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   )النوموفوبيا(النقَّال من فقدان الهاتف  الخوف املرضي
  لدى طلبة جامعة الريموك

  
  *شيرين العكورو المومني فواز

  
  

 15/11/2018 تاريخ قبوله                                                                                                                                 5/6/2018 تاريخ تسلم البحث

الخـوف المرضـي مـن    الكشـف عـن مـدى انتشـار     الحاليـة   هـدفت الدراسـة   :ملخص
، باإلضافة إلى الكشف لدى طلبة جامعة اليرموك) النوموفوبيا( النقالفقدان الهاتف 

الجـنس، والكليـة، وعـدد سـنوات امـتالك      (للعوامـل الديمغرافيـة    التننبؤيةعن القدرة 
فـي انتشـار النوموفوبيـا    ) الهاتف، وطبيعة السكن، ومكان اإلقامة، والسنة الدراسـية 

طالبـا وطالبـة مـن    ) 1425(تكونـت عينـة الدراسـة مـن     . لدى طلبـة جامعـة اليرمـوك   
 ,Yildirim(طلبة البكالوريوس في جامعـة اليرمـوك، تـم اسـتخدام مقيـاس يلـدريم       

لقياس الخـوف المرضـي مـن فقـدان الهـاتف النقـال بعـد التحقـق مـن صـدقه            )2014
نسـبة انتشـار الخـوف المرضـي مـن فقـدان       وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن      .وثباتـه 

كـان  ) من وجهة نظر الطلبة( بين طلبة جامعة اليرموك) النوموفوبيا(النقَّال الهاتف 
عــدد ســنوات  (وأظهــرت النتــائج وجــود أثــر نســبي للمتنبــئ    . )%15.37( مقــدارها

كمـا كشـفت    .)النوموفوبيا(الذي يرتبط طرديا مع المتنبأ به ) النقال امتالك الهاتف
نـة بنظـرائهم   لصـالح الطلبـة اإلنـاث مقار   ) الجـنس (وجـود أثـر نسـبي للمتنبـئ      النتائج

عـدد سـنوات امـتالك الهـاتف،     (وكذلك وجود أثر مشترك للمتنبئات . الطلبة الذكور
وجود عن عدم نتائج الدراسة أيضًا  وكشفت). النوموفوبيا(بالمتنبأ به ) ثم الجنس

الكليـة، وطبيعـة الســكن،   (يـة للعوامــل الديمغرافيـة المـؤثرة    ؤقـدرة تنب أثـر نسـبي أو   
   .في انتشار النوموفوبيا لدى طلبة جامعة اليرموك) الدراسيةالسنة وومكان اإلقامة، 

  )طلبة جامعة اليرموك النقَّال،الهاتف النوموفوبيا،  :الكلمات المفتاحية(

 

تغييـرًا جـذريًا فـي نمـط      النقَّـال، أحـدثت تكنولوجيـا الهـاتف     :مقدمـة 
حياة األفراد والجماعات، سواًء على مستوى استخدامها كوسيلة لالتصال، 
أو آثارها في الجوانب االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، حيـث أسـهم فـي    

بين األفراد، وتحول إلى مكتب متنقـل يمكـن    الزمانيةوإلغاء الفروق المكانية 
مــن خاللــه تنفيــذ كافــة األعمــال المكتبيــة، وذلــك مــن خــالل التطبيقــات التــي      

 .أتاحتها الوسائط المتعددة الملحقة به

ــا المعلومــات األردنيــة عــن       حيــث أعلنــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجي
ــا المعلومـــات واالتصـــاالت داخـــل    المنـــازل نتـــائج مســـح اســـتخدام تكنولوجيـ

فقد أظهرت  .الذي تم تنفيذه بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة) 2015(
مــن األســر يتــوفر لــديها خدمــة اإلنترنــت فــي      %) 69.2(نتــائج المســح أن  

وبينت نتائج المسح أن خدمة اإلنترنت عن طريـق الهـاتف المتنقـل    . المنازل
تخداما هــي الوســيلة األكثــر اســ    )(Mobile Broadbandعــريض النطــاق  

بيانـات المســح أن   توأظهــر .%)99(إذ بلغــت النسـبة   ،لالتصـال باألنترنـت  
ســنة، ) 24-20(معظــم األفــراد مســتخدمي اإلنترنــت هــم مــن الفئــة العمريــة    

وأظهرت نتائج  .، ومن حملة المؤهل التعليمي بكالوريوس فأعلىالطلبةومن 
اء عبر مواقع المسح أن االستخدام األكبر لإلنترنت هو للتواصل مع األصدق

ــاعي  ــل االجتمــــ ــائع والخــــــدمات    التواصــــ ــع البضــــ ــل لشــــــراء أو بيــــ . ، واالقــــ
____________________  

  .األردن -جامعة اليرموك  *
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، األردن© 
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Abstract: The purpose of this research is to analyze the 
prevalence of Nomophobia among Yarmouk University 
students regarding various factors. The Nomophobia Scale 
(NMP-Q), which was used in this study, was developed by 
Yildirim (2014), and was adapted into Arabic by the authors. 
The sample of the study consisted of (1425) students. 
According to the results of this study, mean scores obtained 
from the scale demonstrated that the ratio of nomophobia 
among university students was (15.37%). Besides, female 
students have higher nomophobia levels compared to male 
students in terms of gender variable. The results also revealed 
a positive significant difference between nomophobia levels of 
university students in terms of the duration of mobile phone 
ownership variable. A significant difference was found 
between nomophobia levels of university students in terms of 
the joint variables (duration of mobile phone ownership and 
gender). Furthermore, according to results of the analysis, a 
positive significant difference could not be found between 
nomophobia level of university students in terms of students 
living location, college, education level, and the nature of the 
housing. 
(Keywords: Nomophobia, Smart Phones, University 
Students) 

  
 

فقد أظهرت نتائج المسح أن نسبة  ،وفيما يتعلق بالهاتف الخلوي
%) 98.7(قد بلغت ) ذكي/ عادي (األسر التي يتوافر لديها هاتف خلوي 

، كما بينت نتائج المسح أن نسبة كبيرة من األسر )2015(خالل عام 
فرادها هاتف خلوي ذكي، حيث تبين أن أكثر من ثلثي أيتوافر لدى أحد 

وزارة (األسر يتوافر لدى أفرادها هذا النوع من األجهزة الخلوية 
 .)2016األردنية، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

ووفقا لإلحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
الخلوي جاءت أعلى من إن نسبة مستخدمي اإلنترنت في األردن و األردنية؛

 100)(حيث إن المعدل العالمي النتشار اإلنترنت لكل . المعدل العالمي
وسجل %) 53.4(، فيما سجل في األردن %)41(مستخدم سجل 

مستخدم، فيما ) 100(لكل %) 114.4(المعدل العالمي النتشار الخلوي 
اقع سجل وارتفع عدد الخطوط الخلوية الفعالة بو%)  179.4(بلغ باألردن 

  .2016مليون خط عام ) 16.7(عددها 
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وأظهرت النتائج أن مجموع الحركة الهاتفية لألردنيين عبر  
مليار دقيقة اتصال ) 34.9(تجاوز) 2013(األجهزة النقَّالة في عام 
 ،مليار دقيقة اتصال في الشهر الواحد) 2.9(هاتفية، ما يعادل نحو

هيئة تنظيم ( ليوم الواحدمليون دقيقة اتصال في ا) 95.7(أي قرابة 
  ).2016قطاع االتصاالت األردنية، 

من %) 40(أن ) Griffiths, 2013(وقدر غريفثس 
تزيد على عشر ساعات  النقَّالة لمدةالمراهقين يستخدمون هواتفهم 

يوميًا من أجل إجراء المكالمات أو إرسال واستقبال الرسائل 
النصية، حيث يشعر هؤالء بالحزن عندما ال يتمكنون من الرد على 

كما أنهم يميلون إلى  .المكالمات أو الرسائل النصية التي ترد إليهم
 االنزعاج الكلي والقلق، والحرمان من النوم، وسرعة الغضب عند

  .النقَّالإغالقهم أو فقدانهم للهاتف 

أن سوء  (Thomée, 2012)وفي هذا المجال، يرى ثومي 
أن يكون له تأثير على الصحة النفسية  النقَّال يمكناستخدام الهاتف 

 النقَّال يعدلدى البالغين من الشباب، وأن كثرة استخدام الهاتف 
االكتئاب لكال خطرًا لحصول اضطرابات النوم، وظهور أعراض  عامًال

سلوكيات مرضية تتضمن مشكالت شخصية وكذلك ظهور الجنسين، 
في العمل أو الدراسة، وتجاهل األصدقاء والمسؤوليات األسرية 
والشخصية، وظهور أعراض االنسحاب التي تتجلى في سرعة 
الغضب، والتغير في نمط الحياة، واالنخفاض العام في األنشطة 

  .م أو تغير في نمطهالجسدية، والحرمان من النو

حيز واسع من أنشطة طلبة  النقَّالة علىواستأثرت الهواتف 
حيث ظهر لديهم عالمات ملموسًا،  ًالووجدت لديهم إقبا ،الجامعات

وما يستجد من تطور  النقَّالة،انشغال بعالم تطورات الهواتف 
من  النقَّالة،تكنولوجي مرادف لخدماته التي تقدمها شركات الهواتف 

ل العروض المغرية التي تتمثل في توفير األجهزة والمكالمات خال
بأسعار تنافسية، األمر الذي أدى إلى االنتشار الواسع للهاتف النقال 

احتمالية اإلدمان عليه وتأثيراته  من واقتنائه رغم ما يترتب على ذلك
 ).2008أبو جدي، (السلبية األخرى 

باهتمام  النقَّالة تحظىأن الهواتف ) Lee, 2014(وأكد لي 
بالغ، وتنال شعبية ورواجا لدى الطلبة الجامعيين، ويعدون من 

وتعود شعبية هذه . وقت مبكر النقَّالة فيالمتعاملين مع الهواتف 
الهواتف إلى كونها توفر فوائد جمة وخدمات ضرورية تلبي 

