
بعضُُوواالندفاعيةُُعادةُالشخصيةوالسُ ُالوحدةُالنفسيةُدورُ 
ُُبالنوموفوبياُفيُالتنبؤُالديموجرافيةُالمتغيرات

ُ لدىُالشبابُالجامعي
 )*(ُمحمودُمحمدُةهب

ُملخص
)أو الخوف من فقدان الهاتف والقلق المصاحب له( في هدفت الدراسة إلى التنبؤ بالنوموفوبيا 

وعدد  ،واالندفاعية(السعادة الشخصية، و  النفسية،الوحدة خصية )عدد من المتغيرات الش ضوء
عدد سنوات امتالك و  الدراسي،التخصص و  والعمر، النوع،) متغيرات الديموجرافيةمن ال آخر

لدى عينة من طالب الجامعة. مع محاولة  وذلك ،(الذكيونمط استخدام الهاتف  الهاتف،
مح  لمتغيرات الديموجرافيةلين الطالب وفًقا النوموفوبيا ب فيعلى الفروق كذلك التعرف 
( من 112) ( من الجنسين منهم263واشتملت عينة الدراسة اإلجمالية على ) االهتمام. 

-18( من اإلناث من كليات عملية ونظرية مختلفة تراوحت أعمارهم بين 151و) ،الذكور
اس النوموفوبيا وتم استخدام كل من مقي ،1،434± 20،36 عاًما بمتوسط عمرى قدره 24
( عن مقياس رسيل  2013) الدسوقي )من إعدادمقياس الوحدة النفسية و  ،من إعداد الباحثة()

Russel) ، ن إعداد مغني وكازاران )م  مقياس السعادة الشخصية وMoghnie& Kazarian 

 ومقياس االندفاعية ،(Lepper وليبر  Lyubomirskyيبوميرسكاى لعن مقياس  (2012)
النتائج أن  وبينت .(,.Patton et alباتون وزمالئه ( عن مقياس 2018) دة)ترجمة زيا
الوحدة النفسية والسعادة الشخصية. ب مقارنةبالنوموفوبيا كانت أكثر المتغيرات تنبؤا االندفاعية 
أكثر تنبؤا بالنوموفوبيا من متغيرات: النوع  الهاتف والتخصصنمط استخدام  وكذلك كان

 في اتجاه النوموفوبيا في افروق دالة إحصائيً  ووجدتمتالك الهاتف. وعدد سنوات ا والعمر
سنا )ذوو  األكبر( مقارنة بالطالب اعامً  21-18عمار بين الطالب األصغر سنا )ذوو األ

وجدت و  مقارنة بالكليات العملية. اتجاه الكليات النظرية وفي. (فأكثرسنة  21من عمار األ
النوموفوبيا وفًقا لنمط استخدام الطالب للهاتف  فيطالب بين درجات ال افروق دالة إحصائيً 

 اتجاه من يستخدمونه لقتل الوقت والملل. فيالذكي 
ُالمفتاحية  -النوع-االندفاعية-السعادة الشخصية-الوحدة النفسية –النوموفوبيا  :الكلمات

 .  الذكينمط استخدام الهاتف  -الدراسيالتخصص  -العمر
 

                              
 جامعة حلوان. أستاذ علم النفس المساعد، كلية اآلداب،)*( 
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Role of Psychological Loneliness, Subjective Happiness, 
Impulsivity, and some Demographic Variables in 
Predicting Nomophobia Among University Youth 

 
Heba Mahmoud Mohammed

(*)
 
 

The aim of this study was to investigate the ability of the variables of 
psychological loneliness, subjective happiness, impulsivity and some 
demographic variables (gender, age, academic specialization, number 
of years of possession of telephone, and pattern of use of smart phone) 
in the prediction of nomophobia at the end of adolescence and the 
early adulthood. It also aimed to identify the differences between two 
sex in nomophobia at the end of adolescence and early adulthood 
according to some demographic variables, "gender, age, academic 
specialization, number of years of possession of telephone, and pattern 
of use of smart phone. The study sample included 263 (male=112, and 
female=151) from different practical and theoretical schools ranging 
in age from 18 to 24 years with an average age of 20.36 and a standard 
deviation of ± 1,434, years. The nomophobia scale, the loneliness 
scale, the subjective happiness scale and the impulse scale were used. 
The results indicated that the impulsive was the most of psychological 
variables which predict the Nomophobia, if compared with loneliness 
and subjective happiness. And pattern of phone use and specialization 
were mostly predictive variables of nomophobia compared with 
gender, age, and number of years of telephone possession. Finally, the 
results showed statistically significant differences between mean 
scores of students of both sexes in nomophopia according to age in the 
direction of students aged 18-21 years. There were statistically 
significant differences between mean scores of students of both sexes 
in the nomophobia according to specialization in the direction of 
theoretical colleges. There were also statistically significant 
differences between mean scores of students of both sexes in 
nomophobia according to the pattern of student's use of the Smart 
phone in the direction of those who use it to kill time and boredom. 
 
Keywords: Nomophobia - Psychological variables - Demographic 
variables - Adolescence and early adulthood. 

                              
(*) Assistant Professor of Psychology, Faculty of Arts-Helwan University. 
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 قدمةمُ 
 ،حياتنا فيصارت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات جزًءا ال غنى عنه 

ومع انتشار أجهزة المحمول تعد الهواتف الذكية أحدث تقنيات االتصاالت 
ويستخدم مجتمع الشباب األجهزة المحمولة وخاصة الذكية منها  ،والمعلومات

 ؛على نطاق واسع ويعد طالب الجامعات أكثر الفئات استخداًما للهواتف الذكية
% منهم تراوحت 83فمن بين الراشدين الذين يمتلكون هاتًفا ذكًيا وجد أن 

ويرجع ، اامً ع 65% فقط أعمارهم فوق 74و ،عاًما 24-18أعمارهم بين 
انتشار استخدام الهواتف الذكية بين الشباب الراشدين إلى الخصائص 

مكنت هؤالء الشباب  والتي ،توفرها الهواتف الذكية التيالمتعددة  واإلمكانيات
على  –من أداء مهام يومية مختلفة باستخدام جهاز واحد ومن هذه الخصائص 

 ،الرسائل النصية إرسالاالتصال باآلخرين،  -سبيل المثال وليس الحصر
الترفيه...  ،األلعاب ،التسوق ،اإلنترنتتصفح  ،اإللكترونيالتحقق من البريد 

((Yildirim, 2014 . 

 فياإلفراط  فإن   ؛والوظائف التي توفرها الهواتف الذكية اإلمكانياتورغم 
عديد من الهذا االستخدام قد ينتج عنه  فياستخدامها وعدم القدرة على التحكم 

أشارت  ،هذا الصدد وفي(. Gezgin, Sumuer,& Yildirim, 2016) لمشكالتا
استخدام الهاتف  في اإلفراط أن   إلى (2011)عام  منظمة الصحة العالمية

يعرف  فيمايمثل عامل خطورة على صحة الفرد يتمثل  يمكن أن   الذكي
 (. Munira, 2014)الهاتف الخوف من فقدان  وهي، "بالنوموفوبيا"
موفوبيا ال تقتصر فقط على الخوف من فقدان الهاتف أو نسيانه والنو 

فقدان القدرة على االتصال والتواصل بل تمتد لتشمل الخوف من عدم  م ن َثم  و 
ففقدان الهاتف بالنسبة  ؛اإلنترنتنطاق تغطية شبكة االتصال أو  فيالوجود 

قطاع عن كل عدم القدرة على التواصل مع األصدقاء واالن يلبعض األفراد يعن
كل مكان يذهبون  فيذلك بعد أن اعتادوا حمل هاتفهم  ويأتي، ما يحدث حولهم
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وأثناء  ،الشارع فيوأثناء سيرهم  ،مكان العمل في ،حجرة النوم في ؛إليه
فإن فقدان الهاتف  م ن َثم  و  استخدامهم المصعد حتى أثناء دخولهم دورة المياه...

معه أكبر وقت  ييقض الذيأعز األصدقاء  بالنسبة للفرد فقدان واحد من ييعن
 مقروءةمن حياته لذلك يتفقد دوًما هاتفه المحمول خوًفا من رسالة نصية غير 

أو مكالمة هاتفية فائتة أو إيميل لم يقرأ ويشعر باستحالة االستغناء عنه لذلك 
أصبح التحقق من الهاتف أولوية لغالبية األفراد بمجرد استيقاظهم من النوم 

 فيوقد أدى ذلك إلى تغير  ،بهواتفهم أغلب ساعات النهار ر منهم متعلقونوكثي
 (.Kajal, Reshma& Shailaja, 2016) سلوك األفراد وكذلك نظرتهم االجتماعية

ومع زيادة انتشار الهواتف الذكية زاد انتشار هذه الظاهرة وأمكن مالحظة 
اة الشباب اليومية تأثيًرا انتشارها ما بين جيل الشباب وتؤثر النوموفوبيا على حي

عديد ال فيحيث يبدأ الفرد بالشعور بالقلق  ؛والنفسي البدنيسلبًيا على المستوى 
أو من نفاد شحن بطاريته أو من  ،المنزل فيمن المواقف من أن ينسى هاتفه 
مكان أو من تعطله  أي فيومن نسيانه  ،فقدان اإلشارة أو االتصال بالشبكة

وهذا الشعور بالقلق يدفع الفرد إلى عدم التركيز  ،خدامهوعدم القدرة على است
وبعض المشكالت كالشعور بعدم الرضا والوحدة عند عدم وجوده بدون هاتفه 

ويصاحب كل هذا عديد ، المحمول والشعور باإلحباط واليأس وفقدان السعادة
 إلخ… المعدة فيمن المظاهر كالشعور بالدوار وخفقان القلب واضطرابات 

(Gezgin et al,2016 .) 

وذلك كما ، نجد أن الوحدة النفسية تتنبأ بالنوموفوبيا ،هذا الصدد وفي
 ,Gezgin, Hamutogluوأياس  نهاميوتوجلو، سيز  ،جيزجنأشارت دراسة 

Sezen,& Ayas, (2018a)  فالعالقات الشخصية تتأثر بالتطورات التكنولوجية
تسمح لألفراد بالتواصل  هافالهدف األساسي الستخدام الهواتف الذكية هو أن  

 ،يكون وحيًدا ا يقلل من شعور الفرد بالقلق من أن  مَ ، مع اآلخرين الفوري
تكوين عالقاتهم  فيفاألشخاص يعتمدون بشكل أساسي على هواتفهم المحمولة 
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هم أفضل على المستوى النفسي عند وجود هاتفهم ويشعرون أن  ، االجتماعية
 المحمول معهم.

ومن ناحية أخرى وجد أن المستوى المرتفع من االندفاعية  ،هذا من ناحية
ه يمكن أن   إلى Smetaniukأشار سميتانيوك إذ  ؛بالنوموفوبيا ايرتبط ارتباًطا وثيقً 
ما يفضل  افغالبً  ،االندفاع فيفقد القدرة على التحكم  هياعتبار النوموفوبيا 

 لإلشباعكخيار  الذكيتف األفراد الذين ترتفع لديهم النوموفوبيا استخدام الها
 &Mei ,Chai, Wang, Chee, Ungvari) الفعلعواقب  فيدون التفكير  ،النفسي

Xiang, 2018) كما وجد أن النوموفوبيا قد ترتبط بالسعادة الشخصية فالقلق .
إلى شراء أكثر من جهاز  يقد يؤد ،الذكيوالخوف المستمر من فقدان الهاتف 

قدان هاتفه أو شراء أكثر من شاحن أو بطارية حالة ف في بديالبوصفه محمول 
 الذيوالضغط النفسي  الماليإلى العبء  يوهذا قد يؤد، لتجنب فصل الهاتف

حاجاتهم  إلشباعرغبة األفراد  بدوره يؤثر على سعادته الشخصية. كما أن  
الحصول على  فيسواء أكانت معرفية مرتبطة بالرغبة ، وتحقيق أهدافهم
السعي للشعور  فيحصيلتهم المعرفية أم وجدانية متمثلة  المعلومات وزيادة

 (.2015 )العمري، بالسعادة والتخلص من التوتر

 مشكلةُالدراسةُوتساؤالتها

إطار اهتمام الباحثين بدراسة المشكالت المرتبطة باستخدام الهواتف  في
 عديد من الباحثين اهتم بدراسة هذه المشكالتالنجد  ،المحمولة وخاصة الذكية

دمان  لإلنترنتضوء مفاهيم محددة كاالستخدام المشكل  في  اإلنترنتوا 
 اهتمت بمشكلة التيحين نجد الدراسات  في، واالعتماد على الهاتف المحمول

ها ظاهرة حديثة لها رغم أن   ،البيئة العربية فيا خاصة النوموفوبيا محدودة جد  
تناولت النوموفوبيا اهتمت  تيالتأثيراتها السلبية على األفراد. فمعظم الدراسات 

فرنسا،  ،العديد من الدول الغربية كالهند فيبها من حيث معدالت انتشارها 
 بيندال، ،بهاجوات ،شوكال ،دراسة ديكست فيوبريطانيا كما  ،تركيا ،البرازيل
 ,Dixit, Shukla, Bhagwat, Bindal, Goyal)زيادي وشرايفاستافا جويال،
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Zaidi& Shrivastava,2010)فالينكا، كاردوس وسانساسسني  ،ودراسة كينج ؛
(King, Valenca, Cardoso& Sancassiani,2014)شارما ،؛ ودراسة شارما، 

 ودراسة كانماني، ؛(Sharma, Sharma, Sharma& Wavre, 2015)شارما ووافر 
. ورغم وجود (Kanmani, Bhavani& Maragatham, 2017)وماراجاثام  بهفاني،

قة عن وجود عالقة بين النوموفوبيا وبعض المتغيرات النفسية أدلة علمية متس
دراسات  فيكما  ،والديموجرافية لدى عينات مختلفة من المراهقين والراشدين

وجيزجن )؛ (2018، عبد السالم(؛ (Sharma& Kaur,2016) شارما وكايو
وخاصة العربية -الدراسات  فيفهناك ندرة  .(Gezgin et al, 2018a وزمالؤه

نهاية المراهقة وبداية الرشد فال  فيوخاصة  ،تناولت هذه المتغيرات التي -هامن
تناولت النوموفوبيا وعالقتها  -حدود اطالع الباحثة في –توجد دراسة واحدة 

 والذي -امجتمعة معً  -بكل من الوحدة النفسية والسعادة الشخصية واالندفاعية 
من منظور نفسي كظاهرة حديثة على فهم ودراسة النوموفوبيا  ايساعد جوهري  

 يمكن التنبؤ بها من خالل بعض المتغيرات النفسية.

 ،المتغيرات الديموجرافية كالنوع يومن جانب آخر تؤد ،هذا من جانب
ونمط استخدام الهاتف  ،الذكيعدد سنوات امتالك الهاتف  ،التخصص ،العمر
 التياربت الدراسات فقد تض ،النوموفوبيا والتنبؤ بها فيدوًرا جوهرًيا  الذكي

أشارت دراسات شارما وكايور إذ  ؛النوموفوبيا فيتناولت الفروق بين الجنسين 
(Sharma& Kuar, 2016)وأوزدمير ؛ (Ozdemir,2018)؛ ودافي وهايبر 

(Davie& Hiber, 2017)  فيالنوموفوبيا  فيإلى وجود فروق بين الجنسين 
 .جانب الذكور

  &Yildirim, Sumuer)ومر ويلدريم سي ،بينما أشارت دراسة يلدريم

Yildirim, 2016)، هئودراسة جيزجن وزمال (Gezgin et al, 2016) ودراسة .
 فيإلى وجود فروق بين الجنسين  (Gezgin& Cakir, 2016)جيزجن وكاكير 

متغير العمر أشارت معظم الدراسات إلى أن  وفيجانب اإلناث.  فيالنوموفوبيا 
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كدراسة سيكيور  اعامً  25الفئة العمرية أقل من  في النوموفوبيا تنتشر أكثر
ودراسة  ؛(Abraham, 2014) ودراسة أبراهام ؛Secure Envoy, 2012)) إنفوي

 2016ه )ئودراسة جيزجن وزمال Sharma et al) (2015 ,ه ئشارما وزمال
(Gezgin et al, بينما أشارت دراسة عدنان وجيزجن  (Adnan& Gezgin, 

  بيورتاس وبيورتاس جاميز، كوردبا، هيرنانديز، انركو،؛ ودراسة م(2016
(Manrique, Hernandez, Cordoba, Gamez, Puertas& Puertas, 2018)  

 مرحلة عمرية.  أي فيالنوموفوبيا تظهر  إلى أن  
أما متغير عدد سنوات امتالك الهاتف فقد تناولته دراسة عدنان وجيزجن 

(Adnan& Gezgin, 2016) ى عدم وجود فروق دالة بين من يمتلك وتوصلت إل
حين  يف  لمدة عام وبين من يمتلكه لمدة خمس سنوات فأكثر.  الذكيالهاتف 

إلى  (Gezgin& Cakir, 2016)توصلت دراسات أخرى كدراسة جيزجن وكاكير 
أن من يمتلك الهاتف لمدة أكثر من أربع سنوات كانت ترتفع لديهم مستويات 

 ،ونمط استخدام الهاتف الدراسيالتخصص  تغيريم  إلى  النوموفوبيا. باإلضافة  
 ،والكشف عن الفروق في النوموفوبيا، وهما متغيران غفلت الدراسات تناولهما

 التنبؤ بالنوموفوبيا.  فيهما يمكن أن يؤديا دوًرا حين ترى الباحثة أن   فيوفقا لها 

قدرة إلى التعرف على  تهدف بشكل أساسيفإن هذه الدراسة  ،ومما سبق
التنبؤ بالنوموفوبيا. وكذلك التعرف  فيبعض المتغيرات النفسية والديموجرافية 

 نهاية المراهقة وبداية الرشد فيالنوموفوبيا بين الجنسين  فيعلى الفروق 
ا لبعض المتغيرات الديموجرافية وللتحقق من أهداف )مرحلة الشباب( وفقً 

 تية:التساؤالت اآل فيأمكن صياغة مشكلتها  ،الدراسة

واالندفاعية بدرجة  الشخصية،السعادة و  النفسية،الوحدة  إلى أي درجة تتنبأ -1
 ؟(نهاية المراهقة وبداية الرشد فيالجامعة )النوموفوبيا لدى طالب 

عدد و التخصص الدراسي، و  والعمر، متغيرات النوع،إلى أي درجة تتنبأ  -2
لنوموفوبيا بدرجة ا الذكيونمط استخدام الهاتف  الهاتف،سنوات امتالك 
 الرشد؟نهاية المراهقة وبداية  فيلدى الطالب 
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في  (نهاية المراهقة وبداية الرشد )في الجامعة هل توجد فروق بين طالب -3
عدد سنوات  -العمر -التخصص -بعض المتغيرات الديموجرافية "النوع

 نمط استخدام الهاتف"؟  –امتالك الهاتف 

 أهميةُالدراسة

 :ُاألهميةُالنظريةأوالًُ

 يوه  ، تناولتها التيتستمد الدراسة أهميتها النظرية من أهمية الظاهرة  -1
ورغم  ،اآلونة األخيرة فيحظيت باهتمام بعض الباحثين  تيوال  النوموفوبيا 

مختلف الثقافات العربية والغربية فلم يعكس  فيارتفاع معدالت انتشارها 
ارنة بمفاهيم أخرى صياغة مفهوم "النوموفوبيا" مق فيثبات  النظريالتراث 

