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الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى النوموفوبيا لدى عيِّنة من طالب جامعة الملك عبدالعزيز ،كما هدفت
الدراسة إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين النوموفوبيا والقلق لدى طالب جامعة الملك عبدالعزيز ،وأيضً ا هدفت
الدراسة إلى دراسة الفروق في استجابات أفراد عيِّنة البحث حول أعراض النوموفوبيا وفق المتغيِّرات (التخصص
التعليمي ،والمستوى التعليمي) .تكونت عيِّنة الدراسة من ( )١١١طالبة من طلبة البكالوريوس والماجستير في جامعة
الملك عبدالعزيز ،تم تبني مقياس يلدريم ) ،(Yildirim, 2014وتم اعتماد المنهج الوصفي االرتباطي.
وقد أظه رت نتائج الدراسة بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين النوموفوبيا ومستوى القلق ،ومستوى النوموفوبيا كان
بدرجة متوسِّطة ،وبيَّنت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو مستوى النوموفوبيا تُعزى إلى التخصص
الدراسي ،كما بيَّنت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو مستوى النوموفوبيا تُعزى إلى المستوى العلمي،
وقد خلصت الباحثة إلى عدد من التوصيات أبرزها :إجراء المزيد من الدراسات حول ظاهرة النوموفوبيا وأبعادها
وربطها بمتغيِّرات أخرى وتطبيقها على مجتمعات محليه أخرى حتى تكون النتائج قابلة للتعميم ،تطوير مقياس
النوموفوبيا وإصدار نسخ جديده تقيس أبعاد أخرى من النوموفوبيا ،تصميم برامج إرشادية سلوكية في تنظيم الذات لتقليل
آثار النوموفوبيا على األفراد.
الكلمات المفتاحية :النوموفوبيا ،القلق ،األجهزة الذكية ،طلبة جامعة الملك عبد العزيز
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Nomophobia and its Relashtion with Anxiety a Sample of Students at
King Abdulaziz University
Sondos Abdulrrahman Alharbi