بعض المشكالت تسبب  ولكنها ،احتياجات الطلبة األساسية ورغباتهم
 النقَّالة قدفقد تبين أن الهواتف . النفسية المرتبطة باستخدامه

 Compulsive Checking Habits)القهري  التصفحتتسبب بعادات 
(Oulasvirta, Rattenbury, Ma and Raita, 2012) وقد تؤدي ،

 Compulsive)إلى االستخدام القهري وزيادة الضغوط النفسية
Usage & Increased Distress)  ،(Lee, Chang, Lin, & 

Cheng, 2014) على  تؤدي إلى اإلدمان، باإلضافة إلى أنها قد
  ).2013Salehan,  &Negahban( (Mobile Addiction) الهاتف

 ,Demirci(كبنار أكجونل وأوأكدت دراسة دميرسي و
Akgonul & Akpinar, 2015 ( العالقة بين استخدام الهاتف النقال

والقلق النفسي بين طالب الجامعة،  المفرط واالكتئاب) الذكي(
وكشفت النتائج أن االكتئاب، والقلق، كانا مرتفعين لدى مجموعة 

وتبين وجود عالقة موجبة بين . النقَّال المفرطمستخدمي الهاتف 
االكتئاب والتوتر،  النقَّال ومستوياتمقياس درجات إدمان الهاتف 

يمكن أن يؤدي بدوره إلى النقَّال وأن االستخدام المفرط للهاتف 
  . سلوكية متنوعة مشكالت

-Al(وأكدت نتائج دراسة البارشدي وبوعزة وجابر 
Barashdi, Bouazza & Jabur, 2015 (على  إدمانًا أن هناك

بين خريجي الجامعات، وأظهرت نتائج الدراسة وجود  الهاتف النقَّال
م الهاتف اختالفات بين الجنسين من حيث نسبة اإلدمان على استخدا

العلوم اإلنسانية لديهم  طلبةبينما أشارت النتائج إلى أن  .النقَّال
 .الكليات العلمية طلبة النقَّال منمستوى أعلى في إدمان الهاتف 

دراسة هدفت إلى التعرف على  ,Louis)2005(لويس  وأجرى
أعراض اإلدمان المرتبطة باستخدام الهاتف النقَّال ، وكشف مستوى 

البحث : ن مظاهر اإلدمان وبعض المتغيرات النفسية، مثلالعالقة بي
 الذين وقت الضجر، وتقدير الذات لدى طلبة الجامعة، عن المتعة

عامًا، وأجرى الباحث تحليًال ) 28 -24(تراوحت أعمارهم بين 
ًا لتحديد العوامل األربعة الشائعة لمظاهر اإلدمان،عامليًا استكشافي 

، )لق، واالنسحاب، وانخفاض اإلنتاجيةفقدان السيطرة، والق:(هيو
الذين حصلوا على درجات مرتفعة  الطلبةحيث أشارت النتائج إلى أن 

على مقياس البحث عن المتعة وقت الضجر، حصلوا على درجات 
وأشارت النتائج  مرتفعة على مقياس اإلدمان على الهاتف النقَّال،

عة على مقياس الذين حصلوا على درجات مرتف الى أن الطلبةأيضًا 
قد حصلوا على درجات منخفضة على  اإلدمان على الهاتف النقَّال

مقياس تقدير الذات، كما بينت النتائج أن اإلناث ذوات تقدير الذات 
، مقارنة باإلناث المنخفض أكثر استعدادًا لإلدمان على الهاتف النّقال

  .ذوات تقدير الذات المرتفع

استخدامات  ةعالق) 2008(وأكدت نتائج دراسة الهاشمي 
على شخصية الطالب ونمط تفكيره، وبينت  النقَّال وتأثيرهاالهاتف 

 النقَّال هونتائج الدراسة أن من أكثر أسباب استخدام الطلبة للهاتف 
خاصة على المستوى المعنوي، يليه  ؛تحقيق التواصل االجتماعي

   .متغير ضرورة االستخدام، وأخيرًا الترفيه في االستخدام

نسبة اإلدمـان علـى ) 2008(دراسة أبو جدي  كشفتكما 
بالكشف عن الـذات لدى طلبـة الجـامعتين  النقَّال وعالقتـهالهـاتف 

جــنس الطالــب، : األردنيـة وعمان األهليـة في ضوء متغيـــرات
والكليـــة، والجامعة، أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة المدمنين 

من بين أفراد عينة الدراسة، ) ٪25.8( النقَّال كانتعلى الهاتف 
وبينت أن نسبة اإلدمان لدى طلبة الكليات اإلنسانية أعلى من نسبة 
اإلدمان لـدى طلبـة الكليات العلمية، وأن نسبة انتشار اإلدمان لدى 
طلبة الجامعة الخاصة أعلـى مـن نـسبة اإلدمان لـدى طلبـة الجامعة 

  .الرسمية
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الجديدة التي يواجهها المجتمع التحديات  ول بأنويمكن الق
 الناجمة عن التطورات التقنية المتسارعة والمتالحقة،المعاصر، و

فقد ظهر ما ). الفوبيا(الرهاب  إلى ظهور أنواع جديدة من أدت
الذي يشير إلى شعور الفرد ) Technophobia(يسمى بالتكنوفوبيا 

قدمة أو األجهزة المعقدة بشكل بعدم االرتياح تجاه التكنولوجيا المت
الذي يشير إلى ) Computer Phobia(عام، ورهاب الحاسوب 

 ,Yildirim)الخوف أو النفور من أجهزة الكمبيوتر بشكل خاص 
Sumuer, Adnan & Yildririm, 2016).  

عبارة عن خوف مرضي دائم من موقف أو الفوبيا أو الرهاب و
 يستند إلى أي أساس شيء ما غير مخيف بطبيعته، وهو خوف ال

ويشعر المريض . واقعي، وال يمكن التخلص منه أو السيطرة عليه
بأن خوفه غير منطقي، ومع ذلك فإن خوفه يمتلكه ويتحكم في 

بدأ تقد و. سلوكه ويصاحبه القلق واالنفعال والسلوك القهري
الفوبيا من االنزعاج المعتدل وحتى الدخول في معايشة تجربة مربكة 

عمق، وفي بعض الحاالت قد يكون لها تأثير مدمر على ومؤلمة ب
، الشوربجي( المسار المهني للشخص، وعالقاته وجودة حياته

2003.(  

 ؛واضح بين الخوف المرضي والخوف العادي فرق وثمة
فالخوف المرضي هو خوف شاذ ودائم ومتكرر ومتضخم مما ال 

وال يعرف  يخيف في العادة، وقد يكون وهميا أو غير حسي،
المريض له سببا، وعادة ما ينتج عن التجارب القاسية المؤلمة التي 

تتسم شخصية يتعرض لها الفرد وال يقوى على احتمالها، وربما 
المصاب بالخوف المرضي بالعصبية، واألنانية، والتمركز حول الذات، 

أما . واالنطواء، والتشاؤم، والخجل، وعدم الجرأة، وضعف الخبرة
العادي، فهو حالة يشعر بها كل إنسان في حياته العادية، الخوف 

كالخوف من حيوان مفترس، وهو عبارة عن غريزة أو انفعال يدفع 
الفرد إلى تجنب المؤثر الذي يخيفه ويدفعه إلى الدفاع عن نفسه 

  ).2012مجيد، (

 النقَّال،ويشهد الوقت الحاضر ازدياد عدد مستخدمي الهاتف 
ائلة عليه، وعدم القدرة على االستغناء عنه، طالموال األوإنفاق 

واالنشغال في التفكير فيه، وإهمال القيام باألعمال والواجبات بسبب 
وقد ُأدرج في هذا السياق عدد من المفاهيم للتعبير عن . استخدامه

وعدم القدرة على السير بدونه في أغلب  النقَّال،تعّلق الفرد بالهاتف 
الخوف المرضي (ا اصطلح على تسميته األوقات واألمكنة، وهو م

، وهي "Nomophobia-النوموفوبيا" )النقَّالمن فقدان الهاتف 
، الذي يمكن أن يجعل )No-Mobile-Phone Phobia(اختصار لــِ 

يؤدي به إلى والشخص الذي يعاني منه يعيش في عزلة تامة، 
من  وفًاالنقَّال خالشعور بالقلق واالرتباك، والتفقد المستمر للهاتف 

 ,Yildirim, Sumuer) اآلخرينعدم القدرة على التواصل مع 
Adnan & Yildririm, 2016).  

وثمة بعض االختالفات في تحديد مفهوم النوموفوبيا، 
فيرى . وتصنيفه ضمن المفاهيم األخرى ذات الصلة في هذا المجال

 ,Forgays, Hyman & Schreiber(فورقيز وهايمان وشرايبر

وموفوبيا هو إدمان الهواتف النقَّالة، حيث يؤكد أن الن )2014
 ,Al-Barashdi, Bouazza, & Jabur)وبوزا وجابور البراشيدي 

2015) 

نوع من السلوك يرتبط مع  النقَّال هوإدمان الهاتف  إن
مجموعة من األعراض السلبية، مثل تجاهل العواقب الضارة 

في الرغبة ، واالنشغال أو عدم القدرة على التحكم هالستخدام
بينما يرى . باالستخدام، مما يؤدي إلى فقدان اإلنتاجية والضياع

 ,King(، وفالينكا، وسلفا، وسانكاسيانا، وماشيدو، وناردي كينج
Valença, Silva, Sancassiani, Machado, & Nardi, 2014) 

إلى النوموفوبيا  النقَّالة لإلشارةأن استخدام مصطلح إدمان الهواتف 
صعوبة فهم مفهوم نوموفوبيا، وأكدوا على أن مصطلح يؤدي إلى 

 النقَّال،من عدم وجود الهاتف ) الخوف(النوموفوبيا يوحي بالرهاب 
وليس اإلدمان على استخدامه، وقد يكون أكثر مالءمة تصنيف 

الموقفي /النوموفوبيا من باب الرهاب عامة، والرهاب الظرفي
)Situational Phobia (بشكل خاص.  