 ،نترنتاإلسوء استخدام  ،االستخدام المشكل لإلنترنت ،كإدمان اإلنترنت
 النظريإلى مزيد من التحديد والتأصيل  يما يؤد ؛واالعتماد على الهاتف

عداد أداه دراسية تكون حافًزا لمزيد من الدراسات المستقبلية  لهذا المفهوم وا 
 هذا المجال. في

 يوه  ، تناولتها التيالدراسة النظرية من أهمية الشريحة  كذلك تكمن أهمية -2
الفئة األكثر استخداًما  وهي، )نهاية المراهقة وبداية الرشد(الشباب فئة 

. كما تشهد هذه المرحلة كثيًرا من المشكالت النفسية الذكيللهاتف 
 ينبغيوالمشكالت النفسية االجتماعية فيزداد القلق والشعور بالوحدة كما 

 هذه المرحلة فيالشباب إقامة عالقات ذات معنى مع اآلخرين  على
 (.157: 2000 ،)سالمة

 :ُاألهميةُالتطبيقيةاثانيًُ

 فيإعداد برامج وندوات تثقيفية  فيتساعد نتائج الدراسة  من المتوقع أن  
وتقديم حلول تتضمن إسهام كل األطراف المعنية لمواجهة  ،المدارس والجامعات
تعد إحدى المشكالت المرتبطة بالتكنولوجيا للجيل  والتي، ياانتشار النوموفوب
المدارس  ومديريبالنوموفوبيا ما بين المعلمين واألسرة  الوعيالقادم. كذلك 
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ورؤساء الجامعات التخاذ أساليب الوقاية المناسبة لمواجهة النوموفوبيا األمر 
 حد من انتشارها. حمايتهم من اآلثار السلبية لهذه الظاهرة وال فييساعد  الذي

 النظريةُوأطرهامفاهيمُالدراسةُ

(1) أوال:ُمفهومُالنوموفوبيا
  

زاد انتشارها  والتي ،تعد النوموفوبيا أحد أنواع رهاب العصر الحديث
بين األفراد وتكنولوجيا االتصاالت المحمولة وخاصة  اليومينتيجة للتفاعل 

الدليل التشخيصي  يفالنوموفوبيا لم تظهر  الهواتف الذكية. ورغم أن  
 كأحدفقد تم اقتراح إدراجها كفوبيا موقفية أو  DSM-5 الخامس اإلحصائي

الدليل التشخيصي  فيأنواع الفوبيا االجتماعية بناًء على التعريفات المدرجة 
 (. Bragazz& Puent, 2014) الرابع اإلحصائي

مه من خالل استبيان قد 2008وظهر مفهوم النوموفوبيا ألول مرة عام 
مستخدم للهواتف  2100مكتب بريد المملكة المتحدة البريطانية بمشاركة 

الهواتف و مستخدممنها  يعاني التيالمحمولة لدراسة أنواع القلق ومظاهره 
الهواتف المحمولة يعانون من  مستخدمي% من 53وأظهرت أن  ،المحمولة
لنساء حيث الذكور كانوا أكثر عرضة لها عن ا كما كشفت أن   ،النوموفوبيا
% من اإلناث المشاركات مشاعر 48و% من الذكور المشاركين 58أظهر 

 (. In:Yildririm, 2014) القلق عند عدم القدرة على استخدام الهاتف المحمول

 تعريفُالنوموفوبيا[1ُ]

فوبيا عدم  وهي No-Mobile-Phone-Phobiaاختصار لـ  هيالنوموفوبيا 
 الذيويشير إلى الشخص  Nomophobeوجود هاتف محمول. واالسم منه هو 

وتشير إلى الخصائص ، Nomophobic فهيمن النوموفوبيا أما الصفة  يعاني
(. وتعد دراسة كينج Yildirim, 2014) والسلوكيات المرتبطة بالنوموفوبيا

                              
(1)  Nomophobia 
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قدمت تعريًفا  التيأولى الدراسات البحثية  (King et al, 2010) هئوزمال
رابات العصر الحديث الناتجة عن استخدام التقنيات اضط أحد"بأنها للنوموفوبيا 
حالة من الشعور بعدم االرتياح أو القلق من عدم وجود الهاتف  وهيالحديثة 

عرفوا  (King et al., 2014) هئدراسة أخرى لـ كينج وزمال وفيالمحمول". 
ها الخوف من عدم القدرة على االتصال من خالل الهاتف النوموفوبيا بأن  

ل وأن النوموفوبيا مفهوم يشير إلى مجموعة السلوكيات أو المظاهر المحمو 
 المرتبطة باستخدام الهاتف المحمول".

"نوع من أنواع الرهاب  هابأن   (Yildirim, 2014) كذلك عرفها يلدريم
الحديثة ينتج من الخوف من عدم القدرة على التواصل وفقدان جميع برامج 

 التيوعدم القدرة على الوصول للمعلومات ، ذكيةتوفرها األجهزة ال التيالتواصل 
 تتيحها الهواتف المحمولة".

غير  فالخو "ها بأن    (Kajal et al., 2016)كما أشار إليها كاجال وزمالؤه
من الخروج خارج نطاق االتصال بالهاتف المحمول". كما نجد شارما  العقالني
"كحالة تشير إلى  يعرفان النوموفوبيا (Sharma& Kaure, 2016)وكايور 

مشاعر عدم االرتياح والقلق والعصبية الناتجة من عدم القدرة على االتصال 
 بالهاتف المحمول".

نجد  ،إطار الخلط بين مفهوم النوموفوبيا وبعض المفاهيم األخرى وفي
السلوكية  اإلدمانها احد أشكال أن بعض الباحثين أشار إلى النوموفوبيا على أن  

 ,Bivin( 2013) ثوالسي وفيليب ماثوي، ة كدراسة بايفن،للهواتف المحمول

Mathew, Thulasi& Philip ( 2017) ودراسة دافي وهيلبر ؛Davie& Hilber؛ 
 ,Nawaz, Sultan, Amjad& Shaheen)  أمجد وشاهين سلطان، ،ودراسة نواز

ومنهم من أشار إليها كمشكلة أو كظاهرة سلوكية تنتج عن االعتماد  ،(2017
( 2016) لهواتف المحمولة وسوء استخدامها كدراسة ثاكور وأوليفعلى ا

Thakur& Olive( 2017) نوجي وايما ،، ريدزوانيودراسة عل ؛Ali, Ridzuan, 
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Nuji,& Immaكاكير ويلدريم ،ودراسة جيزجن ؛ (Gezgin, Cakir.& Yildirim, 

كدراسة  سلوكيها اضطراب حين أشار باحثون آخرون إليها على أن   في ،(2018
 سدهرشان، سانجاي، ودراسة مادهسدان، ؛,.King et al( 2014ه )ئكينج وزمال

 &Madhusudan, Sudarshan, Sanjay, Gopi( 2017) جوبي وفيرنانديس

Fernandes ورغم هذا الجدال أشار كينج وزمالؤه .King et al., (2014)  إلى أن
إلى  يالنوموفوبيا يؤدإلى  لإلشارةاستخدام مصطلح إدمان الهواتف المحمولة 

 بالرهاب يمصطلح النوموفوبيا يوح وأكدوا أن   ،صعوبة فهم مفهوم النوموفوبيا
 على استخدامه.  اإلدمان)الخوف( من عدم وجود الهاتف المحمول وليس 

 القلق ةحال"ها أن  ب ت عر ف الباحثة النوموفوبيا ،ومن خالل العرض السابق 
أم تعطله عن العمل أم  ،مكان ما فيسيانه سواء بن الذكيمن فقدان الهاتف 

قد يسبب حالة  ذيوال  ، وكذلك فقدان االتصال بالشبكة ،االتصال أم السير بدونه
من عدم االرتياح والقلق والعصبية والخوف الناتج عند المستخدم وما يصاحب 

  نفسية واجتماعية". ،ذلك من مظاهر سلوكية
  أبعادُالنوموفوبيا:[2ُ]

 :يه  ، ( أربعة أبعاد للنوموفوبيا2014) Yildirim حدد يلدريم

ويشير هذا البعد إلى مشاعر فقدان التواصل ، عدم القدرة على التواصل -أ
 التيالهاتف المحمول  إمكانياتباآلخرين وعدم القدرة على استخدام  اللحظي

. كما يشمل مشاعر عدم القدرة على التواصل الفوريتسمح للفرد بالتواصل 
 رين وتواصلهم معه.مع اآلخ

 فيويرتبط هذا البعد بمشاعر فقدان االتصال  (1)فقدان االتصال)الشبكة( -ب
واالنفصال عن الهوية الشخصية عبر  الذكييوفره الهاتف  والذي، مكان أي
 .االجتماعيوخاصة على شبكات التواصل  نترنتاإل

                              
(1)  Not being able to communicate 
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شاعر عدم ويعكس هذا البعد م (1)عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات -ج
عدم  ،الراحة من فقدان إمكانية الوصول للمعلومات عبر الهواتف الذكية

وعدم القدرة على  ،القدرة على استعادة المعلومات على الهواتف الذكية
 البحث عن المعلومات على الهواتف الذكية. 

 التيعن الراحة  التخلييرتبط هذا البعد بمشاعر  (2)عن الراحة التخلي -د
الراحة من خالل الحصول على  فيهواتف الذكية ويعكس الرغبة توفرها ال
 .الذكيالهاتف 

 مظاهرُالنوموفوبيا[3ُ]

* اإلمساك بالموبايل بمجرد االستيقاظ من النوم وحتى قبل القيام من الفراش* 
 حمل أكثر من موبايل

مجرد شعوره بفقدان  * عدم االنتقال من غرفة إلى غرفة إال والموبايل معه*
 ايل يؤلمه.الموب

 المياهأماكن غير مالئمة كالسرير ودورة  في*استخدام الموبايل وحمله 

 .* الشعور باالضطراب حينما يكتشف أن الموبايل بعيًدا عنه

اليوم وبشكل يزيد عن  فيوالمستمر لشاشة الهاتف عدة مرات  القهري* التحقق 
 الت.للتأكد من عدم وجود اتصاالت فائتة أو إيمي الطبيعيالمعدل 

* شحن الموبايل بصورة مستمرة والتأكد طوال الوقت من أن الموبايل مشحون 
 المنزل.  فيتماًما حتى إذا كان الشخص 

حالة  وفي ،ظرف من الظروف أي* صعوبة ترك الهاتف أو إغالقه تحت 
أو نفاد رصيده يصاب بحالة من الخوف  ،اقتراب بطارية الهاتف من النفاد

 والفزع.

                              
 (1) Losing connectedness 

(2) Not being able to access information 
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الشخص مغادرة المنزل ولو لدقائق بدون أن يكون معه الموبايل * ال يستطيع 
 حتى ولو لجلب أشياء من السيارة أسفل المنزل على سبيل المثال.

 .واللقاءات ،المدرسة ،العمل في* يصبح الموبايل وتطبيقاته محوًرا للحديث 

مكان خاٍل من تغطية  فيتجاه الوجود  الطبيعي* الرعب الشديد أو القلق غير 
 .اإلنترنتشبكات االتصال أو 

* الشعور بالقلق والعصبية من فكرة فقدان الهاتف أو عندما ال يمكنه 
 .استخدامه

أو أكثر من شاحن للهاتف والشغف بكل  ،ذكي* االحتفاظ بأكثر من هاتف 
 .تكنولوجيا الهواتف الذكية فيجديد 

و شبكة أ الذكي* الشعور بالقلق والعصبية واالكتئاب عند فقد الهاتف 
 االتصال.

 .يتعذر فيها االتصال بالشبكة التي* تجنب األماكن 

أو عدم  الذكيعند فقدان الهاتف  عدواني* إظهار عصبية مفرطة وسلوك 
 القدرة على استخدامه.

مكان  فيحتى إذا كان الشخص  الذكي* القلق المفرط من ضياع الهاتف 
 آمن. 

 Dixit et) مكان آخر. فيتركه  * الشعور بعدم األمان عند فقدان الهاتف أو

al,2013؛2015،الشال ؛ Pavithra, Madhukumar& Murthy,2015  ؛  

Usal, Ozen& Madenoglu,2016 ؛2017 ،العكوم ؛2016 ،دردرة ؛ 
Angustians, Carrion, Garcia, Rueda, Torres& Torrecillas, 2018.) 

 النظرياتُالمفسرةُللنوموفوبيا[4ُ]

تحظى التأثيرات المعرفية للسلوك بقدٍر كبير من  رفية:النظريةُالمع -أ
إذ  ،وبخاصة عند تفسير المخاوف والقلق واضطرابات الهلع وعالجها ،االهتمام

تؤكد التفسيرات المعرفية حساسية الناس الخائفين والمستهدفين للهلع إلدراك 
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أو الموت  ،المؤشرات المنبئة بالخطر أو التهديد مثل فقدان التحكم أو الَحَرج
 ييمثل خبرة مهددة تؤد الذكيفقد الهاتف  وتفسر النوموفوبيا باعتبار أن   .اأحيانً 

فإن القلقين من  Emeryوأمرى   Beckفوفًقا لنظرية بيك  ،إلى تفاقم القلق
ومن ثم يظل  ،ويرون العالم مصدًرا للخطر والتهديد ،الجمهور سريعو التأثر

بينما  ،تهديد محتمل من العالم أيجهة التيقظ باستمرار لموا شديديهؤالء 
 ،من: دردرة )نقاًل  يتجاهلون أو يهملون الهاديات اإليجابية أو المطمئنة

2016). 

تفسر هذه النظرية النوموفوبيا على أنها نتيجة تعلق : نظريةُالتعلق -ب
األشخاص بهواتفهم المحمولة ويرتبط هذا التعلق براحتهم النفسية وشعورهم 

 ك يشعرون بعدم االرتياح عند االنفصال عن هاتفهم أو فقدانهباألمان لذل
(Sahin, Son& Eichenberg, 2018فوفًقا لما قدمه ديفيد جرين فيلد .) David 

Green Field  األخرىفإن تعلق الفرد بالهاتف المحمول يشبه أنواع اإلدمان، 
ولة عن الناقالت العصبية والمسئ أحدالدوبامين وهو  في حيث يتضمن خلاًل 

ه يقوم بدفع وتعزيز األشخاص للقيام باألشياء ن  إ أيتنظيم مركز مكافأة المخ 
كل مرة يستقبل الشخص إشعاًرا جديًدا  ففيها مصدر للمكافأة يعتقدون أن   التي

ت لزم الشخص بفتح  ،الدوبامين فيعلى هاتفه المحمول تحدث زيادة طفيفة 
 .(Through: Thakur& Olive,2016) هالوقت نفس فياإلشعار فوًرا والرد عليه 

ُالسلوكية -جـ ضوء مفهوم  فيتفسر النوموفوبيا أن  يمكن: النظرية
 التييعد أداة قوية لتحليل اآلليات  والذي Skinner قدمه سكينر الذيالتعزيز 
فالنوموفوبيا تنتج عن السلوك المتكرر الستخدام  ،سلوك األفراد فيتتحكم 
 واإلنترنتيقدمها الهاتف من األلعاب  التيائف وتعد الوظ، الذكيالهاتف 

هذه  ؛وغيرها من التعزيزات اإليجابية للفرد االجتماعيوشبكات التواصل 
لفترات طويلة وي ضحى ببعض  الذكيالتعزيزات تدفعه الستخدام الهاتف 

 (.(Nawaz et al., 2017يقع فريسة للنوموفوبيا  م ن َثم  و ، االلتزامات



ُُبالنوموفوبياُفيُالتنبؤُالديموجرافيةُبعضُالمتغيراتُوواالندفاعيةُُوالسعادةُالشخصيةُالوحدةُالنفسيةدورُ
 

-775- 

ممتلكات الفرد يمكن  وفًقا لهذه النظرية فإن   (1)لممتدةنظريةُالذاتُا -د
 Belkلذلك أوضح بيلك  ،أن تصبح امتداًدا لذاته سواء بقصد أو بدون قصد

فهم ال  ،امتالك األفراد للهاتف الذكي هو امتداد لذواتهم المادية أن   1988عام 
ية تعكس ها تدرك أيًضا كأدوات فردولكن  ، يستخدمونها كأدوات نفعية فحسب

وعن ، وذلك من خالل االحتفاظ بذكريات عن الذات، هويات وقيم المستخدمين
 اإلحساسترسيخ  م ن َثم  و ، اآلخرين هذه الذكريات تعكس هويات مستخدميها

 ،البقاء بالقرب من هاتفهم فيبامتداد الذات لذلك ال يرغب األفراد فقط 
نما يجدون كذلك صعوب ،ويحجمون عن االنفصال عنه ن  فية وا  رميه حتى وا 

لم تعد هناك حادة عملية له. فاألفراد يشعرون الضيق واالنفعاالت السلبية 
 ,Han) خرى عندما ينفصلون عن ممتلكاتهم خاصة التي تعكس هويتهماأل

Kim& Kim, 2017; Clayton, Leshner& Almond, 2018)  
[5]ُُ ُللنوموفوبيا ُالخطورة ُالُرُفيعوامل ُوبداية ُالمراهقة )مرحلةُُشدنهاية

 الشباب(

بدأ عصر جديد مع ظهور الهواتف المحمولة وخاصة الهواتف الذكية 
ومع تعدد إمكانيات الهواتف الذكية شاع استخدامها وخاصة بين الشباب حيث 
جعلت حياتهم اليومية أسهل وأيسر. ويستخدم شباب اليوم الهواتف الذكية ال 

ن   العالم  اإلنترنتفقد جعل ؛ ختلفةما ألغراض أخرى ملالتصال باآلخرين فقط وا 
سلعة مهمة بعد المأكل والملبس  االجتماعيأقرب وصارت وسائل التواصل 

وقد أدى االستخدام المفرط للهواتف المحمولة عامًة والذكية خاصة  ،والمسكن
 ,.kajal et al) ومنها النوموفوبيا، إلى ظهور العديد من المشكالت النفسية

2016; Gezgin et al., 2016).  يشعر األفراد بالخوف وعدم األمان عندما ال إذ
هم يشعرون بخطر محتمل يهدد حياتهم يستطيعون إيجاد هواتفهم المحمولة ألن  

(Munira,2014وعلى مستوى العالم .)،   جيل الشباب وخاصة الطالب  فإن
 التكنولوجية كالهواتف الذكية األجهزةأكبر مع  لديهم ميل نحو التأقلم بشكلٍ 

                              
(1)  Extended Self Theory 
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  ،مقارنة بأقرانهم األكبر سًنا. وانتشار الهواتف الذكية يزداد يوًما بعد اآلخر
ما بين  امعدالت انتشار النوموفوبيا أيضً  فيوهذه الزيادة ينتج عنها زيادة 

نتجت عن االستخدام المفرط  التيعديد من المشكالت الفهناك  ،المراهقين
المراهقين فقد أصبح  للهواتف الذكية أثرت على حياة األشخاص وخاصة

المراهقين أكثر اعتماًدا على الهواتف الذكية نتيجة عدة عوامل منها الضغط 
وهناك أدلة  ،الحاجة إلى العالقات االجتماعية ،وقت الفراغ ،االجتماعي

مبريقية تشير إلى أن المراهقين والطالب الذين ينقصهم الثقة بالنفس أثناء إ
ويتواصلون من خالل هواتفهم الذكية يصبحون لوجه  اوجهً  االجتماعيالتواصل 

ولذلك يصبحون أكثر عرضة للنوموفوبيا.  ،أكثر اعتماًدا على هواتفهم المحمولة
الشباب من العديد من  يأثناء مرحلة المراهقة يمكن أن يعان فيكما أنه 

الصراعات  ،الكآبة ،االجتماعياألعراض النفسية واالجتماعية كاالنسحاب 
الت مع األقران ومشاعر الخوف والقلق والتشاؤم من الحياة مشك ،األسرية

ومن الصراعات ، والمستقبل لذلك يحاول المراهقون الهروب من مشاعر الوحدة
حياتهم  فيليس لها حل  التيحياتهم االجتماعية والمشكالت  فيالمختلفة 

وعدم االستغناء عن الهاتف  اإلنترنتاليومية من خالل االهتمام باستخدام 
 ذيال  يمثل بالنسبة لهم مصدًرا للشعور باألمان والراحة األمر  ذيوال  ، المحمول

 Gezgin) حال شعورهم بفقدان هواتفهم المحمولة فيإلى زيادة النوموفوبيا ي يؤد

et al., 2018a.) 