Abstract
The study aimed to identify the levels of Nomophobia within a sample of King
Abdulaziz University students, it also aimed to address the relationships between the
Nomophobia and anxiety within the same sample, as well as to study the variances in the
research’ sample respondents concerning the Nomophobia’s diagnoses considering the
following variables; (Educational Specialty and its level), the study sample comprised of
(112) students of Bachelor and Master studies in King Abdulaziz University, Yildirim scale
was adopted, as well as the descriptive correlational approach. (Yildirim, 2014)
The study results concluded that there are statistical significance relationship between
the Nomophobia and the level of anxiety, where the Nomophobia level came at aver mean.
Results also showed that there are no statistical significance variations concerning the level
of Nomophobia due to the educational level.
The researcher concluded to some recommendations, among of which are: Undergo
further studies on the Nomophobia phenomena and its dimensions, correlate it with other
variables, and apply the same on other local societies as to be able to generalize the
outcomes, develop the Nomophobia’s scale by issuing new versions that can scale other
dimension of the Nomophobia, design behavioral guiding programs in self-organization for
the purpose of managing the effects of Nomophobia on individuals.
Keyword: Nomophobia, Anxiety, Smart instruments, Students of King Abdulaziz
University.
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أولا -المقدمة وأدبيات الدارسة:
يواجه الطالب الجامعي العديد من المشكالت التي قد تؤثر على تحصيله الدراسي ،وتهتتم الجامعتات بالكشتف عتن
هذه المشكالت ،وتقديم الدعم واإلرشاد لطالبهتا متن ختالل العديتد متن األنشتطة  ،ومتن المشتكالت التتي قتد تواجته طتالب
الجامعات في العصر الحالي ،عصر التكنولوجيا والتقدم الرقمي والتي قد تسبب لهم بعض االضتطرابات النفستية ،مشتكلة
التعلُّق بالهاتف الذكي ،الذي قد يؤدي إلى اإلصابة (بالنوموفوبيا).
وتظهتتر النوموفوبيتتا عنتتد طتتالب الجامعتتات بصتتورة كبيتترة كمتتا أشتتارت الدراستتات &(Abdulah Haydar
) )Mustafa, 2013); (Ji Wing, 2010حيث إن استخدام الهاتف الذكي أصتب مصتدر مهتم متن مصتادر التعلتيم فتي
الجامعات على مستوى العالم ،وذلك نتيجة لإلمكانيات الكبيرة التي أتاحتها شبكة اإلنترنت للوصول إلتى المعلومتات؛ ممتا
يشجع للطلبة على البحث عن المعلومات عبر الهاتف التذكي فتي شتبكة اإلنترنتت ،ممتا زاد متن ارتبتاط الطتالب بهتواتفهم
الذكية ،وذلك قد يتؤدِّي إلتى انتشتار النوموفوبيتا وهتو رهتاب االبتعتاد عتن الهتاتف ،وقتد أثبتتت الدراستات أنته قلتق نفستي
حقيقي ،ويجب أن يعالج مثلما يعالج ما يشابهه من أنواع القلق األخرى بطرق مختلفة مثل المعالجة النفسية المباشرة.
وقتتد أ َّكتتدت دراستتة ) (Demirci, Akgonul Akpinar, 2015العالقتتة بتتين استتتخدام الهتتاتف التتذكي المفتترط
واالكتئتتاب والقلتتق النفستتي بتتين طتتالب الجامعتتة ،وكشتتفت النتتتائج أن االكتئتتاب والقلتتق واالنتبتتاه لتتدى مجموعتتة مستتتخدمي
الهاتف النقال بكثرة أعلى بكثير من مجموعة من مستخدمي الهاتف النقال بشكل أقل.
وقد بدأ االهتمام بالنوموفوبيا عام (١١١١م) ،حيث ظهرت أول دراسة من مكتتب البريتد البريطتاني التتي أستفرت
عن وجود النوموفوبيا عن البريطانيين بدرجة وصلت إلى ( ،)٪٤٦وتوالت الدراسات بعد ذلك لتثبت أن هذه الظاهرة فتي
ازدياد في البيئه الغربيه إال ان الدراسات في البيئته العربيتة ال زالتت تعتد قليلته ،ممتا يستتدعي البحتث عتن متدى انتشتارها
وتحديدًا بين طلبة الجامعات ،ويأمل البحث الحالي أن يسفر عن بعض النتائج التي قد تفيد المختصتين والمرشتدين لوضتع
برامج إرشادية للتخفيف من اآلثار السلبية للنوموفوبيا.
وقتد عت َّرف براغتاي وديتل بوينتيته ( )Bragazzi & Del Puente, 2014النوموفوبيتا بأنته :مجموعتة متن
المؤ ِّشرات السلوكية التي تدلُّ على ارتفاع مستويات شعور الفرد بالخوف من فقدان الهاتف النقَّال ،سواء كان بنستيانه فتي
مكان ما ،أو ُّ
تعطله عن العمل أو االتصال ،أو السير من دونه ،والذي قد يستبِّب شتعو ًرا بعتدم الراحتة ،والقلتق والعصتبية،
والخوف الناجم من بُعد الهواتف والبقاء بعيدًا عنها.
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أشار يلدريم ( )Yildirim, 2014إلى مجموعة من األعتراض المصتاحبة للنوموفوبيتا ،والتتي تمثَّلتت فتي إصتابة
الطلبة ببعض اآلالم واألعراض الجسدية ،وكذلك صعوبة تَرك الطالب هاتفَه أو إغالقه مهما كانتت الظتروف ،وفتي حالتة
إيصتال الهتتاتف
اقتتراب بطاريتة الهتاتف متن النفتاد يُصتتاب بحالتة متن الختوف والفتزع الشتتدي َدين ،ويحتاول بأقصتى قدرتته
َ
بالشاحن فو ًرا مهما كلَّفه ذلك من ُجهد أو مال ،كذلك يعاني الطلبةُ من الرُّ عتب الشتديد أو القلتق غيتر الطبيعتي متن التواجتد
في مكانً خال من تغطية شبكات المحمول أو اإلنترنت.

النظريات التي فسرت النوموفوبيا:
الشتخص بالتوحُّ تد
أ -نظرية التدفق األمثل :التدفُّق حالة إنسانية داخلية لها بُعد نفستي ذهنتي وحتتى ُروحتي ،تُشتعر
َ
مع ما يقوم به من عمل؛ بالتركيز التا ِّم فيه واالندفاع بحيوية نحوه ،مع إحساس عام بالنجاح فتي التعامتل معته .وهتي حالتة
من نسيان الذات ،والغترق فتي عمتل يستتحوذ علتى كت َّل انتبتاه المترء وحواسِّته ،حتتى يكتاد أال يَشت ُعر بالعتالم الختارجي متن
حوله ،ويدعمه تدفُّق من عواطفَ إيجابية مليئة بالطاقة والحيوية ،تعمل جمي ُعها على صرف انتباهه إلى العمل التذي يقتوم
به (السعيد١١١2 ،م).
والشخص الذي يستخدم الهاتف الذكي بكثرة ير ِّكز فيه ،ويَفقد الشعو َر بمن حوله احيانًا ،ويتفقَّد الهاتفَ بكثرة ،ممتا
يجعله ُعرضةً للنوموفوبيا ،وهي ُرهابُ فقد الهاتف الذكي.
ب -اإلشراط اإلجرائي :االستخدام المفرط للهاتف الذكي سلوك مكت َسب ،وقد يكتون قهريًتا نتيجتةً ل َمتا يصتحب هتذا
السلوك أو يسبقه؛ من تدعيمات إيجابية قد تُحدث تعلُّقًا قويًا ببعض التطبيقات في الهاتف التذكي ،يجعتل متن الصتعب علتى