العالقة بين النوموفوبيا ورهاب الظرفية، يرى  ولتوضيح
أن رهاب الظرفية يظهر  (Parsons & Rizzo,2011)بارسنوز وريزو

عند موقف أو حالة معينة تؤدي إلى خوف غير عقالني شديد، مما 
يؤدي إلى رد فعل شديد من الناحية السلوكية واالنفعالية على حد 

إلى أن النوموفوبيا  (Yildirim, 2014)أشار يلدريم  كما .سواء
تظهر في حالة معينة تؤدي إلى خوف غير عقالني من عدم توفر 

، أو عدم القدرة على استخدامه، مما يولد النقَّال لالتصالالهاتف 
لديهم مشاعر القلق والضيق، ويدفعهم إلى بذل أقصى الجهود 

 .والمحاوالت للتغلب على هذه الحالة وإنهائها بالحصول على الهاتف

مصطلحًا حديثًا،  كن القول، إن مصطلح النوموفوبيا، يعدويم
نفسي، يعرف بأنه  ، تعني الرهاب، وهي اضطرابالفوبياحيث إن 

أو نشاطات معينة عند حدوثها أو مجرد  متواصل من مواقف خوف
 NOالنومو، فهي اختصار األحرف األولى لـ أما  .فيها التفكير

Mobile Phone هاب أو  نوع ، والنوموفوبيا، هوجديد من الر
الخوف المرضي الذي يصيب الفرد لمجرد التفكير بضياع هاتفه 

أو حتى نسيانه، والهلع الناجم من الوجود خارج نطاق تغطية  النقَّال
 .الشبكة، ومن ثم عدم القدرة على االتصال أو استقبال االتصاالت

صياغة هذا المصطلح من خالل دراسة أجريت في عام  تحيث تم
من قبل مكتب البريد في بريطانيا، التي هدفت إلى التحقق ) 2008(

وبينت نتائج الدراسة  .النقَّالمن معاناة القلق عند مستخدمي الهاتف 
 .من النوموفوبيا النقَّالة يعانونمن مستخدمي الهواتف  )٪ (53أن 

الرجال كانوا أكثر عرضة للنوموفوبيا من وأشارت النتائج أيضا إن 
من ) ٪ 48(من الذكور المشاركين و) ٪ 58(النساء، وأن 

المشاركات اإلناث يعانون من مشاعر القلق عندما لم يتمكنوا من 
  ).Mail Online, 2008(النقَّالة استخدام هواتفهم 

ويشير مصطلح النوموفوبيا أيضًا إلى أن األشخاص الذين 
أنواعها بعد أن كانوا قد اعتادوا  بكلالنقَّال الهاتف  ةيفقدون تقني

إذ إن . عليها، يصابون بتشويش ذهني واضطراب سلوكي واضح
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هذا الفقدان يعني عدم القدرة على التواصل مع األصدقاء، 
واالنقطاع عن كل ما يحدث حولهم، بعد أن اعتاد هؤالء الناس 

ي حجرة النوم، وفي حمل الهواتف في كل مكان يذهبون إليه سواء ف
. مكان العمل، وفي أثناء سيرهم، وحتى أثناء استخدامهم المصعد

: إلى مصطلحات أخرى متعلقة بالنوموفوبيا، مثلاإلشارة  تكما تم
الذي يشير إلى الشخص المصاب  (Nomophobe)نوموفوبى 

الذي يستخدم  (Nomophobic) بالنوموفوبيا، والنوموفوبيك
أو السلوكيات  بالنوموفوبيا مصابينلوصف خصائص األشخاص ال

  .)(Secure Envoy, 2012 المتعلقة بهم

 (Bragazzi & Puente, 2014)وعرف برقازي وبونيت 
النوموفوبيا بأنه مجموعة من المؤشرات السلوكية التي تدل على 

 النقَّال،ارتفاع مستويات شعور الفرد بالخوف من فقدان الهاتف 
ما، أم تعطله عن العمل أم االتصال، أم سواء أكان بنسيانه في مكان 

السير بدونه، والذي قد يسبب حالة من عدم االرتياح، والقلق 
  .والعصبية، والخوف الناجم عن ذلك عند المستخدم

ومن أوائل الدراسات البحثية عن النوموفوبيا دراسة كنج 
: على أنها التي عرفت النوموفوبيا King et al., 2010)(وآخرون 

 النقَّال أوبعدم الراحة أو القلق عند عدم وجود الهاتف  الشعور
الوصول للكمبيوتر أو اإلنترنت، حيث شمل التعريف أجهزة 

اإلشارة في هذه  توتم النقَّالة،الكمبيوتر وليس فقط الهواتف 
 Panic( الدراسة إلى العالقة بين نوموفوبيا واضطراب الهلع

Disorder( . تضمين النوموفوبيا عند عالج اقترح الباحثون اعتبار
مرضى اضطرابات الهلع على أساس أن االعتماد على الهواتف النقَّالة 

المرضى من االعتماد على  لالتصال الفوري في حالة الهلع يحد
إلى ارتباط ، King et al., 2014)( ويشير كنج وآخرون. الذات

لرهاب المرضى الذين يعانون من اوخاصة لدى النوموفوبيا بالخوف 
االجتماعي، وأشاروا إلى احتمالية ارتباط النوموفوبيا بقلق االنفصال 

(Separation Anxiety)هو اضطراب يتركز القلق فيه على ، و
الخوف من االنفصال عن المنزل أو عن األشخاص الذين تربطهم به 
عالقة عاطفية قوية كالوالدين أو األشقاء، حيث يظهر هذا الخوف 

لكن قلق االنفصال لدى الكبار يختلف عن ولطفولة، ألول مرة خالل ا
شكله في الطفولة من حيث الشدة والجدية والمثابرة بعد مرحلة 

وعلى  .الطفولة وبالتعاون مع اضطراب كبير في األداء االجتماعي
هذا ربما النوموفوبيا تكون ذات صلة مع قلق االنفصال، وحاجة 

  .المريض إلى الشعور باألمان

على  (Bragazzi & Puente, 2014) زي وبونيتيؤكد برقاو
 Clinical(تنوع الخصائص التشخيصية للنوموفوبيا 

Characteristics(نوموفوبيا ضمن ، حيث تم اقتراح تضمين ال
اإلصدار الخامس من الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات 

)and Statistical Manual of Mental  Diagnostic Theالعقلية
V)-DSM-ersDisord بناًء على توصيات مجموعة القلق ، وذلك

)(Anxiety Group  والعديد من الدراسات لتعديل معايير تشخيص
مظاهر التوصيات برصد  هالرهاب واالضطرابات العقلية، مفسرين هذ

التفحص المستمر لشاشة  مثل ظاهرة وأبعاد جديدة للنوموفوبيا،
الرسائل أو المكالمات الهاتف لمعرفة ما إذا تم استالم 

")Ringxiety"Phantom Vibration Syndrome or Ringer 
and Anxiety(.  ،ومن أشكالها المثيرة لالهتمام في بعض األحيان

األصوات "أو " النغمات الوهمية"سماع ضجة كبيرة في السمع 
 Phantom Ring Tones” or “False Mobile“" (النقَّالة كاذبة

Sounds” (بين الصوت من الهاتف الخلوي مع رنين  أو الخلط
مشابه؛ مما يؤدي إلى رد فعل غير محسوب في البحث عن جوال 

الحفاظ وكذلك . الشخص بعد سماع أو افتراض سماع نغمة رنين
مع  والنوم أحيانًا، )ساعة يوميا 24( النقَّال مفتوحعلى الهاتف 

 .Puente, 2014)  &(Bragazzi الفراش  النقَّال فيالجهاز 

، دراسة على المتزوجين في )2016(العمري  أجرتكما 
األردن، لمعرفـة مسـتوى كـل مـن التواصـل األسري والنوموفوبيـا، 

عمر الزوج، ومدة استخدام ( :والعالقـة بينهما في ضوء متغيرات
الزوج للخلوي، واستخدام الـزوج اليـومي للخلـوي، وتفقد الزوج 
 ،للخلوي في اليوم، وتفقـد الزوجـة للخلـوي فـي اليـوم، وعـدد األبناء

إلى أن مستوى التواصل األسري لدى  الدراسةحيث أشارت نتائج 
بيا لدى األزواج والزوجات كان مرتفعًا، وأن مستوى النوموفو

  .األزواج والزوجات جاء بدرجة متوسطة

تنتشر النوموفوبيا بصورة أكبر في المرحلة العمرية دون و
وال يقتصر النوموفوبيا على الخوف المرضي من فقدان . عامًا) 25(

أو عدم القدرة على االتصال فحسب،  النقَّال،أو نسيان جهاز الهاتف 
نطاق التغطية لشبكة  بل يشمل أيضًا القلق من عدم التواجد في

واألفراد الذين يعانون من النوموفوبيا يصبحون غير  .النقَّالاالتصال 
قادرين على القيام بأي نشاط اجتماعي، أو عاطفي، أو عملي من 
دون كتابة الرسائل النصية أو الرد على المكالمات الهاتفية، وأن هذا 

لون عن أكثر قلقًا عندما ينفص نالنوع من المستخدمين يصبحو
بكل ما يقومون به دون  االهاتف، وال يستطيعون أن يتمتعو

  (International Business ,2013)النقَّالة استخدام هواتفهم 

إلى مجموعة من األعراض  (Yildirim, 2014) أشار يلدريمو
لتي تمثلت في إصابة الطلبة ببعض اآلالم ا لنوموفوبيا،المصاحبة ل

الصعوبة أن يقوم الطالب بترك هاتفه واألعراض الجسدية، كذلك من 
أو إغالقه تحت أي ظرف من الظروف، وفي حالة اقتراب بطارية 
الهاتف من النفاد يصاب بحالة من الخوف والفزع الشديد، ويحاول 
بأقصى قدرته إيصال الهاتف بالشاحن فورا مهما كلفه ذلك من جهد 

لق غير أو مال، كذلك يعاني الطلبة من الرعب الشديد أو الق
 النقَّال أوالطبيعي تجاه التواجد في مكان خال من تغطية شبكات 

  . اإلنترنت

و في الهند، أشارت دراسة دكست وشوكال وباغوات وبندالو
 ,Dixit, Shukla, Bhagwat, Bindal) غويال وزايدي وشيفاستافا