(1):ُمفهومُالوحدةُالنفسيةاثانيًُ
  

ها ا ألن  نظرً ، يمثل الشعور بالوحدة النفسية واحدة من المشكالت المهمة
يمكن أن يعانيها  التيتعد بمثابة نقطة البداية بالنسبة لكثير من المشكالت 

ويعد مفهوم الشعور بالوحدة النفسية من المفاهيم  ،ويعايشها ويشكو منها الفرد
 أصبح مجاالً  م  ن ثَ وم   ،علم النفس فيالقت اهتماًما كبيًرا من الباحثين  التي

 ولعل أهم الدوافع وراء هذا االهتمام أن   ،لنفسيةأساسًيا للبحوث والدراسات ا
                              

(1)  Loneliness 
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الشعور بالوحدة النفسية أصبح مشكلة خطيرة وواسعة االنتشار بين جميع الفئات 
 (.5: 2013 ،الدسوقي) العمرية

 

 تعريفُالوحدةُالنفسية[1ُ]

فالوحدة حالة  ،يجب التفرقة بين أن يكون اإلنسان وحيًدا وأن يكون بمفرده
الفرد لعالقاته باآلخرين بينما االنفراد حالة  إدراكى كيفية ذاتية تشير إل

 )سالمة، األفراد وعدد األفراد الذين للفرد عالقات معهم أيموضوعية تشير إلى 
2000 :27.) 

وذلك الختالف  ،تعريفهم للوحدة النفسية فيوقد اختلف الباحثون 
 ,Deniz)هامارتا وأري  التوجهات النظرية لديهم فيعرفها دينايز،

Hamarta&Ari,2005) حالة وجود خلل  في"انفعال يتم استثارته  بأنها
 العالقات االجتماعية لدى الفرد". في كيفيأو  كميواضطراب 

عرفا الوحدة النفسية بأنها"  Demirli& Demi( 2014) ديميرلى وديمر أما
كم شبكة العالقات  فيخبرة غير سارة تظهر عندما يكون لدى الشخص نقص 

 تماعية ونوعيتها".االج

عرفها إذ  Caputo( 2015) ويتفق التعريف السابق مع تعريف كابيتو
"خبرة ذاتية يتعرض لها الفرد تتضمن الشعور بالفراغ والعزلة ونقص  هابأن  

تشير إلى االشتياق  فهي ،مشاعر الرضا عن العالقات اإلنسانية الحميمة
 جتماعية ذات معنى معهم".وتكوين عالقات ا باآلخرينلالرتباط  االنفعالي

( للوحدة 19: 2013 ،الدسوقي) دراستها تعريف في وتتبنى الباحثة
الفرد بوجود فجوة نفسية بينه وبين المحيطين به نتيجة  إحساسها "النفسية بأن  
ا مَ ، عالقات مشبعة ذات معنى معهم فياالنخراط أو الدخول  إلمكانيةافتقاده 

همالالنبذ إلى شعوره بعدم التقبل و ي يؤد   ه محاط بهم".رغم أن   ،اآلخرين له وا 
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 النظرياتُالمفسرةُللوحدةُالنفسية[2ُ]

فسرت الوحدة  التيهناك العديد من النظريات النفسية واالجتماعية 
جذور  ترى أن   فالنظرية التحليلية ؛وذلك من وجهات نظر مختلفة، النفسية

السنوات الخمس األولى من حياة  يوه  ، الوحدة النفسية ترجع إلى مرحلة الطفولة
ظهور الشعور بالوحدة  فيفالعالقات األسرية خالل تلك الفترة لها دور  ،الطفل
نتيجة شعور الطفل بفقدان األمن والطمأنينة وضعف العالقات  ،النفسية

النظرية مرحلة الطفولة المبكرة. في حين أكد أنصار  فيواالرتباط باآلخرين 
راد الذين يعاونون من اضطرابات نفسية لديهم سلوك سلبي ال األف أن   السلوكية

وهذا سلوك متعلم يكتسبه ، يساعدهم على تحقيق أهدافهم واالستمتاع بعالقاتهم
 (. 2016 ،)محمود الفرد من التفاعل مع البيئة المحيطة به

 رأى أن  فقد  االجتماعينظرية التعلم صاحب  Bandouraأما باندورا 
ه وظيفته ألن   يويؤد ،النفسية ينشأ على أساس التعلم بالمالحظة الشعور بالوحدة

سلوك ارتبط بالتعزيز من خالل نموذج حقق نتائج وهو عبارة عن إحساس الفرد 
المواقف االجتماعية  فيبضعف فعالية الذات وتوقعه وعدم القدرة على السيطرة 

أن الشعور بالوحدة على  النظرية الظاهرياتيةبجهوده الذاتية. كما اتفق أصحاب 
 التيالنفسية ينشأ من التناقض بين حقيقة الذات الداخلية للفرد والذات الخارجية 

 هو ضغوط النفسية سبب الوحدة نظريته أن   فيرز جرى روفييراها اآلخرون. 
عليها ق متفددة ومحطرق برف تجعله يتص التيالفرد  علىالمجتمع الواقعة 

م مان ذات الفرد الداخلية والواضحة أبيقض ؤدي إلى التناما ي ،جتماعًياا
أو قة ر دغين مالمجتمع في  المطلوبه ؤدي الفرد دوري ، وهكذانيرآلخا
 (.2012 ،ي)عل شعور بالفراغمما ينشأ عنه م هتماا

 الوحدةُالنفسيةُوعالقتهاُبالنوموفوبيا[3ُ]ُُ

الحياة االجتماعية  فيإن البقاء على اتصال من خالل الهاتف المحمول 
فالهواتف الذكية تقنية  ؛مناطق كثيرة من العالم فيمرحلة الطفولة  فييبدأ 
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جديدة تغير أنماط الحياة االجتماعية وتزيل الحدود االجتماعية وخالل مرحلة 
وأغلب المراهقين  ،االنتقال من الطفولة إلى المراهقة يزداد استخدام الوسائط

أنماط  في اما يسبب تغيير  ،اإللكترونيةيقضون وقتهم على منصات التواصل 
ها تقيد حياتهم داخل ونتيجة لذلك فإن  ، حياتهم وتغيير نمط عالقاتهم االجتماعية

استخدام  الوقت نفسه يعتقد المراهقون أن   وفي ،التكنولوجيحدود هذا العالم 
ن من مكانتهم االجتماعية بين اآلخرين  الذكيوخاصة الهاتف  ،التكنولوجيا ي حس 

. ونتيجة لهذا (Gezgen& Cakir,2016) بالتعلق أكثر بالهاتفلذا يشعرون 
منه يشعر الفرد بصعوبة االستغناء  الذكيالتعلق بالهاتف المحمول وخاصة 
ه ضائع فحينما يبتعد عن هاتفه يشعر كأن   ؛عن هاتفه والعيش بدون هذا الرفيق

ا يشغله عن م اأحدً  وعندما يشعر أن  ، يحس نفسه تائًها وتغيب عنه حالة األمن
 الذيه يحاول االبتعاد قدر اإلمكان عن هذا الشخص هاتفه أو يصرفه عنه فإن  

إلى تحجيم التواصل  يوهذا يؤد، يقف عثرة أمامه للتواصل مع هذه التقنية
بعض  فيالحياة الحقيقية لدى بعض األفراد  فيبل انعدامه  االجتماعي
تقليل التواصل مع  م ن َثم  و ، تتقليل الخروج من البي اأيضً  يكما يعن ،الحاالت

لى التقوقع الخارجيإلى تقليل االرتباط بالعالم  يؤدياآلخرين وهذا   )الشال، وا 
2015 .) 

(1): مفهوم السعادة الشخصيةاثالثً 
  

 تعريفُالسعادةُالشخصية[1ُ]

 فيفال يمكن أن نفسر سعادة األفراد وخبرتهم  شخصي،السعادة مفهوم 
خبرتنا بمشاعر الدفء  فيإذ نحن نختلف  ؛ومحددةالسعادة بطريقة واحدة 

لذلك تختلف  ؛حوالشعور بالمر والشعور بالنجاح واإلنجاز  الداخليوالهدوء 
فهناك  ،إلى السعادة تؤدي التيالسعادة وفق تقدير األفراد لها والمصادر 

تشعرهم بالسرور والبهجة.  -وفق وجهات نظر األفراد–مصادر كثيرة ومختلفة 
                              

(1)  Subjective Happiness 
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تربط  التيوالصالت االجتماعية الحميمة  العاطفيتتحدد بالتقارب  والسعادة
هذا  ن  إإذ  ؛الفرد باآلخرين كالعالقات األسرية الجيدة واألصدقاء وزمالء العمل

األفراد من مخاطر الضغط النفسي ويوفر لهم الدعم وقت  يالتقارب يحم
 (.2018 ،)عبد الخالق وعبد الرحيم األزمات

من األفراد أنفسهم  يأتيعادة الشخصية الشعور بالس  والحكم على درجة 
وقد وجد  ،اللحظة اآلنية فيوبحسب تقييمهم لمشاعرهم بشكل عام وليس فقط 

التقارير الذاتية عن السعادة الشخصية تتسم  أن   1994عام  Dienerداينر 
 (.  2008)سراج، تغير الظروف ومرور الزمنمن رغم على البالثبات 

 الذاتيها الشعور تعرف السعادة الشخصية بأن   ،بقضوء ما س وفي
 ا؟ وكيف يكون راضيً اوتدور حول كيف يمكن أن يكون الفرد سعيدً ، بالسعادة

عن حياته؟ وتعكس السعادة الشخصية تصورات األفراد وتقييمهم لحياتهم من 
 أبعاداتعتبر  التيالناحية االنفعالية السلوكية والوظائف النفسية واالجتماعية 

ها تقدير بأن   وتعرفها الباحثة (.2006 )عبد المقصود، ضرورية للصحة النفسية
 لسعادته الشخصية بشكل عام. إدراكهالفرد لمستوى 

 النظرياتُالمفسرةُللسعادةُ[2ُ]

استعانت الباحثة في تفسيرها للسعادة الشخصية بالنظريات المفسرة 
تفسر السعادة وذلك لصعوبة التوصل لنظريات ، للسعادة بصفة عامة

حدود اطالع الباحثة. ومن النظريات  فيوذلك ، الشخصية بصفة خاصة
ه يمكن الحصول على السعادة افترضت أن   والتينظرية الغاية المفسرة للسعادة 

نظرية اللذة ا عند التوصل إلى حالة معينة مثل تحقيق حاجة أو هدف. أم  
عدم وجودهما يعني نقًصا ما  وأن   واحتياجات،للفرد أهداًفا  افترضت أن   واأللم
)السعادة والتعاسة( مرتبطان ببعض إلى حد  اللذة واأللم فالفكرة أن   حياته، في

 ما فالسعادة عادة ما يسبقها كرب. 
إال  هيأن السعادة ما نظرية النشاط وعلى عكس نظرية الغاية تفترض 
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قطة النهاية أو أداء السلوك أكثر من الوصول إلى ن ،إحدى نتائج النشاط
 االفرد. أممع مستوى مهارة  التحديفاألنشطة تكون أكثر إقناًعا حينما يتماشى 

يذكرها  التيتفسيرها للسعادة على األسباب  فياعتمدت  النظريات المعرفية
ستجيب األفراد لنفس الظروف بطرق يَ إذ  ،تمر بهم التيالناس عن األحداث 

من اآلخرين. ويختلف األفراد الذين وقد يستثيرون استجابات معينة ، مختلفة
 التياألساليب المعرفية والدافعية  فييرون أنفسهم سعداء مقارنة بغير السعداء 

  (.2011 )المرشود،تها وزياد تعمل على استمرار السعادة تيوال  ، يستخدمونها

 السعادةُوعالقتهاُبالنوموفوبيا[3ُ]

لسعادة والعالقات من أجل ا ضروري الصحي االجتماعيالتواصل  إن  
األسرية والصداقات الوثيقة مهمة بالنسبة للسعادة. وتبين العديد من الدراسات 

السعداء ينعمون بدرجة أكبر بالعائالت الطيبة واألصدقاء والعالقات  أن  
 إن   ،الواقع وفيالمساندة مقارنة بهؤالء الذين ال يشعرون بالرضا عن حياتهم. 

جعلت عديد من  التيقوية بالدرجة  االجتماعيواصل العالقة بين السعادة والت
تجعلهم يحتاجون  التيالبشر مزودون بالجينات  علماء النفس يعتقدون أن  

 بعضهم لبعض. 
وتعد ظاهرة انتشار الهواتف المحمولة وخاصة الذكية منها خير دليل 

واآلن أصبح من الصعب على الناس الذهاب إلى دور  .على الود بين الناس
. وأصبح واألصدقاءأو محال البقالة أو المتنزهات دون االتصال باألسرة  نيماالس

حالة عدم  فيلدى البشر القدرة على االتصال بصورة لم تحدث من قبل حتى 
بعض من إلى الناس يحبون التحدث بعضهم  وجود أسباب تخص العمل فإن  

غرف التشات و  الفوريخالل الهواتف المحمولة والرسائل النصية والماسنجر 
مثل  االجتماعيوسكايب ومواقع االتصال  VOIPوهواتف  اإللكترونيوالبريد 

  Face Bookوالفيس بوك  My Spaceماى سبيس 
 (.75-74: 2011 إد داينر وروبرت بيزواس،)

فقد الهاتف المحمول أو ضياعه أو تلفه وفقدان  فإن   ،لما سبق اووفقً 
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وصول لمختلف المعلومات المخزنة القدرة على التواصل مع األصدقاء وال
آخر  ءشي أيبداخله يعتبر بالنسبة لبعض األشخاص أخطر من ضياع 

وأن إمكانية استرجاع نفس الشريحة ممكن لكن ما كان يحويه الهاتف  ،يخصه
(. لذلك يزداد الخوف 2015 )الشال، استرجاعه امن سوفت وير ال يمكن أبدً 

فوبيا وينخفض معه الشعور بالسعادة من فقدان الهاتف أو ما يعرف بالنومو 
 الشخصية نتيجة لذلك.  

(1):ُمفهومُاالندفاعيةارابعًُ
  

 التيومواجهة االندفاعات المباشرة من أبرز التحديات  الذاتييعد التنظيم 
تواجه طالب الجامعة خالل تحقيق األهداف المستقبلية. فالطالب يحتاج إلى 

حقيق أهداف طويلة المدى قد ال تتحقق التخطيط للمستقبل وتوافق سلوكياته لت
ى سنوات وخالل تخطيطه للمستقبل تعترضه عديد خالل أسابيع أو أشهر أو حت  

 (.2014 ،وأبو جدي الهادي)عبد  من االندفاعات

 تعريفُاالندفاعية[1ُ]ُ

 لمي"ها بأن  االندفاعية  2001عام  Moeller et alوي عرف مولر وزمالؤه 
د األفعال السريعة غير المخطط لها تجاه المثيرات الداخلية الفرد واستعداده لردو 

والخارجية دون االهتمام بالعواقب السلبية لردود األفعال هذه سواء على الفرد أو 
 (.Through: Reid et al.,2013) على اآلخرين"

يتجهون  االندفاعيالسلوك  ذوياألفراد  والتوجه العام لدى الباحثين أن  
 (.2018 ،)زيادة ر إلى أذهانهم بدون النظر إلى البدائل األخرىألداء ما يتباد

ها بأن  ( يعرفان االندفاعية Sharma& Kaure, 2016) فنجد شارما وكاير
القدرة على السيطرة على االندفاعات واالنفعاالت وعدم القدرة على تأجيل  معد"

 مشاعر الرضا".

                              
 (1) Impulsive 
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للنسخة  1995م عا Patton, Stanford,& Barrattوقد كشفت مراجعة 
لبنود  العاملي( وتحديد البناء BIS-10) العاشرة من مقياس بارات لالندفاعية

االندفاعية بناء  المقياس بين األسوياء والمرضى النفسيين ونزالء السجون أن  
 متعدد األبعاد يتكون من:

(1)االندفاعية االنتباهية -أ
المهام المستمرة  أداء فيقصور االنتباه  يوتعن 

 .المعرفيتكون من عاملين فرعيين هما االنتباه وعدم االستقرار وت

(2)االندفاعية الحركية -ب
وتعرف بأنها األداء بدون منع لالستجابات الحالية أو  

 المرجحة وتتكون من عاملين هما الحركة والمثابرة.

3)اندفاعية عدم التخطيط -جـ
وتعرف بأنها تركيز الفرد على الجوانب الحالية  

من تركيزه على الجوانب المستقبلية وتتضمن عاملين هما ضبط الذات  أكثر
 (.2018 ،)زيادة المعرفيوالتعقيد 

 بين نوعين من االندفاعية هما: 2002 عامBechara كما ميز بيشارا 

تظهر من خالل مشكالت مثل  والتي( )الحركية االندفاعية السلوكية -أ
 والقلق. ،اإلدمان ،العدوان

 ،عدم القدرة على تقدير عواقب األحداث الحالية وهية المعرفية االندفاعي -ب
 (.  2013 ،يالشافع عن: )نقاًل  أو المستقبلية أو تأجيل اإلشباع

اعتباره  فييأخذ  ذيال  ، تعريف بارات لالندفاعية تتبنى الباحثةوسوف   
 ،متعدد األبعاد يتكون من االندفاعية االنتباهية معرفياالندفاعية كبناء 
  واندفاعية عدم التخطيط. ،االندفاعية الحركية

 
 

                              
(1) Attentional Impulsive 

(2) Motor Impulsive 

(3)  Non Planning Impulsive 
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 النماذجُالنظريةُالمفسرةُلالندفاعية[2ُ]ُ

إذ  ؛تقديم تفسيرات مختلفة لالندفاعية التيارات السلوكية والمعرفيةحاولت 
مجموعة من األفعال  هياالندفاعية  أن   1999عام  Evendenأوضح إيفندن 

التعبيرات السريعة والسلوكيات غير تتسم بضعف القدرة على التصور و  التي
اعتبر  العلوم السلوكية التجريبيةسياق  وفيتؤدي لعواقب سلبية.  التيالمالئمة 

أن اندفاعية بعض األفراد قد تكون سبب اختيارهم للمكافآت الحالية بداًل من 
 اإلشباع.تأجيل 

 هيفإن االندفاعية لها ثالثة معايير  منظور السلوك المرضيمن  اأم
يتسم  وسلوك ،سلوك بدون تفكير مالئم ،عل سريع بدون تروي أو وعيف

 ضوء فيباالستجابة السريعة والمعارف غير المالئمة للموقف. أما االندفاعية 
قد يكون لها نتائج إيجابية وأخرى سلبية وميز بين  نموذج معالجة المعلومات

 ،بترويإلى الفعل  الميل يوه  ، نوعين من االندفاعية هما االندفاعية الوظيفية
أقل من اآلخرين  بتروٍ الميل إلى الفعل  وهي ،اواالندفاعية المختلة وظيفي  
 وبصورة ال تالئم الموقف. 

