا: 
- احلــاالت االجيابيــة: )الشــعور ابحلريــة يف انتقــاد أفــكار وبيــاانت أو آراء اآلخريــن، 
معرفــة معلومــات شــخصية عــن األصدقــاء، أحافــظ أان وأصدقائــي علــى مواقــع شــبكات 
التواصــل االجتماعــي علــى تواصلنــا الدائــم مــع بعضنــا البعــض، بعضنــا ال أيخــذ اآلخريــن 
»األصدقــاء أو املتابعــن« علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى حممــل اجلــد، 
البعــض علــى مواقــع  مــع بعضنــا  جنــري حمــاداثت ومناقشــات مفتوحــة وحيويــة  أحيــاانً 

شــبكات التواصــل االجتماعــي(.
- احلــاالت الســلبية: )ينمــو لــدي كــره لآلخريــن »األصدقــاء أو املتابعــن« علــى مواقــع 
علــى  املتابعــن«  أو  وبعــض »األصدقــاء  أان  أختلــف  االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات 
مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي حــول العديــد مــن القضــااي واملوضوعــات، يكــون 
لــدي تشــكك مــن اآلخريــن »األصدقــاء أو املتابعــن« علــى مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي، يشــعر املتواصلــن علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي أهنــم يتعرضــوا هلجــوم 
شــخصي عنــد انتقــاد أفكارهــم وبياانهتــم أو آرائهــم، يعيــق بعضنــا البعــض »األصدقــاء أو 
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املتابعــن« علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي يف إجنــاز مهامنــا. 
أما عن مقدار ثقة املبحوثن يف عالقاهتم االجتماعية الي حققوها من خالل تواجدهم 	 

علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، فقــد أبــدى معظــم املبحوثــن ثقتهــم الكبــرية يف هــذه 
العالقــات، دل علــى ذلــك جمموعــة األبعــاد الــي متثلــت يف: )التفاعــل مــع أفــراد علــى مواقــع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي جيعلــي أشــعر ابالنفتــاح علــى أخبــار اآلخريــن، العديــد مــن 
أصدقائــي علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي ميكنهــم تقــدمي معلومــات جيــدة ىل، 
تــزداد قدرتــى علــى املشــاركة واختــاذ القــرار عنــد التواصــل مــع اآلخريــن علــى مواقــع شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، التفاعــل مــع األفــراد علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي 
يعطيــي الفرصــة للتعــرف علــى أشــخاص جــدد، العديــد مــن أصدقائــى علــى مواقــع شــبكات 
التواصــل االجتماعــي أثــق هبــم ملســاعدتى علــى حــل مشــكاليت، التفاعــل مــع أفــراد علــى 
مواقع شــبكات التواصل االجتماعي جيعلي أهتم مبا حيدث خارج مصر، اســتخدام مواقع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي يعطيــي الفرصــة للتفاعــل مــع أفــراد مــن خمتلــف اجلنســيات 
واخللفيــات، ال أشــعر ابلوحــدة عندمــا أحتــدث مــع أصدقائــي علــى مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي، العديــد مــن أصدقائــي علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي يتعاونــون 

معــى لتغيــري ســلوكيات خاطئــة(.
أوضحــت نتائــج الدراســة كذلــك أن املبحوثــن يشــعرون حبالــة مــن الرضــا واالرتيــاح عنــد 	 

رؤية تعليقات اآلخرين على الصفحة/احلساب على مواقع شبكات التواصل االجتماعي، 
واختــاذ موقــف إجيــاىب جتــاه الــذات عنــد مشــاركة اآلخريــن مشــاكلهم واهتماماهتــم، كمــا أن 
الصداقــات جيــدة وهنــاك شــعور بتحقيــق الــذات عنــد التعامــل مــع مواقــع شــبكات التواصــل 

االجتماعي.
أشــارت النتائــج أيضــاً إىل أن مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي هلــا دور كبــري يف 	 