Goyal, Zaidi & Shrivastava, 2010)  إلى أن جميع طلبة كلية
النقَّال ن في الدراسة ال يمكنهم االستغناء عن الهاتف الطب المشاركي

  .واحدا يوما
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 ,Sharma, Sharma)كما أشارت دراسة أخرى في الهند 
Sharma & Wavare, 2015) ، من الطلبة ) 73(%أن إلى

) ٪20(منهم أثناء النوم، و النقَّالة بالقربالجامعيين يضعون هواتفهم 
غط النفسي عندما يفقدون منهم يفقدون التركيز ويشعرون بالض

من الطلبة ) 73(%كما وجد أن . شحنها دينف النقَّالة أوهواتفهم 
من الطلبة ينتابهم نوبات من ) 83(%يعانون من النوموفوبيا، و

هواتفهم على القلق أو الرهاب المتكرر عندما لم يتمكنوا من العثور 
   .النقَّالة

وفي دراسة أجريت على الطلبة الجامعيين في فرنسا، تبين أن 
ما يقرب من ثلث الطلبة المشاركين يعانون من النوموفوبيا 
Tavolacci, Meyrignac, Richard, Dechelotte, & Ladner, 

2015).(  

أما في أمريكا، فقد أجريت دراسة بمشاركة طلبة الجامعات في 
نصف  النقَّالة منث أخذت الهواتف الواليات المتحدة األمريكية، حي

. الطلبة المشاركين، بينما طلب إلى النصف اآلخر إغالق هواتفهم
عدة   (STAI)وخالل تلك الفترة، تم قياس مستوى القلق باستخدام

مرات، وبينت النتائج أن مستويات القلق لدى المشاركين قد تزايدت 
  .(Cheever, Rosen, Carrier & Chavez, 2014)بشكل ملحوظ 

وفي تركيا، تبين أن مستوى النوموفوبيا لدى طلبة الجامعة 
 نتائج وبينت .(Gezgin & Çakır, 2016)كان فوق المتوسط 

، )Yildirim et al., 2016( وآخرونالدراسة التي أجراها يلدريم 
من الطلبة الجامعة ظهرت لديهم سلوكيات ) ٪42.6(أن 

  . النوموفوبيا

الصلة بالنوموفوبيا، يالحظ تباين  وبالنسبة للمتغيرات ذات
فيما يتعلق و. النتائج فيما يتعلق بأثر هذه المتغيرات في النوموفوبيا

 يلدريم وآخرونالجنس، فقد أظهرت نتائج دراسة بمتغير 
)Yidirim, et al, 2015 (فروق دالة إحصائيا في نسبة  وجود

ح اإلناث، انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة تعزى لمتغير الجنس ولصال
لدى ) %39(، مقابل 42%)(حيث كانت النسبة لدى اإلناث 

خلصت  ،)النقَّالةمدة ملكية الهواتف (وفيما يتعلق بالمتغير . الذكور
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في نسبة الدراسة نتائج 

أظهرت نتائج ومقابل ذلك، . انتشار النوموفوبيا تعزى لهذا المتغير
 ,Mayangsari & Ariana)مايانساري وأريانا  أجراهاي الدراسة الت

في نسبة  النقَّالةمدة ملكية الهواتف  :وجود أثر لمتغير (2015
  .انتشار النوموفوبيا

دراسة بيفين وبريتي وبارفين وثوالسب  نتائج كما أظهرت
)Bivin, Preeti, Parveen & Thulasip, 2013( عدم وجود ،

. فروق دالة إحصائيا بمستوى النوموفوبيا تعزى لمتغير التخصص
 ,Uysal(يوسال، وأوزن ومادنجلو دراسة  نتائج أظهرتبينما 

Ozen & Madenoglu, 2016 ( فيما يتعلق بمتغير السنة
الدراسية، أن مستوى النوموفوبيا لدى طلبة السنة الدراسية الرابعة 

لبة السنة الثانية، ومستوى النوموفوبيا أعلى مما هو عليه لدى ط
  .لدى طلبة السنة الثانية أعلى منه لدى طلبة السنة األولى

فقد أجريت عدة دراسات تناولت  ،مبريقيأما على الجانب اإل
بيفين وبريتي وبارفين  متغيرات وعينات مختلفة، حيث أجرى

دراسة ) Bivin, Preeti, Parveen & Thulasip, 2013(وثوالسب 
وعالقتها  النقَّال،أنماط استخدام الطلبة للهاتف  هدفت إلى معرفة

من طلبة ) 547(تكونت العينة من . بمستوى النوموفوبيا
أشارت . البكالوريوس في العلوم الصحية في الواليات المتحدة

من الطلبة معرضون لإلصابة بالنوموفوبيا، ) 64(%النتائج إلى أن 
وأظهرت النتائج عدم . وموفوبيامنهم يعانون من الن) 23(%وأن 

النقَّال وجود فروق دالة إحصائيا في اعتماد الطلبة على الهاتف 
وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة االتجاه  .للتخصص تعزى

بعدد  النقَّال المتعلقةدالة إحصائيا بين نمط استخدام الهاتف 
وعدد سنوات  ال،النقَّوعدد مرات تفقد الهاتف  النقَّالة،الهواتف 

  .وحدة النوموفوبيا لدى الطلبة النقَّال،التملك للهاتف 

إلى معرفة  (King et al., 2014)وآخرون كنج وهدفت دراسة 
مدى احتمالية تأثير النوموفوبيا على الحالة النفسية للمرضى الذين 

، ورهاب الخالء (Panic Disorder)يعانون من اضطراب الهلع 
Agoraphobia)(.  تكونت عينة الدراسة من)ا،) 50يتلقون  مريض

العالج في مختبر معهد الطب النفسي التابع للجامعة االتحادية في 
 Panic and Respiration of the) بالبرازيلريو دي جانيرو 

Institute of Psychiatry, Federal University of Rio de 
Janerio, Brazil)ا من ) 70(، وبينت . تطوعيناألصحاء المفرد

النتائج أن مرضى اضطراب الهلع والخوف من األماكن المكشوفة قد 
أبدوا أعراضا جسدية ونفسية شديدة عندما كانوا بعيدين عن 

مقارنة بالمتطوعين  ،غير قادرين على استخدامه النقَّال أوالهاتف 
نبضات وتسارع في األصحاء، إذ أظهروا زيادة كبيرة في القلق، 

وبينت . رجفان والتعرق، والرهاب، والخوف، واالكتئابالقلب، وال
الراحة النفسية من خالل  شعرتالنتائج أيضا أن كال المجموعتين 

  .خالل فترة الدراسة النقَّال لديهموجود الهاتف 

إلى  (Yildirim et al., 2016) وسعت دراسة يلديريم وآخرون
تكونت . ركياالكشف عن نسبة انتشار النوموفوبيا بين الشباب في ت

أشارت . وطالبة من إحدى الجامعات التركية طالبًا) (537العينة من
من الطلبة لديهم نوموفوبيا، وأن أكثر ) 42.6%(أن  إلى النتائج

مخاوفهم فيما يتعلق بالنوموفوبيا تمثلت في عدم القدرة على 
االتصال، والحصول على المعلومات من خالل استخدام الهاتف 

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في نسبة كما  .النقَّال
انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، 

 ،لدى الذكور) 39%(، مقابل 42%)(حيث كانت النسبة لدى اإلناث 
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في نسبة  بينما

العمر، ومدة ملكية الهواتف  يانتشار النوموفوبيا تعزى لمتغير
   .النقَّالة
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) (Mayangsari & Ariana, 2015وقام مايانساري وأريانا 
هدفت إلى الكشف عن العالقة بين تقدير الذات والنوموفوبيا بدراسة 

، مراهقين) 103(تكونت العينة من . لدى المراهقين في إندونيسيا
النتائج عدم وجود وأظهرت . سنه) 23- 18(تتراوح أعمارهم بين 

عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين تقدير الذات والنوموفوبيا، ووجود 
ووجود اختالف في طول  ،يناختالف في تقدير الذات بين الجنس

 .النقَّال والنوموفوبيافترة امتالك الهاتف 

وميرنجارك، وريشارد، ودوجوليت،  وهدفت دراسة تافوالكس
 & ,Tavolacci, Meyrignac, Richard, Dechelotteزالندر 

Ladner, 2015)(  نسبة انتشار النوموفوبيا لدى  من التحققإلى
تكونت  .طلبة الجامعات الفرنسية، وأثر ذلك على المشكالت النفسية

بينت النتائج أن نسبة انتشار . طالبًا وطالبة) 760(العينة من 
نتائج أن وبينت ال%). 31.3(النوموفوبيا بين الطلبة بلغت 

من الطلبة يعانون من مشكالت في النوم بسبب %) 12.3(
وبينت  .منهم يعاني من القلق الشديد%) 11.3(النوموفوبيا، وأن 

النتائج أيضًا أن انتشار النوموفوبيا لدى الطالبات كانت أعلى من 
  .الطالب

 & Uysal, Ozen(وأجرى يوسال، وأوزن ومادنجلو 
Madenoglu, 2016 ( الكشف عن طبيعة العالقة هدفت إلى دراسة

تكونت . الرهاب االجتماعي لدى الطلبة الجامعيينبين النوموفوبيا و
النتائج وجود عالقة  أظهرت. طالبا وطالبة) 265(العينة من 

 .الرهاب االجتماعيبين النوموفوبيا وارتباطية موجبة دالة إحصائيا 
الدراسية الرابعة وأظهرت أن مستوى النوموفوبيا لدى طلبة السنة 

أعلى منه لدى طلبة السنة الثانية، ومستوى النوموفوبيا لدى طلبة 
كذلك أظهرت أن . السنة الثانية أعلى منه لدى طلبة السنة األولى

، في حين بلغت %)53(نسبة انتشار النوموفوبيا لدى اإلناث بلغت 
  . لدى الذكور%) 47(

إلى ) (Gezgin & Çakır, 2016وهدفت دراسة جيزجن وكاكر
لدى طلبة الثانوية العامة في تركيا في  النوموفوبياتعرف مستوى 