ا ترتبط بالمستويات االندفاعية المختلة وظيفي   وأوضح النموذج أن  
وتتسم بالميل إلى تجاهل ، المختلفة من االضطرابات والمشكالت النفسية

إلى  تؤديعمليات  فيحة عند اتخاذ قرار وبالميل إلى االنخراط الحقائق الواض
تتسم  التيمعالجة خطأ للمعلومات بسبب عدم استخدام العناصر المنطقية 

ترتبط بالحماس  التي فهيا االندفاعية الوظيفية لظروف الموقف. أم   بالتأني
 تؤدية أنشط فيوتتسم بالميل إلى االندماج  ،والمغامرة والتعصب لموضوع ما

أحكام على الموقف وبذلك تؤثر  إصدارإلى المعالجة الخطأ للمعلومات عند 
فدرجة االندفاعية تؤثر على مرحلة اختيار  ،االندفاعية على معالجة المعلومات

   (.2013 ،ي)الشافع فقط اإلدراكاالستجابة وليس على مرحلة 
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 عالقتهاُبالنوموفوبياُفياالندفاعيةُُ[3]

 فيتتضمن مكافآت  التيية قيام األفراد باألفعال تتضمن االندفاع
يرون أن القيمة الذاتية للمكافأة تقل إذ  ؛ريةو المستقبل فهم يفضلون المكاسب الف

المستقبل ويتضمن هذا المقارنة والتفضيل بين  فيمع التأجيل لفترة طويلة 
فراد الذين ال من االنتظار وهؤالء األ المكافآت واختيار البدائل األقل مكافأة بداًل 

 الفورييمتلكون القدرة على تأجيل المكافأة أو تأجيل اإلشباع ويطلبون اإلشباع 
(. Sharma& Kaure,2016) ضبط اندفاعهم فيدائًما قد يواجهون مشكالت 

 فيوبناًء عليه فاألفراد الذين ترتفع لديهم االندفاعية سيكون لديهم مشكالت 
بمعنى  يحالة الوجدان السلب فيصة تأجيل استخدامهم للهاتف المحمول خا

ن يميلون إلى استخدام هاتفهم المحمول أكثر وبشعور يأن األفراد المندفع آخر
أكبر لالعتماد عليه ألن استخدامهم للهاتف المحمول قد يكون أحد طرق إشباع 

ولذلك ، بعض الدوافع القوية للتخفيف من الوجدان السلبي على المدى القصير
وهو ما  (.Billieux et al., 2007,2008) االندفاعية بالنوموفوبيايمكن أن تتنبأ 

( بأن المستوى المرتفع من Mei et al.,2018) أكدته دراسة مي وآخرين
االندفاعية يرتبط ارتباًطا وثيًقا باالستخدام المفرط للهاتف المحمول واالعتماد 

 والتي–موفوبيا أنه يمكن اعتبار النو  Smetaniuk وقد اعتبر سميتانيوك ،عليه
 ااالندفاع وغالبً  فياضطراب التحكم  -تنتج من االعتماد على الهاتف المحمول

بوصفه ما يفضل األفراد الذين لديهم ارتفاع االندفاعية استخدام هاتفهم المحمول 
 عواقب الفعل. فيلإلشباع دون التفكير  اخيارً 

 الدراساتُالسابقة

ة النوموفوبيا وعالقتها ببعض عنيت بدراس التيتقسيم الدراسات  يمكن
سهام هذه المتغيرات  التنبؤ بالنوموفوبيا  فيالمتغيرات النفسية والديموجرافية وا 

 كما يلي: ،إلى محورين أساسيين

ُاألول:  تناولت النوموفوبيا وعالقتها بكل من التيالدراسات  المحور
 السعادة الشخصية واالندفاعية(:  ،)والوحدة النفسية
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   Sharma& Kaur(2016)دراسات قام بها شارما وكايور أولى هذه ال
وكذلك الكشف عن الفروق  ،بهدف فحص العالقة بين النوموفوبيا واالندفاعية

( من طالب 200وذلك لدى ) ،النوموفوبيا واالندفاعية فيبين الجنسين 
-18( تراوحت أعمارهم بين ىنثأ 100-ذكر  100) البكالوريوس والماجستير

النوموفوبيا واالندفاعية لبارات توصلت الدراسة  مقياسيبعد تطبيق عاًما. و  23
بين النوموفوبيا  اإلى عدة نتائج أهمها وجود عالقة موجبة دالة إحصائي  

. ةوكل من عينة الذكور واإلناث كل على حد، واالندفاعية لدى العينة الكلية
اتجاه  فيبيا النوموفو  فيبين الذكور واإلناث  اووجود فروق دالة إحصائي  

 الذكور. 

( بدراستها بهدف فحص العالقة بين 2018) كما قامت عبد السالم
القلق  -تقدير الذات -)الوحدة النفسية  النوموفوبيا وبعض المتغيرات النفسية

التنبؤ  إمكانيةوالكشف عن  ،للشخصية( الخمسة الكبرىالعوامل  –االجتماعي 
وطالبة من ا ( طالبً 460ة تكونت من )وذلك لدى عين، بالنوموفوبيا من خاللها

-18تراوحت أعمارهم بين  ،طالب الفرقة األولى بكلية التربية جامعة المنوفية
. وقد استخدمت الباحثة كل 0،49±  ،18،72قدره  عمريبمتوسط  اعامً  19

مقياس  ،مقياس تقدير الذات ،مقياس الوحدة النفسية ،من مقياس النوموفوبيا
مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية. وأسفرت الدراسة و  ،االجتماعيالقلق 

بين درجات الطالب  اعن عدة نتائج أهمها وجود عالقة موجبة دالة إحصائي  
الوحدة  وأن   ،على مقياس النوموفوبيا ودرجاتهم على مقياس الوحدة النفسية

 النفسية لم تتنبأ بالنوموفوبيا.

دراسة  Gezgin et al.,(2018a) أجرى جيزجن وزمالؤه ،السياق نفسه وفي
والتعرف على  ،هدفت إلى الكشف عن العالقة بين النوموفوبيا والوحدة النفسية

لدى عينة  اإلنترنتاآلثار الناتجة من استخدام الهواتف المحمولة واستخدام 
-13إناث( تراوحت أعمارهم بين  10-اذكرً  291( من المراهقين )301بلغت )
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طبق عليهم  .1،72± معياريوانحراف  17،82قدره  عمريبمتوسط  اعامً 19
مقياس النوموفوبيا ومقياس الوحدة النفسية الصورة المختصرة. وتوصلت الدراسة 

وأن  ،بين النوموفوبيا والوحدة النفسية اإلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائيً 
 %.20الوحدة النفسية تتنبأ بمستويات النوموفوبيا لدى المراهقين بنسبة 

بتحديد مستويات النوموفوبيا بين  Yildiz( 2018) ا اهتمت دراسة يلدزكم
المراهقين ودراسة بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بمستويات النوموفوبيا 

واستخدام وسائل التواصل  ،الوحدة النفسية ،وجهة الضبط فيوالمتمثلة 
ل هذه وكذلك الكشف عن إمكانية التنبؤ بالنوموفوبيا من خال ،االجتماعي

( طالب وطالبة ممن يدرسون 786المتغيرات. وتكونت عينة الدراسة من )
% من 47.8بنسبة  2016 الدراسيالعام  فيبالصفين السابع والثامن بالمدرسة 

باإلضافة إلى استمارة  -طبق عليهم  ،% من الذكور52.8اإلناث يقابلها 
 ،ئل االجتماعيةمقياس اضطراب الوسا ،مقياس النوموفوبيا –بيانات شخصية 

ومقياس وجهة الضبط. وقد أسفرت الدراسة عن عدة  ،مقياس الوحدة النفسية
 ،بين النوموفوبيا والوحدة النفسية انتائج أهمها: وجود ارتباط موجب دال إحصائي  

 اهو أكثر المتغيرات تنبؤً  االجتماعيوسائل التواصل  كما اتضح أن  
بالنوموفوبيا يليه متغير  امتغيرات تنبؤً وأن وجهة الضبط أقل ال ،بالنوموفوبيا

 %.41الوحدة النفسية والذي تنبأ بنسبة إسهام 

فقد جمعت بين  ,.Ozdemir et al( (2018أما دراسة أوزديمر وزمالؤه 
باإلضافة إلى بعض المتغيرات ، السعادة الشخصية والوحدة النفسية متغيري

فوبيا بين طالب الجامعة هدفت إلى فحص انتشار النومو ؛ إذ النفسية األخرى
الوحدة النفسية والسعادة  ،وكل من تقدير الذات، وفحص العالقة بين النوموفوبيا

باكستان وتركيا.  فيضوء النوع والسنة الدراسية لطلبة الجامعة  فيالشخصية 
( منهم ىنثأ 515-اذكرً  214) وطالبة ا( طالبً 729) وقد بلغت عينة الدراسة

( طالب وطالبة 361) % يقابلها50.5بتركيا بنسبة ( من جامعة أنقرة 368)
الباكستانية من  اإلسالمية% من طالب الجامعة 49.5من باكستان بنسبة 

 مقياس فيوبعد تطبيق أدوات الدراسة والمتمثلة  الفرق األربعة بالجامعتين.
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ومقياس تقدير  ،مقياس السعادة الشخصية ،مقياس الوحدة النفسية ،النوموفوبيا
بين النوموفوبيا  اتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائي   ،الذات

 حين ارتبطت النوموفوبيا سلًبا بالسعادة الشخصية. فيوالوحدة النفسية 
الوحدة النفسية أكثر المتغيرات التي تنبأت  كما أوضحت نتائج الدراسة أن  

تي تنبأت سلًبا % يليها السعادة الذاتية وال  39بالنوموفوبيا بنسبة إسهام 
زيادة النوموفوبيا لدى الطالب تزيد  ن  إ إذ% 33بالنوموفوبيا بنسبة إسهام بلغت 

وتقلل من السعادة الشخصية. وأخيًرا توصلت الدراسة إلى ، من الوحدة النفسية
على النوموفوبيا حيث كان مستوى النوموفوبيا أعلى  رئيسأن النوع له تأثير 

 ناث.لدى الذكور عنه لدى اإل

ُ تناولت النوموفوبيا وعالقتها ببعض  التيالدراسات  :الثانيالمحور
عدد سنوات امتالك -التخصص  -العمر -المتغيرات الديموجرافية )النوع

 .نمط استخدام الهاتف( –الهاتف 

 Secure Envoy (2012)أولى هذه الدراسات أجرتها شركة سيكيور انفوى 
وذلك على عينة من ، بريطانيا فيفوبيا بهدف التعرف على مدى انتشار النومو 

إجراء المقابالت وتطبيق مقياس النوموفوبيا  د. وبعفردٍ ( 1000) األفراد بلغت
النوموفوبيا أكثر  وأن  ، %66وجد نسبة األفراد الذين يعانون من النوموفوبيا 

ا متغير العمر فقد أظهرت الدراسة أن %. أم  70انتشاًرا لدى اإلناث بنسبة 
األفراد الذين تراوحت أعمارهم بين  وجد أن  إذ  ؛وفوبيا ترتبط بهذا المتغيرالنوم
وتم تصنيفهم على ، %77كانوا أكثر عرضة للنوموفوبيا بنسبة  اعامً  18-24

% ثم من هم أكثر 68بنسبة  اعامً 34-25العمرية من ثم الفئة ،أنهم نوموفوبيك
 . اعامً  55من 

دراستهم بهدف التعرف  Bivin et al., (2013)كما أجرى بايفين وزمالؤه  
نمط استخدام الهاتف المحمول بين طالب  فيعلى الفروق الفردية المحتملة 
( طالًبا من طالب كلية العلوم الصحية 547) الجامعة الذكور بلغ عددهم

 ،وبعد تطبيق مقياس شدة النوموفوبيا .اعامً  23.48بمتوسط عمرى قدره 
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بين نمط استخدام  اة موجبة دالة إحصائي  توصلت الدراسة إلى وجود عالق
كما اتضح وجود فروق بين الطالب الذكور  ،الهاتف المحمول وشدة النوموفوبيا

اتجاه من يستخدمون الهاتف بغرض التواصل مع األسرة  فيالنوموبيا  في
واألصدقاء بمعنى تزداد النوموفوبيا مع الطالب الذين يستخدمون هواتفهم 

 .للتواصل

هدفت إلى تقييم االعتماد على  Abraham( 2014) سة إبراهامأما درا
المعرفة وتأثير النوموفوبيا وتحديد العالقة بين النوموفوبيا وبعض  ،الهاتف

 فيمدة استخدام الهاتف -الجنس-)العمر فيالمتغيرات الشخصية والمتمثلة 
 .حال تعطل الهاتف( فيردود األفعال  -عدد مرات التحقق من الهاتف-اليوم

من طالب الجامعة تراوحت أعمارهم  ا( فردً 200وتكونت عينة الدراسة من )
. وبعد تطبيق مقياس النوموفوبيا توصلت الدراسة إلى عدة اعامً  23-18بين 

العمر وعدد  ومتغيريهناك عالقة بين تأثير النوموفوبيا  نتائج من أهمها أن  
 مرات التحقق من الهاتف. 

بالتعرف على  Yildirm et al., (2016)ه ئزمالكما اهتمت دراسة يلدريم و 
( من 484) وذلك على، تركيا فيمعدالت انتشار النوموفوبيا بين الشباب 

-17تراوحت أعمارهم بين  ،(ىنثأ 123-اذكرً  361) طالب الجامعات التركية
% من 42 طبق عليهم اختبار النوموفوبيا. وتوصلت الدراسة إلى أن   ،اعامً  34

مخاوفهم تتعلق باالتصال والوصول  أكبر وأن  ، ن من النوموفوبياالشباب يعانو 
نوع الجنس ومدة ملكية الهواتف الذكية لهما  للمعلومات. كما توصلت إلى أن  

 في اتأثير على النوموفوبيا. كذلك توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيً 
عن  اث. أم  اإلنااتجاه  فيسلوكيات النوموفوبيا بين طالب الجامعات التركية 

درجات  في امتغير العمر فتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائي  
 اسنة فأقل( والطالب األكبر سنً  20النوموفوبيا بين الطالب األصغر سنا )

 .سنة( 20)أكثر من 
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هدفت إلى التعرف  Gezgin et al., (2016)ه ئا دراسة جيزجين وزمالأم  
( من الخريجين المعلمين قبل 818وبيا ما بين )على معدل انتشار النوموف

وهم طالب من أقسام مختلفة  ،(اذكرً  229-ىنثأ 589) مزاولتهم لمهنة التدريس
تراوحت أعمارهم  ،2015/2016العام الدراسي  فيجامعة الوالية بتركيا  في

وتوصلت الدراسة إلى  ،. وتم استخدام استخبار النوموفوبيااعامً  24-18بين 
ووجود فروق دالة  .اتجاه اإلناث فيالذكور واإلناث  اوق دالة إحصائيً وجود فر 
 20والفئة العمرية األكثر من  اعامً  20بين الفئة العمرية األقل من  اإحصائيً 

حيث ترتفع لديهم مستويات  ؛اعامً  20اتجاه الفئة العمرية األقل من  في اعامً 
لمدة  امستويات النوموفوبيا وفقً  في اوجود فروق دالة إحصائي   االنوموفوبيا. وأخيرً 
بين من يمتلك الهاتف  دااًل  اأوضحت الدراسة أن هناك فرقً  إذامتالك الهاتف 

اتجاه من  فيسنوات  5لمدة أقل من عام ومن يمتلك الهاتف لمدة أكثر من 
 سنوات حيث ترتفع لديهم مستويات النوموفوبيا.   5يمتلك الهاتف أكثر من 

بتقييم Gezgin& Cakir  (2016راسة جيزجين وكاكير)كما اهتمت أيًضا د
ضوء عدة متغيرات  فيانتشار النوموفوبيا لدى طالب المدرسة العليا 

 259( من طالب المدرسة العليا )475) ديموجرافية. وتكونت عينة الدراسة من
اقتصادية –مناطق اجتماعية  في( من ست مدارس مختلفة تقع اذكرً  216-أنثى

طبق عليهم مقياس النوموفوبيا  .2015/2016عام الدراسي ال فيمختلفة 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة  واستمارة لجمع المعلومات الشخصية.

اإلناث. ووجود فروق  اتجاه فيالنوموفوبيا  فيبين الذكور واإلناث  اإحصائي  
ن % م89.3 حيث وجدت أن  ، المحمول إنترنتنمط استخدام  في ادالة إحصائيً 

 في% 78.3 ،االجتماعيالمحمول للتواصل  إنترنتالطلبة يستخدمون 
 في% 57.7الصور،  في% 60.8 ،االتصاالت في% 75.2 ،الموسيقى

 في% 33.3 ،الفيديوهات يف %55.2 ،األلعاب في% 57.1 التعليم والبحث،
 اخيرً وأَ  ،اإللكترونيةالكتب  في% 18،9 ،التسوق في% 30.3 ،األخبار
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فح. ولكن لم تجد فروًقا دالة من حيث متغيرات الصف التص في% 15.6
 .الذكيومدة استخدام الهاتف  الدراسي

 التيويالحظ من عرض الدراسات السابقة تعدد الدراسات األجنبية   
ضوء  فيبيئات مختلفة لتقييم النوموفوبيا لدى المراهقين والشباب  فيأجريت 

فنجد  ،بيئات عربية فيالمتغيرات متغيرات ديموجرافية مختلفة وندرة دراسة هذه 
هدفت إلى معرفة مستوى كل من التواصل  والتي (2016)ي دراسة العمر 

مدة  ،)عمر الزوج ضوء متغيرات فياألسري والنوموفوبيا والعالقة بينهما 
 فيتفقد الزوج للهاتف  ،استخدام الزوج اليومي للهاتف ،استخدام الزوج للهاتف

عدد األبناء(. وتكونت عينة الدراسة من  ،اليوم في تفقد الزوجة للهاتف ،اليوم
األردن. وتم تطبيق مقياس النوموفوبيا  في المتزوجينوزوجة من  ا( زوجً 550)

. وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى النوموفوبيا تراوح يومقياس التواصل األسر 
ى مستوى النوموفوبيا لد ن  والزوجات. وأبين المتوسط والمنخفض لدى األزواج 

الزوجة أعلى منه لدى الزوج عندما يتفقد الزوج الهاتف مدة أقل من أربع 
ستوى النوموفوبيا فقد ظهرت م   فيعن الفروق بين الزوج والزوجة  اساعات. أم  

 اتجاه األزواج.   فيالنوموفوبيا  فيللنوع  اوفقً  افروق دالة إحصائيً 

عينتها  فيها اختلفت إن  فبيئة عربية  فيجريت الدراسة السابقة أ   ومع أن  
لذلك جاءت  ،اهتمت بفئة المراهقين والشباب والتي ،عن عينة الدراسة الراهنة

اهتمت بدراسة العالقة بين النوموفوبيا من ناحية  والتي ،(2016) دراسة دردرة
قلق  ،البحث الحسي فيوبعض متغيرات الشخصية من ناحية أخرى والمتمثلة 

 ن طالب جامعة أم القرى بالسعودية( م  430ى )وذلك عل، االجتماعيالتفاعل 
 22،12قدره  معياريوانحراف  عمري( بمتوسط ىنثأ 179 -اذكرً  251)
 ،االجتماعيمقياس قلق التفاعل  ،وبعد تطبيق مقياس النوموفوبيا .±1،76

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج  ،ومقياس البحث الحسي الصورة المختصرة
 اتجاه الذكور. فيالنوموفوبيا  فينسين فروق بين الج دأهمها: وجو 

دراستهما بهدف تقييم  Davie& Hilber( 2017) كما أجرى دافى وهيلبر
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 ،(اذكرً  53-ىنثأ 51) ( من طالب الجامعة104انتشار النوموفوبيا لدى )
وبعد تطبيق مقياس النوموفوبيا اتضح أن  .اعامً  25-20تراوحت أعمارهم بين 

الطالب  وأن   ،نون من النوموفوبيا بدرجة متوسطة% من أفراد العينة يعا40
 مستوى النوموفوبيا. فيالذكور كانوا أكثر من اإلناث 

 ,.Nawaz et al أجرى نواز وزمالؤه ،وعلى غرار الدراسات السابقة

باكستان  فيبهدف التعرف على انتشار النوموفوبيا ما بين الشباب   (2017)
-15( تراوحت أعمارهم بين ىنثأ 168-اذكرً  182) ا( فردً 350وذلك على )

. وبعد تطبيق استخبار النوموفوبيا 19،9قدره  عمريبمتوسط  اعامً  24
 فيالتقدم  الذكور أكثر عرضة للنوموفوبيا من اإلناث. وأن   أوضحت النتائج أن  

متغير منبئ بارتفاع  الذكياستخدام الهاتف  فيالعمر وقضاء ساعات طويلة 
 النوموفوبيا.

