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امللخص:
أصبحت اليواتف الذكية ال غنى عنيا لمحيااة اليومياةو ويمتماأل ااط اال والماراىايب والباال يب
ىواتااف ذكيااةن وينتالاار االسااتُفاط الم اارط أو المالااكل لميواتااف الذكيااة بنساابو ال ااعف )2:3
عرف استُفاط اليااتف الاذكا المالاكل ب ناو الاكل ماب أالاكال
لفي المراىايب ماارنة بالبال يب وي ّ
السموأل الذي يتميز باالستُفاط الايري لميااتف الاذكاو و ينات عناو أالاكال مُتم اة ماب ااذ
الجسفي أو الن سا أو االجتماعان
 ; Ting, &Chen, 2020سامية صابرو3125و 3131و )3131
ولاف تط تعريف مصاطم الُاوف ماب تاوات الاا" ماا وال وماوو Fear Of Missing Out
""FOMOوو عما أنو الُوف الذي ينطوي عما الاما،و والاما ،ماب أب يكاوب لافي ا ُاريب
تجارب أت لو أو يكتسبوب معمومات أكثر تائفة مب ال رفو ويت مب ال ومو الُاوف ماب تاافاب
الُبرات الجيفة والممتعةو والحاجة لمباا" باستمرار عمى اتصال بالالبكة االجتماعية لم رفن
& (Elhai, Yang, Rozgonjuk,& Montag, 2020; Yuan, Elhai,
)Hall, 2021:1
الياافف مااب الااورقااة البحثااية:
 تنااااول تعرياااف اساااتُفاط اليااااتف الاااذكا المالاااكل وتعرياااف الُاااوف ماااب تاااوات الاااا" مااااوFOMOون
 تناول عالقة استُفاط الياتف الذكا المالكل بالُوف مب توات الا" ما وال وموون تناول بعض مب نتائ الفراسات الساباة التا تناولت ال ومونوعمى

و" الفراسات الساباة واإلطار النظري تط تافيط عفة ماترحات وتوصياتن

الكممات الم تاحية :الُوف – ال ومو  -الياتف الذكا المالكلن
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abstract
Fear of missing out on something "FOMO" And use the problematic
smartphone
Prepared
Samia "Muhammad Saber" Muhammad Abdul Nabi
Professor, Department of Mental Health
College of Education - Benha University
The Egyptian Arabic Republic
Introduction:
Smartphones are becoming indispensable for daily life, and children,
teenagers and adults have smartphones. Excessive or problematic use of
smartphones is twice as common in adolescents compared to adults, and
problematic smartphone use is defined as a form of behavior that is
characterized by compulsive use of a smartphone and results in various forms
of physical, psychological or social harm.
(Ting, & Chen, 2020; Samia Saber, 2014, 2020, 2020)
The term fear of missing out on something was defined as "FOMO." Fear Of
Missing Out "FOMO", as a fear that involves anxiety, and anxiety that others
will have better experiences, or gain more useful information from the
individual, and FOMO includes the fear of losing good and enjoyable
experiences, and the need to constantly stay connected to the social network of
the individual.
(Elhai, Yang, Rozgonjuk, & Montag, 2020; Yuan, Elhai, & Hall, 2021: 1)
The goal of the research paper:
- Addressed the definition of problematic smartphone use and the definition
of fear of missing out on something “FOMO.”
- Addressing the relationship of smartphone use formed with fear of missing
out on something "FOMO."
- Addressing some of the results of previous studies that dealt with FOMO.
Suggestions and recommendations:
In light of the previous studies and the theoretical framework, several proposals
and recommendations were presented.
Key words: Fear - Fomo - problematic smartphone.
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مقدمة :
أصبحت اليواتف الذكية ال غنى عنيا لمحياة اليوميةو ويمتمأل ااط ال والمراىايب
والبال يب ىواتف ذكيةن
وينتالر االستُفاط الم رط أو المالكل لميواتف الذكية بنسبو ال عف )2:3