طالبا وطالبة من ) 475(وتكونت العينة من . ضوء بعض المتغيرات
أظهرت النتائج أن متوسطات درجات الطلبة المتعلقة . ست جامعات

وبينت النتائج . بسلوكيات النوموفوبيا كانت أعلى من المتوسط
ة إحصائيا في مستوى النوموفوبيا لدى الطلبة وجود فروق دال

تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وكذلك وجود فروق دالة 
إحصائيا في مستوى النوموفوبيا لدى الطلبة تعزى لمتغير مدة 

، بينما أظهرت عدم وجود فروق النقَّال لإلنترنتاستخدام الهاتف 
تعزى لمتغيرات دالة إحصائيا في مستوى النوموفوبيا لدى الطلبة 
ومدة استخدام  المستوى الدراسي، والمستوى التعليمي للوالدين،

  .النقَّالالهاتف 

يالحظ من مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
النوموفوبيا أنها قد تباينت في أهدافها، حيث هدف بعضها إلى 

 Gezgin and)الكشف عن مستوى انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة 
Çakır, 2016;Yildirim et al., 2016) ، كما هدف البعض اآلخر

بين النوموفوبيا ومتغيرات وأمراض نفسية إلى الكشف عن العالقة 
، (King, et al., 2014)اضطراب الهلع ورهاب الخالء : أخرى، مثل

، والرهاب )(Mayangsari and Ariana, 2015وتقدير الذات 
، والمشكالت النفسية )Uysal, et al, 2016( االجتماعي

(Tavolacci, et al., 2015) . ويالحظ أن الدراسات السابقة
اختلفت في عيناتها، حيث تراوحت بين المراهقين والشباب من طلبة 

 & Gezgin and Çakır, 2016; Mayangsariالمدارس الثانوية 
Ariana, 2015)(، والطلبة الجامعيين  

 (Bivin, et al., 2013; Tavolacci, et al., 2015; Uysal, et 
al., 2016; Yildirim et al., 2016).  

التي  السابقة من الدراساتالحالية  وبالتالي اقتربت الدراسة
كما يالحظ ندرة الدراسات العربية عامة  .تناولت الطلبة الجامعيين

في هذا المجال؛ مما يستدعي إجراء الدراسة الحالية ويزيدها 
سا عليه، فقد تميزت الدراسة الحالية في بيئتها وتأسي. أهميًة وثراًء

األردنية، ومجتمعها، وعينتها التي تمثلت في الطلبة الجامعيين في 
كما تميزت في هدفها، حيث سعت إلى معرفة نسبة انتشار . األردن

النوموفوبيا بين طلبة جامعة اليرموك، والكشف عن تأثيراتها السلبية 
  .ولوجية لدى الطلبةعلى الجوانب الشخصية والسيك

  مشكلة الدراسة

حياة طلبة  النقَّال فيعلى الرغم من التأثيرات السلبية للهاتف 
 النقَّال لمالجامعات، إال أن ظاهرة الخوف المرضي من فقدان الهاتف 

تحظ باالهتمام الكبير من الباحثين باعتبارها ظاهرة نفسية لها 
مظاهر القلق سيكولوجية خاصة، والتي قد تسبب الكثير من 

والخوف لدى الطلبة، والناتجة عن االستخدام المرضي للهاتف 
وهناك عدد محدود من الدراسات العربية التي تناولت  .النقَّال

وبناًء على توصيات . انتشار النوموفوبيا في المجتمعات الجامعية
 Forgays, Hyman, & Schreiber, 2014; King)عدة دراسات 

et al., 2013; Parsons and Rizzo, 2011; Yildirim, 2014( ،
الطلبة  النقَّال بينالتي أكدت على انتشار استخدام الهاتف 

الجامعيين، والذي أحدث تغيرًا ملموسا في أسلوب حياتهم 
وتواصلهم مع اآلخرين، وتنامي اعتمادهم عليه في كافة نشاطاتهم 

قتصادية إلنفسية واالضغوطات المن  اليومية، مما أوجد نوعًا
جديدة قد تؤثر سلبًا على استقرارهم النفسي الجتماعية إلوا

وغياب مثل هذه الدراسات عن الساحة البحثية . والفكري والسلوكي
مستوى انتشار إلى العربية، تأتي الدراسة الحالية بهدف التعرف 

وبالتحديد حاولت الدراسة . النوموفوبيا بين طلبة جامعة اليرموك
  :الين اآلتييناإلجابة عن السؤ

ما نسبة انتشار الخوف المرضي من فقدان الهاتف النقَّال  -1
 بين طلبة جامعة اليرموك؟) النوموفوبيا(

للعوامل الديمغرافية المؤثرة في انتشار  التنبؤيةما القدرة  -2
 ؟النوموفوبيا لدى طلبة جامعة اليرموك
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  أهمية الدراسة

من نها تعد تتمثل أهمية الدراسة من الناحية النظرية في أ
أوائل الدراسات التي بحثت في موضوع النوموفوبيا واستقصاء 

، وبالتالي رفد األدب التربوي آثارها على طلبة جامعة اليرموك
بالمعرفة النظرية الحالية حول النوموفوبيا، والتي قد تكون مرجعًا 
للباحثين والدارسين، من خالل ما توفره من أداة دراسية ونتائج، 

كما . جراء مزيٍد من الدراسات المستقبلية في هذا المجالوحافزًا إل
 تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناولته،

الموضوع ، )النوموفوبيا(النقَّال الخوف المرضي من فقدان الهاتف 
وتنبع . في اآلونة األخيرة الذي حظي باهتمام كثير من الباحثين

يضًا من أهمية الشريحة التي تناولتها، والتي تتمثل بفئة أأهميتها 
الشباب، والطلبة الجامعيين تحديدًا وخصائصهم االجتماعية 

   .النقَّالوالديموغرافية، وهم الفئة األكثر استخدامًا للهاتف 

تتمثل األهمية التطبيقية في اإلفادة من نتائج هذه الدراسة كما 
خالل الوقوف على واقع استخدام من قبل المرشدين النفسيين من 

تقديم برامج إرشادية تهدف إلى تعزيز  فالنقَّال، بهدالطلبة للهاتف 
االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة حول االستخدام األمثل للهاتف 

كما يؤمل من نتائج الدراسة أن توجه أنظار المهتمين،  .النقَّال
عة لتقديم خدمات والدارسين، القائمين على شؤون الطلبة في الجام

  .إلى طلبة الجامعةتتناسب وواقع نتائج الدراسة 

 التعريفات اإلجرائية

  النقَّال من فقدان الهاتف المرضي الخوف

مجموعة من المؤشرات السلوكية التي تدل على ): النوموفوبيا(
 النقَّال،ارتفاع مستويات شعور الفرد بالخوف من فقدان الهاتف 

سواء بنسيانه، أو تعطله عن العمل واالتصال، أو حتى السير 
بدونه، مما قد يسبب حالة من عدم االرتياح والقلق والعصبية 

 & Bragazzi) والخوف الناجم من البعد عن ممارسة تقنية الهاتف
Puente, 2014) . ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها

 .الدراسة الحاليةم في الطالب على فقرات المقياس المستخد

  حدود الدراسة ومحدداتها

تتحدد النتائج المتعلقة بالدراسة الحالية بمدى صدق وثبات 
اقتصرت على طلبة  فقد حدودهاأما بالنسبة إلى ، الدراسة أداة

الفصل األول من العام الدراسي ، المسجلين في جامعة اليرموك
طالبًا ) 1425(اقتصرت عينة الدراسة على كما  ).2016/2017(

وطالبة، لذلك يمكن تعميم نتائجها على مجتمعها اإلحصائي فقط 
 .والمجتمعات المماثلة لها

 الطريقة 

 منهج الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي التنبؤي للكشف عن نسبة انتشار 
لدى طلبة ) النوموفوبيا( الخوف المرضي من فقدان الهاتف النقَّال

العوامل المتنبئة بانتشاره لديهم؛ وذلك  اليرموك، والكشف عن جامعة
 .لمناسبته وطبيعة هذه الدراسة وأهدافها

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة البكالوريوس في جامعة 
من العام الدراسي  األولاليرموك، والمسجلين في الفصل 

طالبا وطالبة، وذلك حسب  )31132(عددهم البالغ  ،2016/2017
  .في الجامعة البيانات الصادرة عن دائرة القبول والتسجيل

  عينة الدراسة

وطالبة من طلبة  طالبًا )1425(تكونت عينة الدراسة من 
من  )4.58%(البكالوريوس في جامعة اليرموك، يمثلون حوالي 

وذلك . مجتمع الدراسة، الذين تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
العلوم العسكرية وبالتنسيق مع  مساق اختيار ست شعب من طلبةب

مكتب الثقافة العسكرية في الجامعة، بحيث تضمنت طلبة 
البكالوريوس بجميع تخصصاتهم ومستوياتهم الدراسية وتحصيلهم 

) 1500( وقد تمت زيارة الطلبة في محاضراتهم وتوزيع. األكاديمي
 )57(، وتم استبعاد استبانة) 1482(استبانة، استرجع منها 

وبالتالي أصبح عدد االستبانات . استبانات لعدم استكمال بياناتها
توزيع أفراد  1ويبين الجدول . استبانة )1425(الصالحة للتحليل 

الجنس، ): (المتنبئة(عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة المستقلة 
، ومكان وطبيعة السكن النقَّال،والكلية، وسنوات امتالك الهاتف 

  ).اإلقامة، والسنة الدراسية

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات المستقلة: )1( جدول

  %النسبة المئوية  التكرار  المستوى المتغير

  الجنس

 33.82  482 ذكر
 66.18  943 أنثى

 100.00  1425 الكلي

 الكلية
 59.09  842 اإلنسانية
 40.91  583  العلمية
 100.00  1425 الكلي

  عدد سنوات

 امتالك الهاتف

  أربع سنوات
 56.28  802 فأقل

  أكثر من
 43.72  623 أربعة سنوات

  100.00  1425 الكلي

 طبيعة السكن
 88.21  1257 مع األهل

 11.79  168 وحيدا
 100.00  1425 الكلي

  

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 40

  %النسبة المئوية  التكرار  المستوى المتغير

  