 Madusudan et al., (2017) هئاولت دراسة مادوهسدان وزمالكما تن
الكشف عن معدل انتشار النوموفوبيا ومحدداتها لدى طالب كلية الطب وذلك 

طبق عليهم استخبار  ،(ىنثأ 122 -ذكور 307) وطالبة ا( طالبً 429على )
% من أفراد العينة يعانون من 97 نتائج الدراسة أن   توأوضح .النوموفوبيا

بين النوموفوبيا ونوع الجنس. وأن  اه ال توجد عالقة دالة إحصائي  نوموفوبيا. وأن  ال
من أجل االتصال بأفراد  الذكي% من الطالب يستخدمون الهاتف 99،06
من أجل االستماع  88،57و ،% من أجل محادثة األصدقاء91،84و ،أسرهم

 للموسيقى.

ن انتشار لكشف عَ إلى ا اهدفت أيضً  Kateb( 2017) أما دراسة كاتب
 وذلك على، المملكة العربية السعودية فيالنوموفوبيا بين طالب الجامعات 

% من أفراد 50نحو و  ،(اذكرً  63-ىنثأ 272) ( من طالب الجامعة335)
 ،القلق ،ق عليهم مقاييس االكتئاب. طب  اعامً  24العينة كانت أعمارهم أقل من 

النوموفوبيا أكثر انتشاًرا لدى  وأوضحت الدراسة أن   الضغط والنوموفوبيا.
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وكذلك مدة استخدامه من المتغيرات  الذكينمط استخدام الهاتف  اإلناث. وأن  
 المنبئة بالنوموفوبيا.

 &Dongre, Inamdar( 2017) انمدار وجاتاني ،كذلك أجرى دونجرى

Gattani   دراستهم بهدف التعرف على معدالت انتشار النوموفوبيا ما بين
 ،الهواتف الذكية ودراسة نمط االعتماد على الهواتف ما بين الراشدين مستخدمي

باإلضافة إلى دراسة اآلثار الصحية الستخدام الهواتف الذكية. وتكونت عينة 
( غير 397منهم ) ،(ىنثأ 176-اذكرً  474) ن األفراد( م  650الدراسة من )
متوسط ب اعامً  40-16( متزوجين، تراوحت أعمارهم بين 253متزوجين و)

 ،وبعد تطبيق مقياس النوموفوبيا، (5،02± 21،33) معياريوانحراف  عمري
 ،%68،92النوموفوبيا تنتشر لدى أفراد العينة بنسبة  توصلت الدراسة إلى أن  

وذلك بنسبة ، اعامً  20-16الفئة العمرية من  في االنوموفوبيا أكثر انتشارً  وأن  
الفئة العمرية  وأن   ،%29،23سبة بن اعامً  25-21%. والفئة العمرية 51،84

وعدم  %.14للنوموفوبيا بنسبة  اأقل الفئات العمرية انتشارً  هي اعامً 26-35
على امتالكهم للهاتف  النوموفوبيا بين من مر   يف  وجود فروق دالة إحصائًيا 

وبين من مر على امتالكهم أكثر من خمس ، الذكي أقل من خمس سنوات
 سنوات. 

 ,.Kanmani et al( 2017) هئدراسة كانمانى وزمالوبالمثل اهتمت 
الهند وجوانبها النفسية والكشف  فيبالتعرف على مستويات انتشار النوموفوبيا 

مدة استخدام -المهنة-الجنس-عن عالقة بعض المتغيرات الديموجرافية )العمر
وذلك على  ،نمط االستخدام( بالنوموفوبيا–الغرض منه  -الذكيالهاتف 

تراوحت  ،(ذكرٍ  600 -ىنثأ 900) الهواتف الذكية مستخدمين ( م1500)
وبعد تطبيق مقياس النوموفوبيا توصلت الدراسة  .اعامً  39-18أعمارهم بين 

بين اإلناث مقارنة  اإلى عدة نتائج أهمها أن مستويات النوموفوبيا أكثر ارتفاعً 
لفئات العمرية هم أكثر ا اعامً  24-18الفئة العمرية  فياألفراد  نبالذكور. وأ

للتواصل  الذكي% يستخدمون الهاتف 82،70 ن  النوموفوبيا. وأتنتشر بها  التي
 مع أصدقائهم وأسرهم. 
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هدفت إلى  والتي( 2017البيئة العربية نجد كذلك دراسة العكوم ) فيأما 
باإلضافة إلى  ،الكشف عن مدى انتشار النوموفوبيا لدى طلبة جامعة اليرموك

عدد  -الكلية -)الجنس التنبؤية للعوامل الديموجرافية المؤثرة الكشف عن القدرة
 فيالسنة الدراسية(  -مكان اإلقامة -طبيعة السكن -سنوات امتالك الهاتف

وطالبة من طلبة  ا( طالبً 1425) عينة الدراسة من تالنوموفوبيا. تكونانتشار 
يق مقياس (. وبعد تطبىنثأ 943 -ذكرٍ  482) جامعة اليرموك فيالبكالوريوس 

النوموفوبيا تنتشر لدى اإلناث أكثر من  النوموفوبيا أظهرت نتائج الدراسة أن  
بالنوموفوبيا كما أسهم  اعدد سنوات امتالك الهاتف ترتبط طرديً  وأن   الذكور.

حين لم يتنبأ النوع  فيالتنبؤ بالنوموفوبيا  في% 16.04هذا المتغير بنسبة 
 بالنوموفوبيا. 

 &.Gezgin, Cakir (2018b) ويلدريم ،كاكير ،نأما دراسة جيزجي

Yildirim  فهدفت أيًضا إلى التعرف على العالقة بين مستويات النوموفوبيا بين
دمانهمطالب المرحلة الثانوية  )مدة  . كذلك الكشف عن المتغيراتلإلنترنت وا 

تفاقم هذه  فيتسهم  التي (اإلنترنتمدة استخدام -الذكياستخدام الهاتف 
 372) وطالبة ا( طالبً 929) وذلك على عينة من الطالب بلغت ،ةالظاهر 

عشر. طبق  والثانيعشر  والحادي( بالصفوف التاسع والعاشر اذكرً  557-ىنثأ
. واتضح وجود فروق دالة اإلنترنت إدمانعليهم استخبار النوموفوبيا ومقياس 

 اإلناث أكثر مياًل كانت إذ  ،اإلناثاتجاه  فيللنوع  االنوموفوبيا وفقً  في اإحصائيً 
العمر لم يكن له تأثير دال على انتشار  وأن   .نحو إظهار سلوكيات النوموفوبيا

ه كلما كانت مدة اتضح أن   الذكيالنوموفوبيا. أما مدة استخدام الهاتف 
)أكثر من أربع سنوات( زادت مخاطر ظهور سلوكيات  االستخدام طويلة

 النوموفوبيا.

( 2018) وخان جوبتا، برايا، ميلواني، ،ياهدفت دراسة سيث ،اوأخيرً 
Sethia, Melwani, Melwani, Priya, Gupta& Khan   إلى الكشف عن معدل

وطالبة ا ( طالبً 473بلغت عينتهم ) ،انتشار النوموفوبيا بين طالب كلية الطب
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 25-16% إناث تراوحت أعمارهم بين 48،4 % ذكور يقابلها51،6بنسبة 
وأوضحت النتائج أن النوموفوبيا أكثر  .بار النوموفوبيا. طبق عليهم استخاعامً 

% من الطالب بدأ 57أكثر من  بين اإلناث مقارنة بالذكور. وأن   اانتشارً 
% يعانون من النوموفوبيا 61،5و ،اعامً  18قبل سن  الذكياستخدام الهاتف 
ر أكث % يعانون من النوموفوبيا بدرجة شديدة. وأن  6،1 وأن   ،بدرجة متوسطة

 22-20الفئة العمرية  هيالفئات العمرية تظهر بها النوموفوبيا بدرجة شديدة 
 عاًما.  25-23عاًما وأخيًرا 20-16يليها الفئة العمرية  ،اعامً 

 تعقيبُعامُعلىُالدراساتُالسابقة

باستعراض الدراسات المتعلقة بالمتغيرات النفسية والديموجرافية موضع 
 :يليالحظت الباحثة ما  ،وموفوبياالتنبؤ بالن فيالبحث ودورها 

لم يصل االهتمام بمتغير النوموفوبيا على المستوى العربي إلى المستوى  -1
بدليل كثرة الدراسات هناك وندرتها  ،البيئة األجنبية فيوصل إليه  الذي
 لدينا. 

الدراسات العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة  فيندرة واضحة  -2
القتها بالوحدة النفسية والسعادة الشخصية ع فيتناولت النوموفوبيا 

عالقتها بالمتغيرات الديموجرافية موضع البحث  فيوكذلك ، واالندفاعية
نمط  –عدد سنوات امتالك الهاتف  -التخصص  -العمر -النوع وهي

دراسة واحدة  -حدود اطالع الباحثة  في -فال توجد  ،استخدام الهاتف
دراسة واحدة عربية أو  فيعة مًعا عربية تناولت هذه المتغيرات مجتم

 مصرية.

عديد من الدراسات معدالت انتشار النوموفوبيا لدى عينات متفقة التناولت  -3
حيث اتضح من  ،الدراسة الحالية فيالفئة العمرية مع الفئة العمرية  في

 هي اعامً  25ابقة أن الفئة العمرية األقل من عرض نتائج الدراسات الس  
دراسات  فيوذلك كما ، تنتشر فيها النوموفوبيا التيرية أكثر الفئات العم
 Gezgin et جيزجن وزمالؤه؛ Secure Envoy (2012)سكيور إنفوي 
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al.,(2016)سيثيا وزمالؤها  ؛Sethia et al.,(2018)، الوقت نفسه  وفي
-18تناولت الفئة العمرية  إذ ؛الفئة العمرية فياختلفت مع دراسات أخرى 

 ؛Dongre et al.,(2017)دراسات دونجري وزمالؤه  فيكما  اعامً  40
 .Kanmani et al.,(2017)كانماني وزمالؤه 

 فيإجراء معظم الدراسات على عينات من المراهقين والشباب وذلك كما  -4
 ,.kanmani et al كانماني وزمالؤه ؛Abraham (2014)دراسات إبراهام 

يدل على  ذيال  مر األ Sethia et al.,(2018)سيثيا وزمالؤها  ؛(2017)
)مرحلة  نهاية المراهقة وبداية الرشد فيأهمية دراسة هذه المتغيرات 

 الشباب(.

وكل من ، تناولت العالقة بين النوموفوبيا التياتفاق معظم نتائج الدراسات  -5
الوحدة النفسية والسعادة الشخصية واالندفاعية على وجود عالقات دالة 

 Gezgin etه ئدراسات جيزجن وزمال فيا بين هذه المتغيرات كم اإحصائي  

al.,(2018b)ه ئأوزدمير وزمال ؛(2018عبد السالم ) ؛Ozdemir et 

al.,(2018)،  نتائج الفروق بين  فيفي حين تضاربت دراسات أخرى
توصلت بعض الدراسات إلى وجود فروق بين إذ  ،النوموفوبيا فيالجنسين 
دراسات شارما وكايور  فياتجاه الذكور كما  فيالنوموفوبيا  فيالجنسين 

Sharma& kuar (2016)هائنواز وزمال ؛ Nawaz et al.,(2017)،  بينما
وذلك ، اتجاه اإلناث فيالنوموفوبيا  فيالفروق  أشار بعضها اآلخر إلى أن  

ه ئجيزجن وزمال ؛Yildirm et al.,(2016)ه ئدراسات يلدريم وزمال فيكما 
(Gezgin et al., (2016هائسيثيا وزمال ؛ Sethia et al.,(2018)،  ولذلك

نتائج  فينحن بحاجة إلى مزيد من الدراسة لتوضيح هذا التضارب 
 الدراسات.

التباين بين نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق باإلسهام النسبي للمتغيرات  -6
ت فقد أشار  ،التنبؤ بالنوموفوبيا فيالنفسية والديموجرافية موضع الدراسة 
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الوحدة النفسية أكثر المتغيرات المنبئة بالنوموفوبيا  بعض الدراسات إلى أن  
حين أشارت نتائج  في ،Gezgin et al.,(2018)ه ئكدراسة جيزجن وزمال

دراسات أخرى إلى أن الوحدة النفسية لم تتنبأ بالنوموفوبيا كدراسة يلدز 
Yildiz (2018)هئودراسة أوزدمير وزمال ؛ Ozdemir et al., (2018)  ا . أم
الدراسات السابقة  فيالسعادة الشخصية واالندفاعية فهناك ندرة   متغيري
ا عن بعض التنبؤ بالنوموفوبيا. أم   فيتناولتهما للتعرف على قدرتهما  التي

التنبؤ بالنوموفوبيا فتباينت نتائج  فيالمتغيرات الديموجرافية ودورها 
 ين توصلت بعض الدراسات إلى أن  ح ففيهذا الشأن أيًضا،  فيالدراسات 

عدد سنوات امتالك الهاتف من المتغيرات المنبئة بالنوموفوبيا كدراسة 
 Gezgin& Cakirتوصلت دراسة جيزكن وكاكير  ؛(2017مشرف )

( إلى أن هذا المتغير لم يتنبأ بالنوموفوبيا. كما توصلت دراسات 2016)
بئة بالنوموفوبيا كدراسة النوع والعمر ليست متغيرات من أخرى إلى أن  

 هئودراسة جيزجن وزمال ؛Madusudan et al., (2017)ه ئمادهسدان وزمال
(Gezgin et al., (2018 

للعرض السابق  اوفقً  –صياغة فروض الدراسة  يمكن :الدراسةفروضُ
 على النحو التالي: -وما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة ،النظري لإلطار

 الشخصية،السعادة و  النفسية، ال كل من الوحدةتتنبأ على نحو د  -1
 الشباب الجامعي )في المرحلة العمرية فيواالندفاعية بالنوموفوبيا لدى 

 .(نهاية المراهقة وبداية الرشد

يتنبأ على نحو دال كل من النوع، والعمر، والتخصص وعدد سنوات  -2
داية امتالك الهاتف ونمط استخدام الهاتف لدى الشباب الجامعي )في ب

  .الرشد( وبدايةالمراهقة 
النوموفوبيا وفًقا  فيبين متوسط درجات الطالب  اتوجد فروق دالة إحصائي   -3

عدد سنوات  -السن -التخصص -لبعض المتغيرات الديموجرافية )النوع
 .نمط استخدام الهاتف الذكي( -امتالك الهاتف الذكي
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 إجراءاتُالدراسة

 ُج:ُالمنهأوالًُ

أمكن من خالله  والذي، الفارق الوصفيعلى المنهج تعتمد هذه الدراسة 
 اإلجابة عن تساؤالت البحث والتحقق من صدق فروضه.

 ُة:ُالعيناثانيًُ

( طالًبا وطالبة من المقيدين 263)من تكونت العينة اإلجمالية للدراسة 
بالفرق األربع وقد اختيرت العينة بطريقة عشوائية من طالب وطالبات كليات 

أنثى(  151-ذكًرا 112)والهندسة، بواقع مة االجتماعية والصيدلة اآلداب والخد
. 1،434±20،36قدره  عمريعاًما بمتوسط  24-18تراوحت أعمارهم بين 

( الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة من الطلبة 1)الجدول  حويوض
 والطالبات.

 (1ُجدول)

 للمتغيراتُالديموجرافيةُاتوزيعُعينةُالدراسةُوفقًُُ

 % ك الفئة غيرالمت

 

 النوع
112ُ42,6ُ ذكور
151ُ57,4ُ إناث

 

 السن
18-20 143ُ54,4ُ
120ُ45,6ُ فأكثر 21

99ُ37,6ُ عملي التخصص
164ُ62,4ُ نظري

 

 نمط استخدام الهاتف
118ُ44,9ُ لقتل الوقت والملل
145ُ55,1ُ للدراسة ولقتل الوقت

 

عدد سنوات امتالك 
 الهاتف

103ُ39,2ُ من سنة لخمس سنوات
160ُ60,8ُ أكثر من خمس سنوات

263ُ100ُ 263 اإلجمالي
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ُالدراسةُت:ُأدوااثالثًُ
 )إعدادُالباحثة(ُمقياسُالنوموفوبيا[1ُ]

الشباب الباحثة هذا المقياس بهدف قياس النوموفوبيا لدى  أعدت
في ضوء تعريف . (نهاية المراهقة وبداية الرشد في)من الجنسين  الجامعيين
مكان  فيسواء بنسيانه  الذكين فقدان الهاتف حالة الخوف م  ها ن  أب النوموفوبيا

وكذلك فقدان االتصال  بدونه،ا، أم تعطله عن العمل أم االتصال أم السير مَ 
قد يسبب حالة من عدم االرتياح والقلق والعصبية والخوف  ذيوال  ، بالشبكة

نفسية واجتماعية.  سلوكية،ا يصاحب ذلك من مظاهر ومَ ، الناتج عند المستخدم
الخاص بمفهوم  ظريالن   اإلطارالباحثة على اطلعت وإلعداد المقياس 

حاولت  التيوكذلك الدراسات السابقة والتوجهات النظرية المختلفة ، النوموفوبيا
  2005عام  سيك وفيليبس ،تفسيره والمقاييس المتاحة كمقياس بيانشي

Bianchi, Psych.& Phillips، العمريمقياس  ،(2016) مقياس دردرة 
 مالهي وبانديتا كومر، ساها، جوبتا، سينجال، باتي، مقياس براساد، ،(2016)

2017)) Prasad, Patthi, Singla, Gupta, Saha, Kumar, Malhi& Pandita ، 
 (. 2017) مقياس العكوم اوأخيرً 

( بنًدا موزعة على أربعة أبعاد 50نت الصورة المبدئية للمقياس من )وتكو  
 :يه  ، فرعية

شير وي   من عدم القدرة على التواصل مع اآلخرين: ف  الخو  األول:البعدُ
 ،إلى شعور الفرد بالخوف والقلق وعدم االرتياح من فقد االتصال باآلخرين

 واصل معهم.وعدم القدرة على الت  

ُالثاني: ويشير إلى شعور  بكة(:)الش   الخوف من فقدان االتصال البعد
مكان توفرها الهواتف  أيلقلق من فقد االتصال بالشبكة في الفرد بالخوف وا

 ب عليه فقد اإلحساس بالهوية.تما يتر ، اأيضً  باإلنترنتوفقد االتصال  ،الذكية

يعكس من عدم القدرة على الوصول للمعلومات: و  الخوف   البعدُالثالث:
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عاج عد الخوف من عدم القدرة على الوصول للمعلومات والشعور باالنز هذا الب  
تابعة المعلومات والحصول عليها وقت الحاجة والتوتر والضيق في حال عدم م  

 إليها.