لفي

وحاليا و ال يوجفإجماع عمى تعريف وإفمابو اليواتف الذكية
المراىايب ماارنة بالبال يبو
ً
 ;Smartphone Addictionلذلأل يتط استُفاط مصطم واستُفاط الياتف الذكا المالكلو
 problematic smartphone useبالكل متكرر و والذي ٌشٍز الً فشل الفزد المتكزر
فً التحكم فً السلىك اإلدمانً للهاتف الذكً ،والذي بدوره ٌؤدي إلى ضعف وظٍفً أو
عرف استُفاط الياتف الذكا المالكل
ضائقة و و يتماالا ذلأل مع معايير اإلفماب السموكا .وي ّ
ب نو الكل مب أالكال السموأل الذي يتميز باالستُفاط الايري لمياتف الذكاو وينت عنو أالكال
مُتم ة مب ااذ الجسفي أو الن سا أو االجتماعان
سامية صابرو3125و 3131و (Ting, &Chen, 2020 ; )3131
ولاف تط تعريف مصطم الُوف مب توات الا" ما وال وموو Fear Of Missing Out
” “FOMOو عما أنو الُوف الذي ينطوي عما الام،و والام ،مب أب يكوب لفي ا ُريب
تجارب أت لوأو يكتسبوب معمومات أكثر تائفة مب ال رفو ويت مب ال ومو الُوف مب تافاب
الُبرات الجيفة والممتعة و والحاجة لمباا" باستمرار عمى اتصال بالالبكة االجتماعية لم رفن
(Elhai, Yang, Rozgonjuk,& Montag, 2020; Yuan, Elhai, & Hall,
)2021:1
برنا ) Perna (2020أب ال ومو ىو انال ال ال رف بالح اظ عما اتصاالت
كما أو
مستمرة بما ي عمو ا ُروب وويكوب ىذا نابعا مب الُوف المستمر مب أب ي يب عب ال رف
الُبرات االجتماعية الجيفةن )(Perna, 2020:13
وكذلأل أالار سيت وآُروب ) Sette et al., (2020إلا أب ال ومو ىو الحاجة إلى
الت اعل مع ااالُاص ا ُريب والباا" عمى اتصال بما ي عمونو ووىذا الم يوط يرتبط بالكل
متزايف باستُفاط الوسائط االجتماعية عبر اإلنترنت مثل :ال يس بوأل
)(Sette, Lima, Queluz, Ferrari, & Hauck, 2020
نسبيا ماارن ًة باليوطو
وقبل وسائل التواصل االجتماعا و كانت حياة ا ُريب ُاصة
ً
حيث أصب مب الالائع ا ب مالاركة تحفيثات الحياة اليوميةو ولط يكب لف ااتراف تا
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الساب ،ن س العفف مب ال رص لرؤية أنالطة ا ُريب والالعور ب نيط تافوا ال رصو وتاتيط
تجارب جيفة و االُتالف الوحيف ا ب ىو أب وسائل التواصل االجتماعا تذكرىط بذلألو حيث
إب استُفاط الوسائط االجتماعية المالكلو والتحا ،المتكرر مب ص حات وسائل التواصل
االجتماعا ااُر

يرتبط با ال وموو ومب الوا

أنو كمما زاف استُفاط ال رف لوسائل التواصل

أحفا قف
االجتماعاو زاف العوره ب افانوو تعنفما يتط تمبية احتياجاتأل و ال فاعا لمالعور ب ب ً
تاتألن ومع ذلأل و عنفما ال يتط تمبية احتياجاتأل و تمب المعاول أب يالعر ااتراف بيذا الُوف
مب تافانيط لمتجارب التا قف تساعف عما تمبية ىذه االحتياجاتن
)(Holte, &Ferraro,2020
وتمعب االحتياجات االجتماعية غير الممباه فو ار رئيسا تا استُفاط اإلنترنت المالكل و
ت اف يمج ااتراف الذيب ال يتماوب الفعط العاط ا الكاتا تا العالط غير المتصل باإلنترنت إلى
وسائل التواصل االجتماعا لمحصول عمى الفعط العاط او واذا استمر ااتراف تا الحصول
عمى الفعط العاط ا مب وسائل التواصل االجتماعاو تإنيط يتوقعوب وينتظروب بالكل متزايف
المزيف مب الفعط العاط ا عمى سبيل المثالو واإلعجاباتو والتعمياات اإليجابية مب
أصفقائيط)و ونتيجة لذلألو مب المرج أب يُاتوا مب أب ي وتوا ىذا الفعط العاط ا ال وري مب
أصفقائيط عنف م افرة وسائل التواصل االجتماعا مؤقتًاو مما قف يؤفي إلى مستو أعمى مب
ال وموو وبمعنى آُر و يرتبط الفعط العاط ا مب وسائل التواصل االجتماعا بالكل إيجابا
بال ومون
)(Fang, Wang, Wen, &Zhou, 2020
ويري يواب وآُروب ) (Yuan, Elhai, & Hall, 2021:1أب ال ومو قف يكوب نتاجا
اعراض االكتئاب و وااتراف الذيب يعانوب مب أعراض االكتئاب المرت عة اليكونوب قافروب عما
االن ماط إلا اانالطة االجتماعية الممتعة مع ا ُريبو وىذا يجعميط يُاتوب مب ت ويت
بعض ااحفاث /اانالطة الايمةووماتعمو ا ُروب; مما يؤفي إلا مستويات عالية مب
ال وموو ويكوب ال ومو مت ي ار وسيطا تا العالقة بيب االكتئاب واإلتراط تا استُفاط اإلنترنت
/التكنولوجيا استُفاط الياتف الذكا المالكل)و تااتراف الذيب يعانوب مب أعراض االكتئاب و
ىط أكثر عر ة لزيافة استُفاط التكنولوجيا; لتاميل التوتر وتنظيط المالاعر السمبيةن
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مب نتائ فراسة كل مب الياي وآُروبو والياي وآُروب
 (Elhai,وقف ات
Gallinari, Rozgonjuk, & Yang, 2020; Elhai, Yang, Fang, Bai, & Hall,
)2020
أب ال ومو يتوسط العالقات بيب كال مب االكتئاب والام ،والفة استُفاط الياتف الذكا
المالكلو وناقالت النتائ