 مكان اإلقامة

  45.61  650  المدينة

  48.84  696 القرية
 2.53 36  البادية
 3.02 43  المخيم
 100.00  1425 الكلي

  السنة 

 الدراسية

  43.09  614 األولى
  20.70  295 الثانية
 20.91 298  الثالثة
 12.84 183  الرابعة

 2.46 35  الخامسة
 100.00  1425 الكلي

  أداة الدراسة

بعد االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الخوف 
 ,Bivin, Preeti)) النوموفوبيا( فقدان الهاتف النقَّالالمرضي من 

Parveen & Thulasip, 2013) ،(Tavolacci, Meyrignac, 
Richard, Dechelotte & Ladner, 2015) ،)Yildirim, 2014( ،

)Yildirim & Correia, 2015 (فادة من المقاييس التي أعدت واإل
لقياس ) Yildirim, 2016(في هذا المجال؛ تم تبني مقياس يلدريم 
الذي يتسم بثبات اتساق  ،نسبة انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة

باستخدام معادلة كرونباخ  )0.95(حيث بلغت قيمته  ،داخلي مرتفع
، حيث قام الباحثان بترجمة مقياس (Cronbach’s α)ألفا 

النوموفوبيا ليتالءم مع البيئة األردنية، الذي تكون في صورته األولية 
  . فقرة 20من 

  صدق األداة

  :جرى التحقق من دالالت صدق األداة على النحو اآلتي

  الصدق الظاهري) 1

 )10(تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على 
محكمين من األساتذة الجامعيين المتخصصين في العلوم النفسية 
والتربوية، وذلك لتحديد مدى تمثيل الفقرات للسمة المراد قياسها، 
والتأكد من الصياغة اللغوية وسالمة العبارات، وتعديل أية فقرات 

تم تعديل صياغة  ،وفي ضوء مالحظات المحكمين. يرونها مناسبة
فقرة في صورتها  )20(بقيت األداة مكونة من بعض الفقرات، وبهذا 

  .النهائية

  الصدق العاملي) 2

بهدف تقنين أداة نسبة انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة وفًقا 
تطبيق المقياس المتضمن ؛ تم )Gorsuch, 1983(لخطوات التقنين 

طالبًا وطالبة من طلبة ) 1425(فقرة على عينة عشوائية من ) 20(
إجراء  ك وكانت وحدة االختيار هي الشعبة، بهدفجامعة اليرمو

التحليل العاملي في طوره االستكشافي باستخدام إحدى طرق 
ألسلوب تحليل  وفقًاو ،)Oblique Rotation(التدوير المائلة 

وجود أربعة أبعاد تبين  ؛المكونات األساسية من الناحية النظرية
دان االتصال، وعدم عدم القدرة على التواصل، وفق: (لألداة، هي

) القدرة على الوصول إلى المعلومات، والتخلي عن وسائل الراحة
  .2، كما هو مبين في الجدول SPSS v23.0باستخدام برنامج 

  .النوموفوبيا وفقًا لخطوات التقنيننتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات مقياس : )2(جدول 

 المكون

  الجذور الكامنة

  االستهاللية

  استخالص مجاميع

  التشبعات المربعة

  %المفسر التباين  الكلي
  المفسر التباين

  %التراكمي
  %المفسر التباين  الكلي

  المفسر التباين

  %التراكمي
1  8.32 41.59 41.59 8.32 41.59 41.59 
2 1.65 8.23 49.82 1.65 8.23 49.82 
3 1.28 6.41 56.23 1.28 6.41 56.23 
4 1.08 5.42 61.66 1.08 5.42 61.66 
5 0.72 3.60 65.26     

أن التحليل العاملي لفقـرات أداة نسـبة    )2( يالحظ من الجدول
ــة      ــد بأربعـ ــة البعـ ــق أحاديـ ــد حقـ ــة قـ ــدى الطلبـ ــا لـ ــار النوموفوبيـ انتشـ

ناتج قسـمة الجـذر الكـامن للعامـل األول     : مؤشرات؛ على النحو اآلتي
ــر مــن        ــى الجــذر الكــامن للعامــل الثــاني أكب ثــم نــاتج قســمة     ،)2(عل

كـــامن األول علـــى حاصــل طـــرح الجــذر الكـــامن الثــاني مـــن الجــذر ال    
حاصل طرح الجذر الكامن الثالث من الجـذر الكـامن الثـاني ذي قيمـة     

، )%54.0(علـى  ن قيمـة التبـاين المفسـر التراكمـي تزيـد      إعالية، ثم 
ــر مـــن      ــل األول أكبـ ــر للعامـ ــاين المفسـ ــون التبـ ــم أن يكـ   )%20.0( ثـ

(Hattie, 1985) .       األداة تعتبـر أحاديـة وفي ضـوء هـذه النتيجـة فـإن
  .أبعاد ذاتالبعد وليست 

  صدق البناء) 3

للتحقق من صدق البناء، تم تطبيق أداة الدراسة على عينة 
طالبا وطالبًة من خارج عينة الدراسة  )50(استطالعية مكونة من 

، المستهدفة، وتم حساب معامالت ارتباط الفقرة المصحح مع األداة
  .3وذلك كما في الجدول 
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  .معامالت االرتباط بين الفقرات وبين مقياس النوموفوبيا: )3(جدول               

  مضمون الفقرة الرقم
  االرتباط المصحح

  األداة للفقرة مع

  0.53 .إلى المعلومات من خالل هاتفي النقَّال أشعر بعدم الراحة إذا لم أستطع الوصول بشكل دائم  1

  0.45 .حال احتجت لذلك النقَّال فيأشعر بالضيق لعدم قدرتي على متابعة المعلومات على هاتفي  2

3 
، ومواقع التواصل أو الطقساألحداث، (أشعر بالتوتر في حال تعذر الحصول على األخبار 

  0.46 .في هاتفي النقَّال) إلخ...االجتماعي

  0.64 .المتوفرة فيه النقَّال والميزاتأشعر بالضيق؛ إذا لم استخدم هاتفي  4

  0.57 .يصيبني الذعر في حال نفاد شحن بطارية هاتفي النقَّال 5
  0.53 .يصيبني الذعر إن أوشك رصيدي الشهري أو حزم النت على النفاد 6

  0.72 .)فاي-وآي(باالتصال باإلنترنت أتفقد هاتفي عدة مرات عند اختفاء اإلشارة الخاصة  7
  0.70 .أشعر بالخوف من أن تنقطع بي السبل، إذا لم أتمكن من استخدام هاتفي النقَّال 8

  0.69 .ذا لم أتفقد هاتفي لفترة، سأشعر بالرغبة في تفقدهإ 9

10 
مع أفراد أسرتي أو  التواصل الفوريمن فإنني اشعر بالقلق إن لم أتمكن  النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

  0.54 .أصدقائي

  0.47 .فإنني أشعر بالقلق إن لم يتمكن أفراد أسرتي أو أصدقائي من االتصال بي النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي  11
  0.63 .شعر بالتوتر إن لم أتمكن من استقبال الرسائل واالتصاالتأفإنني  النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي  12

  0.63 .فإنني أشعر بالقلق إذا لم أبق على اتصال دائم مع أسرتي أو أصدقائي النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي  13
  0.61 .فإنني أشعر بالتوتر في حال عدم قدرتي على معرفة من حاول االتصال بي النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي  14

  0.63 .ق من انقطاع االتصال الدائم مع أسرتي أو أصدقائيشعر بالقلأفإنني  النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي  15
  0.76 .شعر بالقلق في حالة انقطاع نشاطاتي في اإلنترنتأفإنني  النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي  16

17 
فإنني أشعر بعدم االرتياح في حالة عدم تمكني من متابعة آخر األخبار، على  النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

  0.71 .مواقع التواصل االجتماعي واإلنترنت

18 
ذا لم أتمكن من متابعة تحديثات إشعاراتي ومواقع إفإنني أشعر باالرتباك؛  النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

  0.67 .اإلنترنت

  0.49 .فإنني أشعر بالقلق إذا لم أتمكن من تفقد بريدي اإللكتروني النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي  19

  0.60 .فإنني أشعر بالضياع؛ ألنني ال أعرف ماذا يجب على أن أفعل النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي  20
  

أن قيم معامالت ارتباط الفقرة  )3(يالحظ من الجدول 
  ).0.76- 0.45(بين المصحح مع األداة قد تراوحت 

  القوة التمييزية لفقرات مقياس النوموفوبيا) 4
Discriminating Power of Items 

فقرة على عينة عشوائية ) 20(تطبيق المقياس المتضمن تم 
  حدةطالبًا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك، وكانت و) 1425(من 

  

  

تم التوصل إلى دالالت صدق القوة االختيار هي الشعبة، حيث 
التمييزية لفقرات أداة نسبة انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة عن 
طريق حساب الكلي لألداة ثم ترتيبه تصاعديا وتقسيم العينة 
االستطالعية إلى ثالث فئات وعقد مقارنة بين الفئة األولى التي تمثل 

فئة العليا باستخدام اختبار الفئة الدنيا وبين الفئة الثالثة التي تمثل ال
t 4(وذلك كما هو مبين في الجدول  .للعينتين المستقلتين(.  
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  ).دنيا، عليا(نتائج اختبار ت لفقرات أداة نسبة انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة وفقًا للفئة  ):4(جدول 

 الرقم
  مضمون فقرات أداة نسبة

  انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة

  لتكافؤ tاختبار   الفئة

  العليا  الدنيا  األوساط الحسابية

  قيمته  ع  س  ع  س
  درجة

  الحرية

  احتمالية

  الخطأ

1  
  أشعر بعدم الراحة إذا لم أستطع الوصول بشكل

 0.01 31 2.98- 0.90 4.24 1.11  3.19 من خالل هاتفي النقَّال دائم إلى المعلومات

2 
  أشعر بالضيق لعدم قدرتي على متابعة المعلومات

 0.00 31 3.21- 0.90 4.24 0.86  3.25 حال احتجت لذلك النقَّال فيعلى هاتفي 

3 
األحداث، (أشعر بالتوتر في حال تعذر الحصول على األخبار 

 0.00 31 3.80- 1.11 3.88 0.97  2.50 في هاتفي النقَّال) إلخ...االجتماعيالطقس، مواقع التواصل 