ويتضمن  المظاهر السلوكية والنفسية والجسمية للنوموفوبيا: البعدُالرابع:
تتمثل في بعض السلوكيات  والتي ،مجموعة المظاهر المصاحبة للنوموفوبيا

مكان  يأالستغناء عن الهاتف في مثل عدم ا، )الذكيالقهرية الستخدام الهاتف 
وما إلى ذلك(، وكذلك بعض اآلالم واألعراض ، سواء المواصالت الحمام
وأيضا ، آالم المعدة...( الصداع، -)اضطراب النوم الجسدية التي تنتاب الفرد

الشعور بالعصبية واالنفعال الشديد نتيجة الخوف المبالغ فيه من ترك الهاتف 
والرعب الشديد والقلق غير الطبيعي  ،من الظروفظرف  أيأو إغالقه تحت 

 .اإلنترنتمن وجوده في أماكن خارج تغطية شبكات المحمول أو 

على أحد متخصصي اللغة  الباحثةعرضتها وبعد صياغة العبارات 
 غوية للعبارات.للتأكد من سالمة الصياغة الل   (1)العربي

 الخصائصُالسيكومتريةُللمقياس

 :هما، اب الصدق بطريقتينتم حس الصدق:ُأوال:

ُالمحكمين -1 صورته المبدئية على  فيتم عرض المقياس  :صدق
علم  فيخمسة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين 

 الذي الفرعين البنود للمكون م   وذلك لتحديد مدى مناسبة كل بندٍ  ،(2)النفس

                              
 حلوانامعة ستاذ المساعد بقسم اللغة العربية كلية اآلداب جأ.م.د/عصام محمود األ (1)
 جابرعبد المريد عبد ال أ.م.د/ (:يبجدللترتيب األ ا)وفقً  تتقدم الباحثة بالشكر الجزيل للسادة المحكمين (2)

 امعةج) فاتن صالح حلوان(، أ.م.د/ امعةج) صديق  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية(، أ.م.د/ امعة)ج
 امعةجالمنوفية( ، أ.م.د/ نهاد عبد الوهاب) امعةج) اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية(، أ.د/محمود خيال

 .حلوان(
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ن جانب آخر وم   ،هذا من جانب ،عدلكل ب   اإلجرائيضوء التعريف  فيسه ييق
أمكن، وبعد حساب نسبة اتفاق  تعديل صياغة أو إضافة بنود جديدة إن  

وذلك بقسمة عدد المحكمين المتفقين لكل بند  -المحكمين على بنود المقياس 
تراوحت نسبة االتفاق على  -100 في اضروبً للمحكمين مَ  يعلى العدد الكل

وحذف  األولالبعد  فينود ثالثة بت فيضأ، %100-70بنود المقياس ما بين 
ضافة بند آخر  فيبند  البعد الرابع. كما تم تعديل صياغة  فيالبعد الثالث وا 

تزيد الفقرة  التيوذلك بإضافة بعض الكلمات  ،الغويً  ا تعدياًل بعض العبارات إم  
 حكمين.لمقترحات الم   اوذلك وفقً ، أو حذف بعضها اوضوحً 

 الصدقُالتقاربي:ُ-2

دق مقياس النوموفوبيا عن طريق حساب مدى اتفاق تم التحقق من ص
 درجات الذكور واإلناث على المقياس ودرجاتهم على مقياس الوحدة النفسية

فمن المتوقع أن ترتبط النوموفوبيا ارتباًطا سالًبا بالوحدة  (.2013) الدسوقي
 Gezdin etلما أشارت إليه دراسات كل من جيزجن وزمالئه اوذلك وفقً ، النفسية

al.,(2018)،   يلدزYildiz (2018 أوزديمر وزمالئه ،)Ozdemer et al.,(2018) 
(، لذلك تم إيجاد معامل االرتباط بين المقياسين. وقد بلغ 2018وعبد السالم )

فهو معامل صدق  ؛ورغم انخفاض معامل ارتباط ،0،37معامل االرتباط بينهما 
ن مفهوم م  ا مفهوًما قريبً المحك المستخدمة تقيس  ةدااأل وذلك ألن   ،مقبول

 ومرتبًطا بها وليس المفهوم نفسه.، النوموفوبيا

ُثانياُالثبات:ُ
الباحثة الثبات والصدق لمقياس النوموفوبيا على عينة الدراسة أجرت 

 ق التالية:ائوذلك باستخدام الطر ، ( طالب وطالبة263) األساسية

 تم حساب ثبات المقياس بطريقتين هما:: الثبات: أواًل 

تم حساب معامل ألفا كرونباخ لدى عينة الدراسة  معامل ألفا كرونباخ: -1
   ( هذه النتائج:2) ويوضح جدول ،األساسية
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ُ(2) جدول
 معامالتُثباتُألفاُكرونباخُلمقياسُالنووفوبياُلدىُعينةُالدراسة 

ُمعامالتُألفا مقياسُالنوموفوبياُوأبعادهُالفرعية
 0.82 مع اآلخرينالخوف من عدم القدرة على التواصل 

 0.80 الخوف من فقدان االتصال بالشبكة
 0.68 الخوف من عدم القدرة على الوصول للمعلومات

 0.83 فسية والجسمية للنوموفوبيانالمظاهر السلوكية وال
 0.93 الدرجة الكلية للمقياس

: تم استخدام أسلوب القسمة النصفية مع تصحيح الطول القسمة النصفية -2
( 3) ويوضح الجدول، براون لدى عينة الدراسة األساسية-رمانبمعادلة سبي
 هذه النتائج:

ُ(3) جدول

عامالتُثباتُالقسمةُالنصفيةُلمقياسُالنوموفوبياُوأبعادهُالفرعيةُلدىُمُ 
 عينةُالدراسة

قبلُ المقياسُوأبعادهُالفرعية
 التصحيح

بعدُ
 التصحيح

 0.76 0.62 الخوف من عدم القدرة على التواصل مع اآلخرين
 0.80 0.66 الخوف من فقدان االتصال بالشبكة

 0.64 0.47 الخوف من عدم القدرة على الوصول للمعلومات
 0.79 0.65 والجسمية للنوموفوبيا والنفسيةالمظاهر السلوكية 

 0.90 0.84 الدرجة الكلية للمقياس
 

 الثبات.يتضح من الجدولين السابقين تمتع مقياس النوموفوبيا بدرجة مقبولة من 
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 صورتهُالنهائية:ُفيالمقياسُ

( بنًدا موزعة على 54) في صورته النهائية من تكون مقياس النوموفوبيا
 الخوف من عدم القدرة على التواصل مع اآلخرين :كالتاليأربعة مقاييس فرعيه 

الخوف من عدم  ،ا( بندً 13)الشبكة( ) الخوف من فقدان االتصال ،( بنًدا14)
المظاهر السلوكية والنفسية والجسمية  ،( بنود8) صول للمعلوماتالقدرة على الو 

اإلجابة عنها عن طريق تدرج ليكرت الرباعي  م. ويتابندً ( 19) للنوموفوبيا
(. وتتراوح الدرجة 1، أعارض بشدة=2أعارض= ،3أوافق= ،4)أوافق بشدة=

وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع  ،درجة 216إلى  54على المقياس من 
 النوموفوبيا لدى الطالب أو الطالبة.

 مقياسُالوحدةُالنفسية:[2ُ]

عام  Russel( عن مقياس رسيل  2013) الدسوقيأعد هذا المقياس 
لوس أنجلوس للشعور  –وهو النسخة الثالثة المنقحة لمقياس كاليفورنيا  ،1996
ة. يقيس شعور الفرد بالوحدة النفسي ا( بندً 20) ويتكون المقياس من بالوحدة

 ،عبارات( 6) االجتماعيالبعد  ،هي، توزعت عباراته على ثالثة مقاييس فرعية
 وبعد فقدان األلفة المتبادلة مع الغير ،عبارات( 9) وبعد الرفض من اآلخرين

كل سؤال ن ويجيب الفرد ع ،عبارات(. والمقياس من نوع مقياس ليكرت 5)
( مع ادائمً  – اأحيانً  – انادرً  – ابإجابة واحدة من بين أربع اختيارات )أبدً 

 ،2تحمل أرقام  التي( لالستجابة على البنود 4 ،3 ،2 ،1تخصيص التقديرات )
 ،1تحمل أرقام  التيأما البنود  ،18 ،17 ،14 ،13 ،12 ،11 ،8 ،7 ،4 ،3
 العكسياالتجاه  فيفيتم تصحيحها  20 ،19 ،16 ،15 ،10 ،9 ،6 ،5

 التيحساب الدرجة الكلية  في ريالجبويستخدم الجمع  ،للتقديرات السابقة
تتراوح الدرجة الكلية على المقياس  م ن َثم  و  ،يحصل عليها الفرد على المقياس

والدرجة المرتفعة تشير إلى شعور شديد بالوحدة النفسية  ،درجة 80-20من 
 والعكس صحيح. 
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ُ ُللمقياس ُالسيكومترية ُالخصائص ُالعربيةُفيوعن فقد تحقق  ،البيئة
)شهر( على عينة  اس من ثباته من خالل طريقة إعادة اإلجراء بعدمعرب المقي

 0.812 ،0.674وتراوحت معامالت االرتباط بين التطبيقين بين  ،افردً  160
. كما جاءت معامالت االرتباط دالة 0.01وجمعيها معامالت دالة عند مستوى 

براون. كما  –بطريقة التجزئة النصفية بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان  اإحصائيً 
ا يشير إلى أن مَ ، 0.90 ،0.85تراوحت معامالت الثبات بطريقة كرونباخ بين 

المقياس يتمتع بقدر طيب من الثبات. كما قام معد المقياس بحساب صدق 
حيث تراوحت قيم  ،التكوينيأو  البنائيالصدق  ،ق منهاائالمقياس بعدة طر 

ميع هذه المعامالت دالة وج ،0.713 ،0.489معامالت االرتباط الناتجة بين 
من خالل  التمييزي. كما استخدم طريقة الصدق 0.01عند مستوى  اإحصائيً 

وجاءت قيمة النسبة  ،هومنخفضي النفسيةالشعور بالوحدة  مرتفعيالمقارنة بين 
وجود ثالثة  العاملي. كما أوضح الصدق 0.01الحرجة جوهرية عند مستوى 

وهذه العوامل  ،يالكل االرتباطيلتباين % من قيمة ا60.7عوامل استقطبت هذه 
بعد فقدان األلفة  ،بعد الرفض من اآلخرين ،االجتماعيالبعد  ،هيالثالثة 

 المتبادلة مع الغير.

تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق  إطار الدراسة الحالية وفي
وقد أسفرت  ،حساب معامالت االرتباط بين درجة البند والدرجة الكلية للمقياس

. كما بلغ 0.70 – 0.31ذه الخطوة عن معامالت ارتباط تراوحت ما بين ه
معامالت ثبات  وهي 0.89معامل ثبات ألفا كرونباخ للدرجة الكلية للمقياس 

 مقبولة.
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ُالشخصية [3] ُالسعادة   &Moghnieترجمة: مغنى وكازاران   (1)مقياس
Kazarian (2012 ) 

( 1999) كاى وليبراليبوميرس األصل فيأعد هذا المقياس 
Lyubomirsky& Lepper  "فيوقامت بترجمته إلى العربية "مغنى وكازاران 

لمقياس ليكرت  ادراسة لهما على الطالب اللبنانيين ويتكون من أربعة بنود وفقً 
البند األول يطلب من  يوف  . 7إلى  1نقاط تراوحت من  7يتكون من 

 اسعيدً  ا= ليس شخصً 1من  المشاركين وصف أنفسهم باستخدام مقياس متدرج
يطلب من المشاركين أن  الثانيالبند  في. أما اجدً  اسعيدً  ا= شخصً  7إلى 

 وفي= أكثر سعادة. 7= أقل سعادة إلى 1يميزوا أنفسهم مقارنة بأقرانهم من 
لألفراد ومقارنة هذا الوصف بحالتهم  اعامً  االبند الثالث يقدم المشاركين وصفً 

أما البند الرابع فهو بند  ،= تنطبق بشكل كبير7إلى  ا= ال تنطبق أبدً 1من 
عكسي حيث يقيس عكس ما تقيسه البنود الثالثة السابقة فيطلب من المشاركين 

= 1وصف درجة عدم السعادة بالنسبة لآلخرين ومقارنة هذا الوصف بهم من 
. ولحساب الدرجة على هذا المقياس اال تنطبق أبدً  7تنطبق بدرجة كبيرة إلى 

 ،درجة مركبة كلية فيع درجات البنود األربعة ويحسب متوسط الدرجة تجم
هم أقل سعادة من األشخاص درجة على أن   5.6ويصنف األفراد األقل من 

هم أكثر سعادة من األشخاص درجة بأن   5.6واألفراد األكثر من  ،العاديين
الغالبية  يفالعاديين. ويرجع استخدام الباحثة لهذا المقياس إلى كونه استخدم 

ه ترجم لعديد من كما أن   ،تناولت السعادة الشخصية التيالعظمى من الدراسات 
Swame (2008 ،)اللغات منها اليابانية والصينية كدراسات كل من سوامى 

(  كذلك لتمتعه 2017) Otake& Katoوأوتاكى وكاتو  ،Vincze (2015) فاينكز
البيئة األجنبية  فيمن المقياس حيث تم التحقق  ،بمعدالت صدق وثبات مرتفعة

من طالب الجامعة والمدارس الثانوية  امشاركً  2732دراسة من خالل  14 في

                              
(1) Subjective Happiness Scale 
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فقد بلغ على سبيل المثال معامل ألفا  ،اومن الراشدين ومن كبار السن أيضً 
وتراوحت معامالت ثبات لحساب  0،74المقياس  لمعديدراسة  فيكرونباخ 
. أما معربة المقياس فقد أسفر 0،94إلى  0،79للبنود بين  الداخلياالتساق 
 .ي% من التباين الكل45،2للمقياس على عامل واحد استقطب  العامليالتحليل 

تم التحقق من الخصائص السيكومترية  ،إطار الدراسة الحالية وفي 
 : يليللمقياس على عينة الدراسة األساسية وذلك كما 

ُالمقياس :ال:أو اب الصدق المرتبط بالمحك قامت الباحثة بحس: صدق
إعداد عبد الفتاح  BDI-II( 2-لمقياس السعادة مع مقياس االكتئاب )د

(  2007) ووليمز جوردييف، سانو، حيث أكدت دراسات خرامتسوف، (2000)
Khramtsova, Saarnio, Gordeeva& Williamsسايلر، نيما، ستشز ؛ ،

 ,Schutz, Sailer, Nima( 2013) روزنبرج، كريتسين، ارنتن، ارشر، وجارسي

Rosenberg, Christine, Arnten,  Archer,& Garciaوجلبرت، ماكيوان،  ؛
 &Gilbert, McEwan, Catarino, Baiao (2014كاتارنو، بياو، وبالميرا )

Palmerira   العالقة العكسية بين السعادة واالكتئاب فالمرء ال يمكن أن يشعر
ل نسبي لمشاعر الحزن عن مشاعر السعادة آٍن واحد فهناك استقال فيبالسعادة 

 كبير تتنبأ بكل منهما تختلف عن األخرى إلى حد   التيمن كون العوامل  يأتي
(. وقد بلغت قيمة معامل االرتباط بين مقياس السعادة 14: 1993 ،)أرجايل

 .0،42-ومقياس االكتئاب 
  ثباتُالمقياس::ُثانيا

كما تم التحقق من ثبات  .0.71غ وقد بل ؛تم حسابه بمعامل ألفا كرونباخ
وقد بلغ معامل ، مقياس السعادة الشخصية باستخدام أسلوب التجزئة النصفية

 .0.62الثبات بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان براون 
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ُ(2018نسخةُالحاديةُعشرُترجمة:ُزيادةُ)مقياسُ"بارات"ُلالندفاعيةُال[4ُ]
 1995عام  .Patton et alاألصل باتون وزمالئه  فيأعد هذا المقياس 

 السلوكيلتحديد البناء  الذاتيويشتمل على ثالثين عبارة من نوع التقييم 
يبدأ من  رباعيلمقياس  الالندفاعية. يجاب عن كل عبارة منها وفقً  والمعرفي

، 11، 6، 5، 4، 3، 2) . وذلك باستثناء البنود أرقاما= دائمً 4إلى  ا= نادرً 1
( فيتم 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 19، 18، 17، 16، 14

وتتراوح الدرجة على المقياس  ا= دائمً 1إلى  ا= نادرً 4) تصحيحها بشكل عكسي
ثالثة  ساالندفاعية. ويقيوتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع ، 120-30من 

 االندفاعية الحركية ،بنود( 8) االندفاعية االنتباهية :يه  ، جوانب من االندفاعية
(. وقد وضع أرنست بارات ابندً  11) واندفاعية عدم التخطيط ،(ابندً  11)

Barrat  النسخة األولى من مقياس االندفاعية بهدف الربط بين  1959عام
 البناءات االفتراضية لالندفاعية والقلق.

 اإلسهاملكونه يتيح دراسة  اويعتبر المقياس من أكثر المقاييس استخدامً 
أشهر المقاييس  أحدرضى بوجه عام ولكونه التنبؤ بالسلوك الم فيالنسبي 

وكذلك لتمتعه بمعدالت صدق  ،سمةبوصفها  االندفاعيةالمستخدمة لقياس 
للمراجعات  اووفقً  –البيئة األجنبية  ففيالبيئة األجنبية والعربية.  فيوثبات 

إلى  0.27تراوحت معامالت ثبات ألفا كرونباخ بين -المنهجية للدراسات 
 عام ,.Stanford et alراجعة أجراها ستانفورد وزمالؤه م فيوذلك ، 0.83
مراجعة أخرى قام بها فاسكونسيلز  في -كما تراوحت معامالت ألفا  ،2009
كما تحققت  ،0.83إلى  0.69بين  -2012 عام ,.Vasconceles et alوزمالؤه 

عادة االختبار بفترات  خمس دراسات من ثبات االختبار عن طريق االختبار وا 
ة تراوحت بين أسبوعين إلى ستة أشهر وجدت أن معامل االرتباط بين زمني

. كما أظهرت نتائج المراجعة أن 0.83إلى  0.66التطبيقين يتراوح بين 
المقياس يتمتع بصدق مرتبط بالمحك حيث يالحظ وجود ارتباط بين الدرجة 

جة الكلية للمقياس ومجموعة متنوعة من السلوكيات الخطرة. كما ارتبطت الدر 
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سوء السلوك  ،القمار ،األكل فيبتكرار الشراهة  االكلية للمقياس إيجابيً 
 فيووجود أفكار انتحارية. أما  ،تدخين السجائر ،تناول الكحول ،األكاديمي

البيئة العربية قام معرب المقياس بحساب ثبات المقياس عن طريق معامل ألفا 
واالندفاعية الحركية  ،تباهيةكرونباخ وبلغت معامالت الثبات لالندفاعية الالان

على  0.72، 0.97 ،0.68، 0.57واندفاعية عدم التخطيط والدرجة الكلية 
 . كما تراوحت معامالت االرتباط بين درجات المقاييس الفرعية بعضهاالتوالي
، وبين درجات المقاييس الفرعية والدرجة الكلية 0.55إلى  0.25بين  ابعضً 

استخدام  فيموثوقية  يا يعطمَ ؛ 0.89ى إل 0.74للمقياس تراوحت بين 
 المقياس بأبعاده الفرعية.