استُفاط اليواتف الذكية كاستراتيجية تجنب محتممة بيب ااتراف

الامايبو وفور ال ومو لفي ااتراف الذيب يرغبوب تا الترابط االجتماعا ولكنيط أي ً ا يالعروب
بالام ،االجتماعان
وتبيب مب نتائ فراسة هارس ) ( Harris, 2020أب ىناأل عالقة بيب استُفاط مواقع
التواصل االجتماعاو وال وموو وسموكيات ا طرابات ااكلن
وتوصمت نتائ فراسة ريف ) (Reed, 2020 :1إلا أب ال ومو والرغبة تا الباا" عما
اتصال فائط با ُريب ي عرض طالب الجامعة لُطر الماارنة االجتماعية مع أقرانيط ومما قف
يكوب لو آثا ر سمبية عما تافير الذات لفي ال رف باإل اتة إلا ظيور أعراض االكتئاب عنفما
ياارنوب أن سيط با ُريب عما منصة االنستجراطووكذا يؤثر عما الرتاىية الن سيةن
وأو حت نتائ فراسة الياي ) (Elhai, Yang, & Montag, 2020 :4أب ال ومو
يرتبط بمستويات أعمى مب استُفاط وسائل التواصل االجتماعاو والياتف الذكاو ويرتبط بحفه
الام ،واالكتئابو والسمبيةو وانُ اض مستويات جوفة الحياة المفركةووكذلأل أكثر ارتباطا
بالسب ااص ر واإلناثو وأوصت نتائ الفراسة باجرا" مزيف مب البحوث عما إذا كاب ال ومو
يؤفي إلا استُفاط الياتف الذكا المالكل أو العكس وىذا لط يتط اكتالاتو بعفن
وأُيراو لافأصب ال ومو ىو مرض العصر الحالا و تمع تزايف وتيرة ااُبار الميمة عما
مواقع التواصل االجتماعاو أصب ااالُاص مرتبطيب بياو وعنفما يكوب ال رف لفيو ُوف
وقم ،مب ت ويت تحفيثات ااُبار أوال ب ولو واليمكنو

بط الن س لمبحث عب المعمومةو

واليستطيع التوقف عب ذلألو تينا ينفرج تحت حالة الوسواس الايري ويجب عالجو و وُ ض
مستوي الام،و واذا كاب مستوي الام ،عافيا ويستطيع التوقف عب البحث تترة; لماياط بعمل
آُر اليكوب ذلأل إفمانان
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املقرتحـات والتوصيـات:
عمى

و" اإلطار النظري ونتائ الفراسات الساباة يمكب تافيط الماترحات التالية:

يمكب تافيط الماترحات والتوصيات التالية:
2ن ىناأل حاجة إلى مزيف مب الفراسات حول ال ومو وعالقتو بالمت يرات الن سية ااُرين
3ن فراسة كي ية ُ ض وتاميل ال ومو واستُفاط الياتف الذكا المالكل عب طري،
البرام الوقائية واالرالافية والعالجيةن
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