 0.00 31 4.17- 0.94 4.00 0.96  2.63 المتوفرة فيه النقَّال والميزاتأشعر بالضيق؛ إذا لم استخدم هاتفي  4
 0.00 31 3.63- 1.11 3.88 0.96  2.56 يصيبني الذعر في حال نفاد شحن بطارية هاتفي النقَّال 5
 0.00 31 4.01- 1.00 4.00 0.87  2.69 يصيبني الذعر إن أوشك رصيدي الشهري أو حزم النت على النفاد 6

7 
  أتفقد هاتفي عدة مرات عند اختفاء اإلشارة

 0.00 31 6.88- 0.79 4.35 0.81  2.44 )فاي- وآي(الخاصة باالتصال باإلنترنت 

8 
أتمكن من استخدام أشعر بالخوف من أن تنقطع بي السبل، إذا لم 

 0.00 31 6.17- 0.71 4.41 1.15  2.38 هاتفي النقَّال

 0.00 31 5.26- 0.73 4.18 0.96  2.63 أذا لم أتفقد هاتفي لفترة، سأشعر بالرغبة في تفقده 9

10 
  فإنني اشعر بالقلق إن النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

 0.00 31 4.51- 0.72 4.47 0.91  3.19 لم أتمكن التواصل الفوري مع أفراد أسرتي أو أصدقائي

11 
  فإنني أشعر بالقلق النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

 0.00 31 3.53- 0.83 4.06 0.89  3.00 إن لم يتمكن أفراد أسرتي أو أصدقائي من االتصال بي

12 
  فإنني اشعر بالتوتر النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

 0.00 31 5.33- 1.01 4.18 0.48  2.69 واالتصاالتإن لم أتمكن من استقبال الرسائل 

13 
  فإنني أشعر بالقلق النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

 0.00 31 4.84- 0.75 4.24 1.00  2.75 إذا لم أبق على اتصال دائم مع أسرتي أو أصدقائي

14 
  فإنني أشعر بالتوتر في النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

 0.00 31 5.10- 1.11 4.12 0.73  2.44 معرفة من حاول االتصال بيحال عدم قدرتي على 

15 
  فإنني اشعر بالقلق النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

 0.00 31 6.03- 0.80 4.41 0.96  2.56 من انقطاع االتصال الدائم مع أسرتي أو أصدقائي

16 
  فإنني اشعر النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

 0.00 31 8.17- 0.71 4.41 0.72  2.38 نشاطاتي في اإلنترنت بالقلق في حالة انقطاع

17 
 فإنني أشعر بعدم االرتياح في حالة النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

تمكني من متابعة آخر األخبار، على مواقع التواصل االجتماعي  عدم
 واإلنترنت

2.31  1.01 4.53 0.72 -7.28 31 0.00 

18 
  فإنني أشعر باالرتباك؛ أذا لم معي النقَّالإذا لم يكن هاتفي 

 0.00 31 5.00- 1.05 3.88 0.96  2.13 أتمكن من متابعة تحديثات إشعاراتي ومواقع اإلنترنت

19 
  فإنني أشعر بالقلق النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

 0.00 31 4.44- 0.90 4.06 0.87  2.69 إذا لم أتمكن من تفقد بريدي اإللكتروني

20 
فإنني أشعر بالضياع؛ ألنني ال اعرف  النقَّال معيإذا لم يكن هاتفي 

 0.00 31 5.64- 0.81 4.18 1.08  2.31 ماذا يجب على أن أفعل

  االنحراف المعياري: ع الوسط الحسابي: س
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وجود فرق جوهري عند مستوى  )4(يتضح من الجدول 
الوسطين الحسابيين الخاصين بكافة فقرات  بين) α=0.05(الداللة 

 .أداة نسبة انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة يعزى للفئة

  ثبات األداة

تم حساب ثبات االتساق الداخلي ألداة نسبة انتشار 
النوموفوبيا لدى الطلبة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

(Cronbach’s α)  باالعتماد على بيانات العينة االستطالعية، حيث
، وتم حساب )(0.93بلغت قيمة ثبات االتساق الداخلي للمقياس 

ثبات اإلعادة ألداة الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين 
  ).0.86(نتيجتي التطبيقين األول والثاني حيث بلغت قيمته 

بدرجة مقبولة من  يتضح مما تقدم؛ أن أداة الدراسة تتمتع
دالالت الصدق والثبات ومناسبة العتمادها في التطبيق النهائي على 

وتجدر اإلشارة إلى أن االستجابة على فقرات  .أفراد عينة الدراسة
كبيرة جدا، : (أداة الدراسة تتم وفقا لتدريج ليكرت الخماسي، هي

، 3، 4 ،5(التي تعطى األوزان ) كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا
  .على التوالي) 1، 2

  تصنيف درجة انتشار النوموفوبيا

تم استخدام معيار التصحيح المشتق من معادلة المدى، 
  :وبذلك تصبح الفئات على النحو اآلتي

  درجة انتشار النوموفوبيا فئة النسب المئوية
 منخفضة %33.33وحتى % 00.0
 متوسطة  %66.66وحتى % 33.34
 مرتفعة %100.00وحتى % 66.67

 متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

  :وهي )المتنبئة(المتغيرات المستقلة 

 ذكر، أنثى: (، وله فئتانالجنس.( 

 اإلنسانية، والعلمية: (، ولها فئتانالكلية.( 

 سنوات فأقل،  4: (، وله مستويانعدد سنوات امتالك الهاتف
 ).سنوات 4وأكثر من 

  ،مع األهل، وحيدا: (ولها فئتانطبيعة السكن.( 

  ،المدينة، والقرية، البادية، : (ولها أربع فئاتمكان اإلقامة
 ).والمخيم

 األولى، والثانية، : (، وله خمسة مستوياتالسنة الدراسية
  ).والثالثة، والرابعة، والخامسة

 الخوف المرضي من فقدان الهاتف النقَّال: المتغير التابع، وهو

  .)النوموفوبيا(

  اإلجراءات

  :خطوات اآلتيةللتم تنفيذ الدراسة وفقا 

التنسيق مع شعبة العلوم العسكرية في الجامعة لالتفاق على 
زيارة الطلبة في محاضراتهم، والتأكيد على  .مواعيد تطبيق الدراسة

أن الهدف من هذه الدراسة هو إثراء البحث العلمي فقط، وأن 
تامة، ثم توضيح تعليمات  البيانات واالستجابات ستعامل بسرية

االستجابة على أداة الدراسة للحصول على استجابات موضوعية، 
 .ومن ثم توزيع االستبانات على العينة المستهدفة، وجمعها

  المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن سؤالي الدراسة، تم استخدام األساليب االحصائية 
 :اآلتية

التكرارات والنسب المئوية تم حساب لإلجابة عن السؤال األول،  -
للنوموفوبيا في ضوء درجة القطع المتحصلة عن جمع االنحراف 

 .المعياري إلى الوسط الحسابي للنوموفوبيا

لإلجابة عن السؤال الثاني، تم إجراء تحليل االنحدار اللوجستي  -
للنموذج التنبؤي  Binary Logistic Regression الثنائي

في إدخال المتغيرات المتنبئة ) Stepwise(باستخدام طريقة 
 ).النوموفوبيا(على النموذج التنبؤي للمتغيرات المتنبأ بها 

  نتائج ال

ما : "النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على :أوًال

النقَّال نسبة انتشار الخوف المرضي من فقدان الهاتف 

  ". بين طلبة جامعة اليرموك؟) النوموفوبيا(

تم حساب األوساط الحسابية ل الدراسة، لإلجابة عن سؤا
واالنحرافات المعيارية للنوموفوبيا بين طلبة جامعة اليرموك؛ بهدف 
تحديد درجة القطع الناتجة عن طريق جمع الوسط الحسابي مع 
االنحراف المعياري ومن ثم تصنيف الطلبة في ضوء درجة القطع إلى 

عانون منها، ثم تم رصد أفراد يعانون من النوموفوبيا وإلى أفراد ال ي
كما في الجدول التكرارات والنسب المئوية لنسب انتشارها بينهم، 

)5(.  
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  .لدى الطلبة المئوية النتشار النوموفوبيا التكرارات والنسب: )5(جدول                      

  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  القطع

  االنتشار

  نعم  ال

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
3.37  0.74 4.11 1206 84.63 219 15.37 

  

أن نسبة انتشار النوموفوبيا لدى  )5(يالحظ من الجدول 
حسب ) منخفضة(طلبة جامعة اليرموك صنِّفت ضمن درجة انتشار 

  .النسب المئوية لها وفًقا للمعيار المذكور سابقًا

: المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على النتائج :ثانيا

للعوامل الديمغرافية المؤثرة في انتشار  التنبؤيةما القدرة "

  ". وفوبيا لدى طلبة جامعة اليرموك؟النوم

تم استخدام تحليل االنحدار لإلجابة عن سؤال الدراسة، فقد 
  للكشف عن؛ Binary Logistic Regressionاللوجستي الثنائي 

  

  

الجنس، والكلية، وعدد (ية للعوامل الديمغرافية المؤثرة ؤالقدرة التنب
اإلقامة، والسنة سنوات امتالك الهاتف، وطبيعة السكن، ومكان 

، حيث في انتشار النوموفوبيا لدى طلبة جامعة اليرموك) الدراسية
، ومن )Stepwise(طريقة تم إدخال المتنبئات إلى النموذج التََّنبؤي ب

ثم تم حساب األوزان المعيارية للمتنبئات واألخطاء المعيارية لها 
فسر ونسب األرجحية وفترة الثقة لنسب األرجحية والتباين الم

ي للنوموفوبيا، وذلك كما هو مبين في ؤللمتنبئ وللنموذج التنب
  .)6(الجدول 

  .نتائج تحليل االنحدار اللوجستي الثنائي للعوامل الديمغرافية المؤثرة في انتشار النوموفوبيا لدى طلبة جامعة اليرموك: )6( جدول