تم حساب معامالت ثبات المقياس على عينة  ،الحاليةإطار الدراسة  وفي
وقد ، الدراسة األساسية باستخدام معامل ألفا كرونباخ لألبعاد الفرعية للمقياس

الندفاعية  0.57 ،لالندفاعية الحركية 0.64 ،لالندفاعية االنتباهية 0.56بلغت 
 وهي 0.75 يكلل كبشكما بلغ معامل ثبات ألفا للمقياس  ،عدم التخطيط

 معامالت ثبات تشير إلى تمتع المقياس بدرجة مقبولة من الثبات. 

 التطبيقُترابعا:ُإجراءا

 فيطبقت أدوات الدراسة السابق عرضها على عينة الدراسة األساسية 
دقيقة وكان التقدم  40إلى  30دة من جلسات جماعية استغرقت الجلسة الواح

وذلك بعد شرح الهدف من ، من قبل الطالب االمقاييس تطوعيً ن لإلجابة ع
التطبيق وتأكيد سرية استجاباتهم وضرورة أن يكون لديهم محمول ذكي به 

حياتهم  فييستخدمها معظم الطالب والطالبات  والتي ،التطبيقات المتعددة
ستخدامهم للهاتف الذكي سنة على األقل. وقد تم اليومية وأن يكون مر على ا

 فيأماكن وجودهم بقاعات ومدرجات التدريس. وقد بدأ التطبيق  فيالتطبيق 
الفصل  فيوانتهى  2018األول لعام  الدراسياألسبوع األخير من الفصل 

 فيبها نقص  التيوقد استبعدت الحاالت ، 2019الدراسي الثاني لعام 
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وذلك تمهيًدا للتحقق من فروض الدراسة.  ،بات نمطيةاإلجابات أو ذات إجا
 من الوصفيباستخدام أساليب اإلحصاء  احيث حللت البيانات إحصائي  

وذلك من خالل ، ومعامل االنحدار ،متوسطات حسابية وانحرافات معيارية
 .  SPSSبرنامج 

ُنتائجُالدراسةُومناقشتها
 الشخصية،سعادة الو  النفسية، تتنبأ على نحو دال كل من الوحدة -1

 الشباب الجامعي )في المرحلة العمرية فيواالندفاعية بالنوموفوبيا لدى 
 .(نهاية المراهقة وبداية الرشد

سنوات  من النوع، والعمر، والتخصص وعددتنبأ على نحو دال كل ي -2
نهاية  فيامتالك الهاتف ونمط استخدام الهاتف لدى الذكور واإلناث 

 .المراهقة وبداية الرشد

النوموفوبيا وفًقا  فيبين متوسط درجات الطالب  اتوجد فروق دالة إحصائيً  -3
عدد سنوات  -السن -التخصص -لبعض المتغيرات الديموجرافية )النوع

 .نمط استخدام الهاتف الذكي( -امتالك الهاتف الذكي

 نتائجُالفرضُاألولُومناقشته

 الوحدة تتنبأ على نحو دال كل مننص الفرض األول على أنه "  -1
الشباب الجامعي واالندفاعية بالنوموفوبيا لدى  الشخصية،السعادة و  النفسية،

 .(نهاية المراهقة وبداية الرشد )في المرحلة العمرية في

، الباحثة االنحدار المتدرجحسبت وللتحقق من صحة هذا الفرض 
السعادة الشخصية  ،للتعرف على القدرة التنبؤية لكل من الوحدة النفسية

من هذه  أيوكذلك معرفة  الندفاعية بدرجة النوموفوبيا لدى الجنسين.او 
)النوموفوبيا(. ويوضح الجدول  بعالمتغيرات أكثر قدرة على التنبؤ بالمتغير التا

 ( هذه النتائج:4)
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 (4)ُُجدول

 تنبؤُبعضُالمتغيراتُالنفسيةُبالنوموفوبياُلدىُالجنسينُفيتحليلُاالنحدارُالمتدرجُ

 

 الداللة

 

مةقي  

 "ت"

 

 

 الداللة

 

 قيمة

 "ف"

القيمة 

 الثابتة

معامل 

االحندار 

 املعياري

Beta 

معامل 

االحندار 

B 

نسبة 

 اإلسهام

R2 

معامل 

االرتباط 

 البسيط

R 

املتغريات 

 املستقلة

املتغري 

 التابع

 النوموفوبيا االندفاعية 0,30 0,09 0,748 0,296 82,819 25,009 0,001 5,001 0,001

 ( ما يلي: 4) يتضح من الجدول 
حيث بلغ  ؛أن معامل االنحدار لالندفاعية ذو مستوى مرتفع من الداللة -

 .0.001مستوى داللة معامل االنحدار 

بلغ مستوى إذ  ؛"ف" للمتغير المستقل )االندفاعية( دالة إحصائًيا أن قيمة -
 يا.التنبؤ بالنوموفوب فيا يشير إلى داللة تأثير االندفاعية مَ ، 0.001الداللة 

حيث  ؛تنبأ بالنوموفوبيا الذيأن متغير االندفاعية هو المتغير المستقل الوحيد  -
تباين درجات النوموفوبيا في حين لم تسهم كل من  في% 9أسهم بنسبة 

التنبؤ  فيإحصائًيا  الوحدة النفسية والسعادة الشخصية إسهاًما دااًل 
 وبذلك تحقق الفرض األول جزئًيا.  ،بالنوموفوبيا

ضوء ما كشفت عنه نتائج الفرض األول فإنه يمكن التنبؤ بدرجة  وفي
النوموفوبيا لدى الطالب من الجنسين من خالل االندفاعية بنسبة إسهام بلغت 

في حين لم تتنبأ كل من الوحدة النفسية والسعادة الشخصية بالنوموفوبيا.  ؛9%
 فيية بالنوموفوبيا وبذلك تحقق الفرض األول جزئًيا. ويمكن تفسير تنبؤ االندفاع

اضطراب  بأن النوموفوبيا ,.Mei et al( 2018) ضوء ما أشار إليه مي وزمالؤه
االندفاع وغالًبا ما يفضل األفراد الذين يرتفع لديهم مستوى االندفاعية  فيتحكم 

 ؛عواقب الفعل فياستخدام الهاتف الذكي كخيار لإلشباع النفسي دون التفكير 
ف من فقدان الهاتف الذي يمثل بالنسبة لهم مصدًرا لهذا لذلك يزداد لديهم الخو 

اإلشباع. كما أن األفراد الذين لديهم مستوى عاٍل من االندفاعية سيكون لديهم 
حالة الوجدان السلبي  فيتأجيل استخدامهم لهواتفهم الذكية خاصة  فيصعوبة 

لخلوية أكثر ن يميلون إلى استخدام هواتفهم اياألفراد المندفع بمعنى آخر فإن  
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 ,Sharma & Kaur) وبإلحاح أكبر مقترًنا هذا االستخدام بخوف شديد من فقدانه

2016). 

فقد جاءت هذه  ؛أما فيما يتعلق بعدم تنبؤ الوحدة النفسية بالنوموفوبيا
استخدام الهواتف  فيالنتيجة مخالفة لما أشار إليه التراث النظري بأن اإلفراط 

دة فاألشخاص الذين يفقدون القدرة على التواصل الذكية يزيد من مشاعر الوح
عبر الهاتف أو اإلنترنت يشعرون بالوحدة بسبب خوفهم من عدم القدرة على 

فاألشخاص يعتمدون  ؛تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين والتواصل معهم
تكوين عالقات اجتماعية ويشعرون  فيبشكل أساسي على هواتفهم المحمولة 

 عام،  ,.Toda et alوقد أوضح تودا وزمالؤه ،ناحية النفسيةأنهم أفضل من ال
استخدام هواتفهم المحمولة للهروب من  فيأن طالب الجامعة يفرطون  2008

(. فالوحدة Gezgin et al.,2018aمشاعر الوحدة عند مواجهتهم مشكالت أسرية )
 عياالجتماأو العجز عن التواصل  االجتماعيالنفسية تنتج من نقص التواصل 

وعدم القدرة على االنتماء لجماعة اجتماعية أو تكوين عالقات حميمة وألن 
الهواتف المحمولة أصبح من السهل الحصول عليها واستخدامها مع تطور 
الهواتف الذكية واإلمكانيات المختلفة فقد تجاوز استخدام األفراد لها حد التواصل 

 ،وأكثر اتصااًل به اإلنترنتبيئات  فيواآلن أصبح األفراد أكثر حضوًرا ، فقط
نتج عنه ارتباط قوي بين  رقميوبذلك فهم يتنقلون من العالم المادي إلى عالم 

 )النوموفوبيا( األفراد وهواتفهم أدى إلى الخوف الشديد من فقدانها
(Yildiz,2018 ًوعلى عكس ما هو متوقع وجاء مخالف .)لما أشار إليه بعض  ا

ن اختلفت نسبة اإلسهام ، وحدة النفسية بالنوموفوبيابتنبؤ ال –الدراسات السابقة  وا 
 أوزدمير وزمالؤه ؛Gezgin et al., (2018a)) هئبين هذه الدراسات جيزجن وزمال

(2018  )Ozdermir et al.,ويلدز ؛ Yildiz (2018 بنسب إسهام )39%، 
اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  -% على التوالي 41 ،20%

 ( بعدم تنبؤ الوحدة النفسية بالنوموفوبيا.2018) السالم

فقد اختلفت  ،بالنسبة لعدم تنبؤ السعادة الشخصية بالنوموفوبيا ،وأخيًرا
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 Ozdermir et أيًضا هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة أوزديمر وزمالئه

al., (2018)   33بأن السعادة الشخصية تنبأت بالنوموفوبيا بنسبة إسهام .%
 إال   ؛هذا الصدد فياختالف هذه النتيجة مع ما أشار إليه التراث النفسي  ورغم
ها تبدو نتيجة متوافقة مع النتيجة السابقة بعدم قدرة الوحدة النفسية على التنبؤ أن  

فإذا كان  ،بالنوموفوبيا فالوحدة النفسية والسعادة الشخصية وجهان لعملة واحدة
لشعور السلبي باالبتعاد عن اآلخرين والتباين مفهوم الوحدة النفسية يشير إلى ا

نجد أن مفهوم  ؛(2009 ،بين الحاجة إلى االنتماء وعدم االنتماء )العاسمي
 التيالسعادة الشخصية يتحدد بالتقارب العاطفي والصالت االجتماعية الحميمة 

 االعمل. هذتربط الفرد باآلخرين كالعالقات األسرية الجيدة واألصدقاء وزمالء 
ويوفر لهم الدعم ، لتقارب العاطفي يحمي األفراد من مخاطر الضغط النفسيا

 فيويمكن تفسير هذه النتيجة  (.2018 )عبد الخالق وصالح، وقت األزمات
ه ال يمكن أن بأن   (Gezgin et al., 2018a)ضوء ما أشار إليه جيزجن وزمالؤه 

ياة الواقعية أو بدياًل يكون الهاتف الذكي بدياًل عن العالقات االجتماعية والح
العالقات البشرية فيجب  فيللتوقعات واالحتياجات االجتماعية واالنفعالية 

فالتواصل  ،التواصل مع اآلخرين ليس فقط عبر الهاتف بل التواصل وجًها لوجه
صورته اإليجابية يعني وجود شبكة من العالقات  فيالمباشر باآلخرين 

 واألصدقاء. سرة أم مع األقران االجتماعية الدافئة سواء داخل األ
ظاهرة انتشار  أنه رغم أن  إلى ( 75: 2011،أشار )داينر وداينر اكم

الهواتف المحمولة خير دليل على الود بين الناس من خالل التحدث مع 
المسنجر  ،الرسائل النصية ،بعضهم البعض من خالل الهواتف المحمولة

وسكايب ومواقع  ،VOIPهواتف  ،البريد اإللكتروني ،غرف التشات ،الفوري
فإننا لسنا بحاجة إلى مجرد عالقات بل  ،االتصال االجتماعي كالفيس بوك

نحتاج إلى عالقات وثيقة تحقق أكبر سعادة من خالل التفاهم المتبادل 
ومن ثم شعور الناس  ،واالهتمام واإلقرار بأن الشخص اآلخر جدير بذلك
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عتماد على مساعدة اآلخرين عند باألمان داخل إطار هذه العالقات واال
 تعتبر ضرورية للسعادة.  التيفالعالقات الوثيقة هي  ،الحاجة

وتؤيد الباحثة هذه النتيجة بعدم قدرة السعادة الشخصية والوحدة النفسية 
فليس بالضرورة أن يتأثر شعور الفرد بسعادته الشخصية أو   ،التنبؤ بالنوموفوبيا

هاتف الذكي فالسعادة الشخصية وعدم الشعور بالوحدة بالوحدة النفسية بفقدانه لل
المباشر  االجتماعيالتواصل  ألن   ،النفسية ال يحدثان نتيجة فقدان الهاتف

 والعالقات الطيبة والمساندة ضرورية من أجل السعادة. 

 نتائجُالفرضُالثانيُومناقشتهُ

لعمر، من النوع، واتنبأ على نحو دال كل ي نص الفرض الثاني على أنه"
الشباب  سنوات امتالك الهاتف ونمط استخدام الهاتف لدى والتخصص وعدد

وللتحقق من صحة هذا الفرض  .الرشد( وبدايةالجامعي )في بداية المراهقة 
قامت الباحثة بحساب االنحدار المتدرج للتعرف على القدرة التنبؤية لبعض 

من  أيمعرفة  كن. وكذلالجنسيالمتغيرات الديموجرافية بدرجة النوموفوبيا لدى 
ويوضح  )النوموفوبيا(. هذه المتغيرات أكثر قدرة على التنبؤ بالمتغير التابع

 ( هذه النتائج:5الجدول )

تنبؤُبعضُالمتغيراتُالديموجرافيةُُفي(ُتحليلُاالنحدارُالمتدرج5ُُجدول)
ُبالنوموفوبياُلدىُالجنسين
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 لثابتةا
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 التابع

  التخصص 0,257 0,066 13,817 0,257 151,665 18,494 0,001 4,300 0,001

 النوموفوبيا

 

منط  0,311 0,096 4,867 0,186 157,033 13,875 0,001 2,951 0,01

استخدام 

 اهلاتف
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 ( ما يلي: 5يتضح من الجدول )  

 ؛مستوى مرتفع من الداللة اتأن معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة ذ -
 .0،001حيث بلغ مستوى داللة معامل االنحدار 

حيث بلغ مستوى الداللة  ؛للمتغيرات المستقلة دالة إحصائًيا ”ف“قيمة أن  -
 التنبؤ بالنوموفوبيا. فير إلى داللة تأثير هذه المتغيرات ما يشي، 0،001

يعتبر متغير "نمط استخدام الهاتف" أكثر المتغيرات تنبًؤا بالنوموفوبيا حيث  -
تاله متغير "التخصص  ،تباين درجات النوموفوبيا في %9نحو أسهم ب

 في حين لم يسهم كل .تباين درجات النوموفوبيا في% 6زهاء "والذي أسهم ب
 فيوعدد سنوات امتالك الهاتف إسهاًما دااًل إحصائًيا  ،العمر ،من النوع

 باالطالعوبذلك تحقق الفرض األول جزئًيا. ويتضح ، التنبؤ بالنوموفوبيا
هذا الصدد وجود ندرة في  فيعلى  التراث النظري ونتائج الدراسات السابقة 

التنبؤ  فيفية التعرف على القدرة التنبؤية لبعض المتغيرات الديموجرا
عالقتها  فيحيث تناولت معظم الدراسات السابقة النوموفوبيا  ؛بالنوموفوبيا

هذه المتغيرات أكثر قدرة  أيبهذه المتغيرات الديموجرافية دون التعرف على 
 على التنبؤ بالنوموفوبيا إال بالقليل من هذه الدراسات، وذلك كما يلي:

 في% 9فقد أسهم بنسبة  ف الذكيبمتغير نمط استخدام الهاتفيما يتعلق 
 ،(0،31ر=) التنبؤ بالنوموفوبيا وارتبط ارتباًطا موجًبا دااًل إحصائًيا بالنوموفوبيا
 Bivin etه ئوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة بايفين وزمال

al.,(2013)   بوجود عالقة موجبة دالة إحصائًيا بين نمط استخدام الهاتف
 لنوموفوبيا. المحمول وشدة ا

 نويان، كوز، ،ضوء ما أشار إليه دارسين فيويمكن تفسير هذه النتيجة 
 &Darcin, Kose, Noyan, Numedov, Yilmazيلماز وديبلباز   ناميدو،

Dilbaz (2016)  ها وفرت ن  إبأن الهواتف الذكية ليست مجرد هاتف محمول بل
اب متصلة أو غير عديد من األغراض من آلة للتصوير وألعاللمستخدميها 
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باإلضافة إلى عديد من التطبيقات المتاحة على شبكة  ،باإلنترنتمتصلة 
ن للهواتف الذكية بغرض الدخول على مواقع و فالشباب المستخدم ؛اإلنترنت

الشبكات االجتماعية لديهم خطورة أكبر لإلصابة بالنوموفوبيا مقارنة بأقرانهم 
 رة واألصدقاء. المستخدمين للهاتف الذكي لمحادثة األس

إلى أن  Bivin et al.,(2013)ه ئفي حين توصلت دراسة بايفين وزمال
النوموفوبيا تزداد لدى األفراد المستخدمين للهاتف بغرض التواصل مع األسرة. 
فالعالقات الشخصية تتأثر بالتطورات التكنولوجية فالهدف األساسي الستخدام 

ما يقلل ، خرينمع اآل الفوريلتواصل الهواتف الذكية هو أنها تسمح لألفراد با
فاألشخاص يعتمدون بشكل أساسي  ،من شعور الفرد بالقلق من أن يكون وحيًدا

هم أفضل ويشعرون أن  ، تكوين عالقاتهم االجتماعية فيعلى هواتفهم المحمولة 
 ,.Gezgin et al) على المستوى النفسي عند وجود هاتفهم المحمول معهم

2018a). 