حتقيــق احلضــور االجتماعــي للمبحوثــن؛ حيــث أهنــم ال يشــعرون ابلوحــدة يف بيئــة شــبكات 
التواصل االجتماعي، والتمكن من تطوير عالقات جيدة مع األصدقاء والزمالء، وحتديد 
مكانــة الشــخص عنــد اآلخريــن، وكذلــك تطويــر العالقــات ابآلخريــن والتواصــل معهــم 
بســهولة )بفــروق لصــاحل اإلانث عــن الذكــور(، كمــا أنــه عنــد إجــراء حمــاداثت غــري متزامنــة 
يف بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي فهنــاك شــعور أبن التعامــل حيــدث مــع أشــخاص 
حقيقيــن وليــس مــع أشــخاص جمهولــن، إضافــة إىل أنــه ال ميكــن متييــز احملــاداثت يف الوقــت 
الفعلــي )املتزامنــة( يف بيئــة شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن احملــاداثت الــي تتــم وجًهــا 
لوجــه )بفــروق لصــاحل الذكــور عــن اإلانث(، مــع الشــعور ابلراحــة عنــد حتقيــق التواصــل علــى 

شــبكات التواصــل االجتماعــي )بفــروق لصــاحل الذكــور عــن اإلانث(. 
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وعــن نــوع الدعــم االجتماعــي والعاطفــي الــذي حصــل عليــه املبحوثــن مــن خــالل 	 
أبعــاد  إليــه  أشــارت  مــا  وهــو  االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  مواقــع  علــى  تواجدهــم 
املقيــاس؛ فمــن خــالل إجــاابت املبحوثــن عليهــا أفــاد املبحوثــون أهنــم: )حصلــوا علــى 
مواقــع  اســتخدام  مــن  والعاطفــي  النفســي  الشــعور ابالرتيــاح  اآلخريــن،  مــن  التعاطــف 
شــبكات التواصــل االجتماعــي، تلقــي العديــد مــن نصائــح اآلخريــن يف مواقــع شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، شــعور الشــخص بوجــوده عنــد إعجــاب اآلخريــن مبــا ينشــره علــى 
صفحته/حســابه، استشــارة األفــراد يف مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي حــول بعــض 
املشــكالت الــي تواجــه الشــخص، احلصــول علــى جمموعــة متنوعــة مــن املعلومــات مــن 

أعضــاء مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي.
وأظهرت اختبارات الفروض النتائج التالية:	 
وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــن زايدة اســتخدام املبحوثــن شــبكات التواصــل 	 

االجتماعــي وارتفــاع ظاهــرة fomo لديهم. 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات املبحوثــن عينــة الدراســة 	 

علــى مقيــاس ظاهــرة fomo تبعــاً الختــالف النــوع وخصائصهــم الدميوجرافيــة )الســن، 
املســتوى التعليمــي، وكثافــة االســتخدام(، وجــاءت نتائجهــا كالتــايل:

 	)Dar-  النوع )ذكور – إانث(؛ لصاحل اإلانث. تتفق هذه النتيجة وما أثبتته دراسة
)cin et al.,2015 )92( بينــت النتائــج ميــل اإلانث املســتخدمن إلدمــان اســتخدام 

اهلاتــف احملمــول، والــذي عــزز مــن الشــعور ابلوحــدة االجتماعيــة لديهــم.
املســتوى التعليمــي )قبــل اجلامعــي- مؤهــل جامعــي- بعــد اجلامعــي(؛ لصــاحل املســتوى 	 

التعليمــي اجلامعــي واملســتوى بعــد اجلامعــي.
العمــر )مــن 18 إىل 30 - مــن 31 إىل 45 - مــن 46: 60(؛ لصــاحل الفئــة 	 

العمريــة مــن 31 إىل 45.
منخفــض 	   – االســتخدام  متوســط   – االســتخدام  )كثيــف  االســتخدام  كثافــة 