 المتنبأ به
  النموذج

  التنبئي

  الفرعي

  B  المتنبئات
  الخطأ

 المعياري
Wald  

  نسبة

  األرجحية

 فترة الثقة
  لنسبة األرجحية

 التباين
  %المفسر

  النموذج  المتنبئ  األعلى  األدنى

  الكلي
 للمقياس

 %1.07 2.33 1.20 1.68 9.34 0.17  0.52 الجنس  2
17.11%

1 
عدد سنوات 
 %16.04 9.99 4.94 7.02 117.40 0.18  1.95 امتالك الهاتف

     0.04 246.53 0.20  3.22- ثابت االنحدار 
  

عدد (وجود أثر نسبي للمتنبئ  )6(من الجدول يتضح 
يرتبط بعالقة  )%16.04( بلغت قيمته) سنوات امتالك الهاتف

؛ بحيث في حال زيادة )النوموفوبيا(مع المتنبأ به ) ةموجب(طردية 
بمقدار وحدة ال معيارية واحدة؛ أي ) عدد سنوات امتالك الهاتف(

 في حال االنتقال من أربع سنوات فأقل إلى أكثر من أربع سنوات فإن
كما تبين . )%7.02(بمقدار تتضاعف ) النوموفوبيا(فرصة حدوث 

يرتبط  )%1.07( بلغت قيمته) الجنس(ود أثر نسبي للمتنبئ وج
؛ بحيث في حال )النوموفوبيا(مع المتنبأ به ) موجبة(بعالقة طردية 

بمقدار وحدة ال معيارية واحدة؛ أي في حال ) الجنس(زيادة 
) النوموفوبيا(االنتقال من الذكور إلى اإلناث فإن فرصة حدوث 

را؛ فإن األثر المشترك للمتنبئات وأخي. )%1.68(بمقدار تتضاعف 
 قد بلغت قيمته) عدد سنوات امتالك الهاتف، ثم الجنس(
الذي يصنَّف على أنَّه أثر ) النوموفوبيا(به  بالمتنبأ%) 17.11(

  ).2007(منخفض وفًقا لمعيار الشربيني 

  

  

  

  مناقشة النتائج

تضمنت مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء ما تم 
الخوف المرضي من فقدان هدفت الكشف عن طرحه من أسئلة 

، باإلضافة إلى لدى طلبة جامعة اليرموك) النوموفوبيا(الهاتف النقَّال 
المصابين الكشف عن القدرة التنبؤية للمتغيرات الديمغرافية للطلبة 

  :يلي عرض لمناقشة هذه النتائج، وفيما بالنوموفوبيا

: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على: أوًال

النقَّال ما نسبة انتشار الخوف المرضي من فقدان الهاتف "

  "بين طلبة جامعة اليرموك؟) النوموفوبيا(

نسبة انتشار الخوف المرضي من أظهرت نتائج هذا السؤال أن 
، من بين طلبة جامعة اليرموك) النوموفوبيا(ال النقَّفقدان الهاتف 

 .)%15.37(بنسبة مقدارها ) منخفضة(وجهة نظر الطلبة قد كانت 
نسبة في انتشار الخوف المرضي من فقدان ويعزو الباحثان هذه ال

 في ضوء بين طلبة جامعة اليرموك) النوموفوبيا( الهاتف النقَّال
، وارتباطها واقتنائه احتمالية زيادة التأثيرات السلبية للهاتف النقَّال
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عن حالة يتعرض لها الطلبة الناتجة بمواقف نفسية أو اجتماعية 
لالتصال، أو عدم القدرة  توفر الهاتف النقَّال معينة من خوف عدم

على استخدامه، سواء أكان بنسيانه في مكان ما، أم تعطله عن 
تصال؛ ومما يولد لديهم مشاعر القلق والضيق، العمل أم اال

ويدفعهم إلى بذل أقصى الجهود والمحاوالت للتغلب على هذه 
، أو له عالقة بقدرة الحالة وإنهائها بالحصول على الهاتف النقَّال 

وحاجة الطلبة على التعامل مع العالقات االجتماعية والمعرفية 
  .الجامعية المستجدة عليه ضمن األجواء إلى الشعور باألمان الطالب

 Bivin et(بيفين وآخرون  مع دراسة نتيجةال هذهتختلف و
al., 2013 (إلى أن  التي أشارت%)من الطلبة يعانون من ) 23
 ,.Yildirim et al) يلديريم وآخرون دراسة ومع نتائج. النوموفوبيا

ومع  .من الطلبة لديهم نوموفوبيا) 42.6٪(التي بينت أن   (2016
التي  (Tavolacci et al, 2015( دراسة تافوالكسي وآخرون نتائج

). 31.3(%بينت أن نسبة انتشار النوموفوبيا بين الطلبة قد بلغت 
التي ) Uysal et al., 2016(دراسة يوسال وآخرون  ومع نتائج

، في )%53(أظهرت أن نسبة انتشار النوموفوبيا لدى اإلناث بلغت 
  . الذكورلدى ) %47(حين بلغت 

: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على: ثانيًا

ما العوامل المتنبئة بانتشار النوموفوبيا لدى طلبة "

  "جامعة اليرموك؟

ي ؤأظهرت نتائج سؤال الدراسة الثاني الخاصة بالنموذج التنب
) عدد سنوات امتالك الهاتف(الرئيس، وجود أثر نسبي للمتنبئ 

؛ بحيث في حال زيادة )النوموفوبيا(يرتبط طرديا مع المتنبأ به الذي 
بمقدار وحدة ال معيارية واحدة؛ أي ) عدد سنوات امتالك الهاتف(

فإن  ،في حال االنتقال من أربع سنوات فأقل إلى أكثر من أربع سنوات
  .تتضاعف) النوموفوبيا(فرصة حدوث المتنبأ به 

ى أن ازدياد عدد سنوات تملك ويعزو الباحثان هذه النتيجة إل
 وتعلقه عليهتؤدي إلى زيادة اعتمادية الطالب  النقَّال قدالهاتف 

ازدياد وشغفه به، والزيادة بتكوين شبكة تواصل اجتماعي تزداد مع 
تضيف وسائل التواصل بحيث  النقَّال،عدد سنوات تملك الهاتف 

ا يعطي االجتماعي ضغطًا هائًال على العالقات والصداقات، ومم
الستمرار هذه العالقات والصداقات؛ الكبير النقَّال الوزنالهاتف 

ويزداد  .النقَّالالهاتف والخوف من فقدان التواصل من خالل فقدان 
ني والمكاني المتكرر من خوف اهذا الخوف نتيجة االرتباط الزم

ظروف نفسية غير اعتيادية تثير الخوف أو  فيالنقَّال الهاتف فقدان 
  .القلق

 وآخرون دراسة يلديريمنتيجة وتتفق النتيجة سالفة الذكر مع 
(Yildirim et al, 2016)  فروق دالة إحصائيًا في  وجودحيث  من

عدد سنوات امتالك الهاتف (نسبة النوموفوبيا تعزى لمتغير الدراسة 
 & Gezginوكاكر  جيزجنكما تتفق مع نتيجة دراسة  ،)النقَّال

Çakır, 2016) ( دالة إحصائيًا تعزى  فروقالتي أظهرت وجود

استخدام بغرض  )النقَّالعدد سنوات امتالك الهاتف (لمتغير الدراسة 
  .النقَّالاإلنترنت من خالل الهاتف 

كما أظهرت نتائج سؤال الدراسة الثاني الخاصة بالنموذج 
لصالح الطلبة ) الجنس(الرئيس، وجود أثر نسبي للمتنبئ  التنبؤي
هذا مقارنة بنظرائهم الطلبة الذكور، بحيث في حال زيادة  اإلناث

بمقدار وحدة ال معيارية واحدة؛ أي في حال االنتقال من  المتغير
) النوموفوبيا(فإن فرصة حدوث المتنبأ به  ،الذكور إلى اإلناث

  .تتضاعف

الطالبات على  معظمويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى اعتمادية 
للتواصل، كأداة ووسيلة مهمة وأساسية مع األهل  الهاتف النقَّال

من االطمئنان النفسي  واألصدقاء؛ مما يؤدي إلى الوصول إلى حال
والشعور باألمان الذاتي في المجتمع الجامعي من حيث توفير 

المشقة، وكذلك توجه الطالبات لتخزين وتضمين تجنب الخصوصية و
خشى الطالبات من لمعلومات ذات طبيعة خاصة ت الهاتف النقَّال

ضوء تميز  أيضًا في وقد يفسر انتشارها في حالة فقدان الهاتف،
اإلناث بإدمان متعة مشاركة المعلومات مع اآلخرين عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، واالهتمام بجدية ونوعية المعلومات المتبادلة 

  .التي تتميز بطيف واسع ومتنوع يتناسب مع طبيعتها

 يلديريمدراسة دراسة نتيجة لفة الذكر مع وتتفق النتيجة سا
، التي أظهرت وجود فروق دالة (Yildirim et al., 2016) وآخرون

إحصائيًا في درجة انتشار نسبة النوموفوبيا تعزى لمتغير الدراسة 
وكاكر  جيزجنكما تتفق مع نتيجة دراسة  ،اإلناثلصالح ) الجنس(

Gezgin & Çakır, 2016) ( دالة  فروق وجودالتي أظهرت أيضًا
لصالح  )الجنس(تعزى لمتغير الدراسة  في النوموفوبيا إحصائيًا

  .الطلبة اإلناث

  التوصيات

  :في ضوء النتائج توصي الدراسة باآلتي

دعوة اإلدارة الجامعية إلى مزيد من االهتمام بنشر التوعية  -1
بالنوموفوبيا، من خالل البرامج اإلرشادية للطلبة حول سلوكيات 

  .النوموفوبيا وأثرها على الحياة األكاديمية والشخصية للطلبة

إجراء دراسة لبحث العالقة بين النوموفوبيا والسمات الشخصية  -2
 .لدى الطلبة

إجراء مزيد من الدراسات حول نسبة انتشار النوموفوبيا لدى  -3
الطالبات وتحديد الموضوعات التي توثر بانتشار النوموفوبيا 

 .لديهن
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