 زهاءالتنبؤ بالنوموفوبيا ب فيوالذي أسهم  لمتغير التخصص أما بالنسبة
(. 0،25)ر= % فقد ارتبط هذا المتغير أيًضا ارتباًطا موجًبا بالنوموفوبيا6

الطالب سواء من الكليات العملية أم النظرية  وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن  
ائهم بل يعتمدون على هواتفهم الذكية ليس فقط للتواصل مع أسرهم وأصدق

فادة بما وفرته التقنيات الحديثة من سهولة البحث عن كل ما يعتمدون عليها لإل
ومن ناحية أخرى قد يقوم الطالب  ،هذا من ناحية ،مجال أي وفيهو جديد 

 م ن ثَم  و ، تخص دراسته على الهاتف الذكي التيبتخزين هذه البيانات واألبحاث 
دائهم أما يؤثر على  ،ياناتهم وأبحاثهمفضياعه أو فقدانه يؤدي إلى فقدان كل ب

 وتحصيلهم األكاديمي.

أسفر عن عدم تنبؤ كل  والذي ،بالشق الثاني من الفرضأما فيما يتعلق 
بالنوموفوبيا فقد اختلفت  العمر وعدد سنوات امتالك الهاتف الذكي ،النوعمن 

أن أوضحت  والتي ،هذه النتيجة مع ما أشارت إليه معظم الدراسات السابقة
وذلك العتماد الكثير  ،خاصة لدى اإلناث ،التنبؤ بالنوموفوبيا فيالنوع له دور 
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ما  ،من الطالبات على الهاتف كوسيلة مهمة للتواصل مع األهل واألصدقاء
داخل المجتمع  النفسيإلى حالة من االطمئنان النفسي والشعور باألمن  يؤدي

ومعلومات ذات طبيعة كما تعمل الطالبات على تخزين بيانات  ،الجامعي
 (.2017 )العكوم، حالة فقدانه فيخاصة تخشى من سرقتها أو استغاللها 

 العمرعالقتها بمتغير  فيأما فيما يتعلق بعدم تنبؤ العمر بالنوموفوبيا 
 Abraham( 2014) فقد اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دارسة إبراهام

حين اتفقت مع  فيعمر والنوموفوبيا. بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ال
 ،(Gezgin et al., 2018b) هئجيزجن وزمال ما توصلت إليه دراسة كل من

عدم قدرة  م ن َثم  و ، وجود عالقة بين العمر والنوموفوبيا وزمالؤه بعدم وأجيوليرا
 متير العمر على التنبؤ بالنوموفوبيا. 
أجيوليرا وزمالؤه  ضوء ما أشار إليه فيويمكن تفسير هذه النتيجة 

Aguilera et al., (2018)  مرحلة عمرية وقد  أي فيبأن النوموفوبيا قد تظهر
لم  م ن َثم  يرجع ذلك إلى أن المدى العمري للعينة كان متقارًبا وكان صغيًرا و 

أدى معه عدم تنبؤ العمر  ذيوال  ، تتضح العالقة بين العمر والنوموفوبيا
 جراء دراسات أكثر على نطاق عمري واسع.  إري النوموفوبيا لذلك من الضرو 

لم يتنبأ أيًضا  والذي متغير عدد سنوات امتالك الهاتفأما عن 
 ما توصلت إليه دراسة العكومفقد اختلفت هذه النتيجة مع  ،بالنوموفوبيا

% 16 ( بتنبؤ عدد سنوات امتالك الهاتف بالنوموفوبيا بنسبة إسهام2017)
ويرجع ذلك إلى أن استخدام الطالب للهاتف ، موفوبياحيث ارتبط طردًيا بالنو 

الذكي لمدة طويلة يخلق لديه نوًعا من االعتماد المفرط عليه والتعلق به لدرجة 
الوقت نفسه اتفقت نتيجة هذا  وفيتؤدي به إلى الخوف الشديد من فقدانه. 

  ,.Yilidrim et al  الجزء من الفرض مع ما توصلت إليه دراسة يلدريم وزمالؤه
مدة امتالك الهاتف ليس لها تأثير على سلوكيات النوموفوبيا لدى  بأن   (2015)

 المراهقين.
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 نتائجُالفرضُالثالثُومناقشته

بين متوسط درجات  اه "توجد فروق دالة إحصائيً نص هذا الفرض على أن  
-التخصص-النوموفوبيا وفًقا لبعض المتغيرات الديموجرافية )النوع فيالطالب 

نمط استخدام الهاتف الذكي(". -عدد سنوات امتالك الهاتف الذكي-السن
"ت" لحساب داللة  وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار

لهذه المتغيرات الديموجرافية. ويوضح  االنوموفوبيا وفقً  فيواتجاه الفروق 
 .( نتائج هذه الخطوة6الجدول)

ُ(6ُجدول)ُُ
النوموفوبياُُفياإلناث(ُ-درجاتُالطالبُ)الذكورداللةُالفروقُواتجاهاتهاُل
 للمتغيراتُالديموجرافيةُاوفقًُ

 

 جمموعات املقارنة 

 النوموفوبيا

 الداللة ت ع م

  النوع

129,77 

134,78 

 

27,079 

25,181 

 

1,546 

 

 (112)ن= ذكور  غري دالة

 (151)ن= إناث 

  العمر

135,64 

129,08 

 

24,541 

27,468 

 

2,047 

 

 (143)ن=18-21 0,05

 (120)ن= فأكثر 21

  التخصص

137,85 

124,03 

 

26,578 

22,856 

 

4,300 

 

 (164)ن= نظري   0,001

 (99)ن= عملي  

  منط استخدام اهلاتف

139,12 

126,69 

 

26,581 

24,151 

 

4,238 

 

 (118)ن= لقتل الوقت وامللل 0,001

 (145)ن= لقتل الوقت وللدراسة مًعا

  عدد سنوات امتالك اهلاتف

132,12 

132,99 

 

24,784 

26,943 

 

0,264 

 

 (103)ن= من سنة خلمس سنوات غري دالة

 (160)ن= أكثر من مخس سنوات

 ( ما يلي:6) يتضح من بيانات جدول

النوموفوبيا  فيبين متوسط درجات الطالب  اال توجد فروق دالة إحصائيً  -1
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وذلك رغم مالحظة  ،الذكيامتالك الهاتف لكل من النوع وعدد سنوات  اوفقً 
"ت" لم تصل لمستوى  قيمة إن  فمتغير النوع  فيارتفاع متوسط اإلناث 

 الداللة المطلوبة.

بين متوسط درجات الطالب   0،05عند مستوى  توجد فروق دالة إحصائًيا -2
تراوحت أعمارهم  ن  جانب مَ  فيالنوموفوبيا وفًقا للعمر وكانت الفروق  في
 عاًما. 21-18بين 

بين متوسط درجات  0،001عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية -3
وكانت الفروق إلى جانب الكليات  ،للتخصص االنوموفوبيا وفقً  فيالطالب 
 النظرية.

بين متوسطات درجات  0،001عند مستوى  توجد فروق دالة إحصائًيا -4
ن جانب مَ  في وكانت الفروق ،الطالب وفًقا لنمط استخدام الهاتف الذكي

 يستخدمونه لقتل الوقت والملل.

أسفرت نتائج هذا الفرض عن ارتفاع مستوى النوموفوبيا لدى طالب 
ومن يستخدمون  ،عاًما 21-18ن تراوحت أعمارهم بين ومَ  ،الكليات النظرية

تحقق الفرض  كالملل. وبذلهواتفهم الذكية بغرض قتل الوقت والقضاء على 
كل على م تفسير كل متغير من المتغيرات الديموجرافية يت فجزئًيا. وسو الثالث 
إظهار الفروق أو انتفائها فيما يتعلق  فيللتعرف على دور كل منها  حدة

 بالنوموفوبيا.

1- ُ ُالجنسين ُبين ُبالفروق ُيتعلق فقد توصلت نتائج  ،النوموفوبياُفيففيما
النوموفوبيا وتعني هذه  فيالفرض إلى عدم وجود فروق بين الجنسين 

هذه النتيجة مع ما  قالنوموفوبيا. وتتف فيلنتيجة تساوى الذكور واإلناث ا
 ؛,.Pavithra et al( 2015ه )ئتوصلت إليه دراسات كل من بافيزرا وزمال

( (2016وعدنان وجيزجن  ؛2017),.Madhusdan et alه ئمادهسدان وزمال
Adnan& Gezgin،  والتيفي حين تختلف مع نتائج عديد من الدراسات 
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اتجاه  فيالنوموفوبيا  فيوصل معظمها إلى وجود فروق بين الجنسين ت
 ؛Shrama& Kaur( 2016) دراسات كل من شارما وكايور فياإلناث كما 

 (2016يلدريم وزمالئه ) ؛Gezgin& Cakir((2016جيزجن وكاكير 
Yilidirm et al.,؛ ( كاتب(2017 Kateb2017كانماني  ؛) )Kanmani؛ 
 Gezgin et وجيزجن وزمالئه ؛.،Sethia et al(2018) سيثيا وزمالؤئها

al.,(2018b) فيالنوموفوبيا  في، وتوصل بعضهم اآلخر إلى وجود فروق 
 دافي وهيلبرت ؛(2016دراسات كل من دردرة  ) فياتجاه الذكور كما 

(2017 )Davie& Hilbert(  2017) ونواز وزمالئه ؛Nawaz et al., 
جيل  تشابهالنوموفوبيا إلى  فيبين الجنسين  ويمكن أن نعزو انتفاء الفروق

االعتماد على هواتفهم بدرجة كبيرة حيث الهاتف  فيالشباب من الجنسين 
يمثل لدى بعضهم غطاء األمان فهم يشعرون باألمان حينما يعرفون أن 

ففحص  ؛شاءوان وقتما يبإمكانهم االتصال لطلب المساعدة من اآلخر 
فتقدون شيًئا ييخفف عنهم قلق الظن بأنهم هواتفهم وبصورة مفرطة يسكن و 

 يفقدان الهاتف بالنسبة لبعض األفراد يعن ن  أكما ، (2015 )الشال، ما
عدم القدرة على التواصل مع األصدقاء واالنقطاع عن كل ما يحدث 

كل مكان يذهبون  فيذلك بعد أن اعتادوا حمل هواتفهم  ويأتي، حولهم
وأثناء استخدامهم المصعد  ،الشارع فيرهم وأثناء سي ،حجرة النوم في ؛إليه

بالنسبة  يفإن فقدان الهاتف يعن م ن َثم  و … حتى أثناء دخولهم دورة المياه
معه أكبر وقت من  ييقض الذيللفرد فقدان واحد من أعز األصدقاء 

 مقروءةهاتفه المحمول خوًفا من رسالة نصية غير  احياته لذلك يتفقد دومً 
ويشعر باستحالة االستغناء عنه ، ئتة أو إيميل لم يقرأأو مكالمة هاتفية فا

لذلك أصبح التحقق من الهاتف أولوية لغالبية األفراد من جيل الشباب من 
الجنسين على حد سواء بمجرد استيقاظهم من النوم وكثير منهم متعلقون  

سلوك األفراد  فيوقد أدى ذلك إلى تغير ، بهواتفهم أغلب ساعات النهار
 .Kajal et al.,2016)) رتهم االجتماعيةوكذلك نظ
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2- ُ ُالفروق ُعن ُالعمرُفيأما ُلمتغير ُوفًقا فقد أسفرت نتائج  النوموفوبيا
اتجاه من تراوحت  فيالنوموفوبيا  فيالفرض الثالث عن وجود فروق 

عاًما. ورغم اتفاق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات  21-18أعمارهم بين 
 ؛النوموفوبيا فيالعمر  فيجود فروق هذا الشأن من حيث و  فيالسابقة 

ففي  ،ها تختلف معها من حيث الفئة العمرية الذي تظهر فيه النوموفوبياإن  ف
عاًما  20حين توصلت بعض الدراسات إلى أن الفئة العمرية األقل من 

ترتفع فيها النوموفوبيا كدراسات كل من  التيأكثر الفئات العمرية  هي
 Dongre etه  ئودونجري وزمال ؛.,.Gezgin et al( 2016) هئجيزجن وزمال

al.,(2017)،  تتراوح  التينجد دراسات أخرى أشارت إلى أن الفئة العمرية
 ،ترتفع فيها النوموفوبيا التيأكثر الفئات العمرية  هيعاًما  24-18بين 

 ؛Secure Envoy (2012) دراسات كل من سيكيور إنفوي فيوذلك كما 
حيث تشمل هذه الفئة العمرية  Kanmani et al.,(2017)ه ئوكانماني وزمال

جيل الشباب  وذلك ألن  ، )مرحلة الشباب( مرحلة المراهقة وبداية الرشد
 األجهزةوخاصة الطالب منهم لديهم ميل نحو التأقلم بشكل أكبر مع 

هذه  فسًنا. وتختلالتكنولوجية كالهواتف الذكية مقارنة بأقرانهم األكبر 
 Gezgin& Cakir صلت دراسات كل من جيزجن وكاكيرالنتيجة مع ما تو 

( 2017) هئونواز وزمال ؛,.Yildirim et al( 2016) هئ؛ يلدريم وزمال(2016)
Nawaz et al.,  النوموفوبيا ترجع لمتغير العمر.  فيبعدم وجود فروق 

ُللتخصص -3 ُوفًقا ُالنوموفوبيا ُفي ُبالفروق ُيتعلق فقد  ،الدراسيُوفيما
النوموفوبيا  فيا وجود فروق دالة إحصائي   إلى فرضأشارت نتائج هذا ال

اتجاه التخصص النظري. وتعني هذه النتيجة  فيللتخصص الدراسي  اوفقً 
العملية. أن طالب الكليات النظرية ترتفع لديهم النوموفوبيا مقارنة بالكليات 

ما يؤيد هذه النتيجة أو يعارضها  -حدود اطالعها في–تجد الباحثة  مول
هذا الصدد  فيشار إليه التراث النفسي أتفسيرها إلى ما  فيتند لذلك تس

بأن طالب العلوم اإلنسانية لديهم ميل أكبر لالهتمام بالهاتف الذكي عن 
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 هئحين أشارت دراسة براساد وزمال في ،(2017 )العكوم، الكليات العلمية
Prasad et al., (2017إلى أن طالب الكليات العلمية ال يمكنهم الب  ) قاء

 همءأدا دركوا أن  أ% من الطلبة 39،5وأن ، بدون هواتفهم ألكثر من أسبوع
هم يقضون وقًتا أكبر على الهاتف فالهاتف األكاديمي صار أضعف ألن  

 كاألكاديمي. لذلالذكي له تأثيرات سلبية حادة على الدراسة والتحصيل 
الكليات النظرية  ووفًقا لما سبق ت رجع الباحثة ارتفاع النوموفوبيا لدى طالب

وسيلة للترفيه بوصفها هم يعتمدون على هواتفهم الذكية أكثر إلى أن  
على عكس طالب الكليات العملية فغالًبا ما  االجتماعيوالتواصل 

جعل طالب الكليات  ذيال  الدراسة األكاديمية األمر  فييستخدمون هواتفهم 
ل بالنسبة لهم الرفيق تمث تيوال  النظرية أكثر خوًفا من فقدان هواتفهم 

 والصديق. 

فقد  ،النوموفوبياُوفًقاُلنمطُاستخدامُالهاتفُفياُفيماُيتعلقُبالفروقُأمُ  -4
اتجاه من  فيالنوموفوبيا  فيتوصلت نتائج هذا الفرض إلى وجود فروق 

يستخدمون الهاتف الذكي لقتل الوقت والملل. وتعني هذه النتيجة أن 
دى الطالب الذين يستخدمون الهاتف النوموفوبيا تظهر بصورة أكبر ل

 ،الذكي لقتل الوقت والملل والترفيه وقت الفراغ كاالستماع للموسيقى
وغير ، التصفح لمعرفة األخبار ،التسوق ،الواتس ،الفيس بوك ،األلعاب

تساعد الفرد على التخلص من حالة  تيوال  ، ذلك من األنماط المختلفة
حيث تشهد هذه  ،هذه المرحلة في قد تنتاب معظم الشباب والتيالملل 

المرحلة كثيًرا من المشكالت النفسية والمشكالت النفسية االجتماعية فيزداد 
أثناء  فيه أن   إلى (Gezgin et al.,2018a القلق. كما أشار جيزجن وزمالؤه

الشباب من عديد من األعراض النفسية  يعاني مرحلة المراهقة يمكن أن  
 ،الصراعات األسرية ،الكآبة ،االجتماعي واالجتماعية كاالنسحاب

مشكالت مع األقران ومشاعر الخوف والقلق والتشاؤم من الحياة والمستقبل 
لذلك يحاول المراهقون الهروب من مشاعر الوحدة ومن الصراعات 



( 831- 761ص  2019أكتوبر  4، ع29مجدراسات نفسية )  

-822- 
 

حياتهم  فيليس لها حل  التيحياتهم االجتماعية والمشكالت  فيالمختلفة 
وعدم االستغناء عن الهاتف  اإلنترنتتخدام اليومية من خالل االهتمام باس

المحمول. وقد اختلفت هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة بايفن 
اتجاه  فيالنوموفوبيا كانت  فيبأن الفروق   ,.Bivin et al( 2013) وزمالئه

يمثل  ذيوال  ، من يستخدمون الهاتف الذكي للتواصل من األسر واألصدقاء
إلى زيادة  يؤدي ذيال  للشعور باألمان والراحة األمر بالنسبة لهم مصدًرا 

 حال شعورهم بفقدان هواتفهم المحمولة. فيالنوموفوبيا 

النوموفوبياُوفًقاُلعددُسنواتُامتالكُالهاتفُُفيبالنسبةُللفروقُُ,وأخيرًا -5
النوموفوبيا وفًقا  فيفقد أشارت نتائج هذا الفرض إلى انتفاء الفروق  ،الذكي

. وتعني هذه النتيجة تساوى النوموفوبيا بين األفراد الذين مر لهذا المتغير
من سنة لخمس سنوات وبين  تراوحتعلى استخدامهم للهاتف الذكي مدة 

على استخدامهم للهاتف الذكي أكثر من خمس سنوات. وتتفق هذه  من مر  
 &Gezgin (2016) النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة جيزجن وكاكير

Cakir، تعارضت مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة  حين في
بأنه كلما زادت مدة امتالك الفرد للهاتف الذكي أكثر من أربع سنوات كلما 

 دراسة جيزجن وزمالئه فيكما ، زادت مخاطر ظهور سلوكيات النوموفوبيا

Gezgin et al.,(2018b)  ،النوموفوبيا وفقا  فياء الفروق قوتفسر الباحثة انت
سنوات امتالك الهاتف الذكي إلى انتشار استخدام األجهزة المحمولة لعدد 

مكانيات متعددة مكنت  وخاصة الذكية منها وما توفره من خصائص وا 
الشباب من أداء مهام يومية مختلفة من خالل جهاز واحد لذلك ال تختلف 

 تي الوال  ، ظهور سلوكيات النوموفوبيا فيمدة امتالك الهاتف بالنسبة للفرد 
صر فقط على الخوف من فقدان الهاتف أو نسيانه بل تشمل الخوف تتق

 .  واإلنترنتنطاق شبكة االتصال  فيأيًضا من عدم الوجود 

بزيادة  ،توصىُالدراسةُمنُخاللُماُأسفرتُعنهُمنُنتائج ،النهاية وفي
ولكن ، ليس فقط لدى طالب الجامعة ،الوعي بالنوموفوبيا ونتائجها وعواقبها
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 الصحيمن استخدام استراتيجيات التثقيف  ال بدات مختلفة. كذلك لدى عين
وتقديمها للشباب لمنع اآلثار الضارة لهذا االختراع العظيم فالوقاية خير من 

ن للهاتف الذكي ينتمون إلى مرحلة يوذلك ألن معظم األفراد المستخدم، العالج
 الشباب.
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