االســتخدام. وكثيــف  االســتخدام  متوســط  املســتوى  لصــاحل  االســتخدام(؛ 
 )93()Shackelford, 2018( وتتســق نتيجــة الفــرض مــع مــا أوضحتــه دراســة    
حيثث أثبتت نتائج الدراسة أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي )موقع الفيسبوك( 
خيتلــف بــن األفــراد تبًعــا الختــالف مساهتــم الشــخصية. كمــا أوضحــت النتائــج أيًضــا أن 
شــعور الفــرد ابلضغــط أو اإلجهــاد يدفــع الفــرد إىل االســتخدام املتزايــد للفيســبوك، كمــا يعــد 
تشــتت وقــت املســتخدم خاصــة مــع رغبتــه يف الكشــف عــن ذاتــه عامــل خطــر يزيــد مــن 
 )94()Sharma et al, 2017( إدمــان املســتخدم للفيســبوك. بينمــا أكــدت دراســة
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وجــود ارتبــاط ســليب بــن إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي واإلنرتنــت واهلاتــف احملمــول 
ومتغــريات الســن.

وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اهتمــام املبحوثــن بتحقيــق احلضــور - 
االجتماعــي وزايدة اســتخدامهم شــبكات التواصــل االجتماعــي.

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات املبحوثــن عينــة الدراســة - 
االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عززهتــا  الــي  االجتماعــي(  علــى مقيــاس )احلضــور 
التواصــل  التعليمــي، إدمــان مواقــع  تبعــاً الختــالف متغــريات )النــوع، الســن، املســتوى 

نتائجهــا كالتــايل: وجــاءت  االســتخدام(،  وكثافــة  االجتماعــي، 
يف النــوع )ذكــور – إانث(؛ عــدم وجــود فــروق. وهــي نتيجــة ال تتفــق ومــا أثبتتــه دراســة 	 

)Zafar, Lodhi& Shakir, 2018( )95( والــي أوضحــت نتائجهــا أن مســتوى 
إدمان الفيسبوك خيتلف بوضوح بن كل من اإلانث والذكور لصاحل اإلانث.  وأيضاً نتائج 
دراسة )Mahamid & Berte,2018()96( الي بينت أن الذكور أكثر إدماانً ملواقع 

التواصل االجتماعي من اإلانث.
املســتوى التعليمــي )قبــل اجلامعــي- مؤهــل جامعــي- بعــد اجلامعــي(؛ لصــاحل املســتوى 	 

التعليمــي بعــد اجلامعــي.
العمــر )مــن 18 إىل 30 - مــن 31 إىل 45 - مــن 46: 60(؛ لصــاحل الفئــة 	 

 )Zafar, Lodhi& العمــري مــن 18 إىل 30. تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة
)Shakir, 2018)97( الي أثبتت أن مســتوى إدمان الفيســبوك خيتلف بوضوح بن كل 

مــن الصغــار والكبــار لصــاحل الصغــار. 
متوســط 	   – االســتخدام  )كثيــف  التواصــل  مواقــع  وادمــان  االســتخدام  كثافــة 

االســتخدام – منخفــض االســتخدام(؛ لصــاحل املســتوى متوســط االســتخدام واملســتوى 
االســتخدام. كثيــف 

    ونتيجة هذا الفرض ال تتفق ونتيجة دراسة )العازمي& املرجتي، 2017()98( الي بينت 
عــدم وجــود فــروق ذات داللــه إحصائيــة تعــود للجنــس أو املســتوى الدراســي يف كل إدمــان 

مواقع التواصل االجتماعي والقلق االجتماعي والفعالية الذاتية، والكفاءة االجتماعية.
وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن حالــة )احلضــور االجتماعــي( الــي 	 

عززهتــا شــبكات التواصــل االجتماعــي لــدى املبحوثــن عينــة الدراســة وبــن متغــري )الفقــد 
االجتماعــي(.
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