المستخدم اتخا َذ قرار واع بإيقاف هذا السلوك (.)Rush, 2011
ثانياا -القلق:
هو انفعال مر َّكب من الخوف والترصُّ د والتهديد واإلحساس بالخطر ،يصاحبه أعراض نفسية وجستدية؛ كتالخوف
والتوتُّر ،والعزلة ،والعصاب ،واضطراب المشاعر .وهو في الوقت نفسه انفعال مؤلم يَش ُعر بته اإلنستانُ حتين يعجتز عتن
فعل شيء حيا َل موقف يته َّدده بالخطر (حامد ،١٩٩١ ،ص.)٤٦
ومن األسباب التي تجعل الهاات

الاي ي مراد ارا للقلاق :فح َستب متا أوضتحته كلتو بتراذر Chloe Brotherid

خبيرة القلق ومؤلفة كتاب "حل القلق" َّ
أن االستخدام المفرط للهواتف الذكية يرتبط بشكل مباشر بالميول المثيترة للقلتق؛ إذ
يؤثر الهاتف الذكي على النوم ،وقلة النوم هي أحد األعتراض الجستدية الشتائعة للقلتق؛ إذ يستتخدم معظمنتا الهتاتف التذكي
منبِّهًا.

4

تضيف كلو بأننا نعتمد على هواتفنا الذكية بشكل كبير ،وفي مختلف جوانب الحياة ،مثل :حجتز الترحالت ،وطلتب
الطعام ،واستخدام الخرائط ،ومن ث َّم تقلل األجهزة الذكية من استقالليتنا  ،وفي الواقع أظهترت األبحتاث الحديثتة َّ
أن العديتد
من الشباب أظهروا عالمات كبيرة من التوتر والقلق وزيادة في ضربات القلب عند االنفصال عن أجهزتهم.
وترى كلتو بتأن بعتض طتالب الجامعتات يستتخدمون الهواتتف الذكيتة للهتروب متن الواقتع -حستب دراستة أجرتهتا
جامعة إلينوي (١١١٤م) -إذ كشفت الدراسة َّ
أن الطالب الذين يستخدمون هواتفهم باعتبارها وسيلةً للهروب ،لديهم الكثير
من الصعوبات بما في ذلك االكتئاب والقلق.
وتضيف كلو َّ
بأن الفحص المستمر لهواتفنا تجعلنا نتعامتل متع انتدفاع التدوبامين التذي نحصتل عليته متع كتلِّ نجتاح
جديد من المعلومات التي تقدِّمها لنا رسالة بريد إلكتروني أو خبر إخباري أو إشعار جديد بمختلف تطبيقات الهتاتف ،يزيتد
من تمسكنا بهواتفنا؛ وهذا يعني أننا ال نستري أبدًا.
(5 Ways Your Phone Is Affecting Your Anxiety, 2018) http://cutt.us/3aq35
ومن النظريات المفسرة للقلق المدرسة السلوكية حيث تنظر للقلق علتى أنته ستلوك مكت َستب متن البيئتة التتي يعتي
فيها الفتر ُد ،تحتت شتروط التتدعيم اإليجتابي والتتدعيم الستلبي  ،فاستتجابةُ القلتق إذن استتجابة اشتتراطية كالستيكية تخضتع
لقوانين التعلُّم التي يتح َّدث عنها االشتراطيون ،وليس هناك فرق بين استجابة القلق الطبيعية وبين استجابة القلق المرضتية
من حيث التكوين والنشأة؛ فكالهما استجابة (عبد الغفار ،١٩٩١ ،ص.)١١٤ -١١١
فتي حتين تترى نظريتة التحليتتل النفستي أن المختاوف الم َرضتية عمليتةُ تحويتتل للقلتق التداخلي المترتبط بنَزَ عتتات أو
رغبات مكبوتة إلى موضوع الخوف نفسه ،ثم الخوف منه.
ق ،أو ينقله متن التدوافع التتي يخافهتا
فالمخاوف تَنتُج إذن من القلق الناتج عن الكبت ،أي إن كبت الدوافع يزي القل َ
الفرد إلى شيء أو موقف له صلة رمزية بهذا التهديد (عكاشة ،١١١١ ،ص.)١١
فتي حتين تنطلتق المدرستةُ المعرفيتة  -فتي تفستيرها للقلتتق  -متن ف َرضتية أساستية ،فحواهتا ان الفترد يختتزن أستتبابًا
ق النفستي
معرفيةً للخوف والقلق؛ فالطريقةُ التي يف ِّكر بها في ذاته وبيئتته تحت ِّدد االستتجابات االنفعاليتةَ والستلوكيةَ ،والتوافت َ
واالجتمتتاعي .واألفكتتا ُر وأحاديت ُ
تات المعرفيتة ،واالعتقت ُ
تث التنَّفس الستتلبية ،والتحريفت ُ
تادات الالعقالنيتة تتؤدِّي دورً ا م ً
همتا فتتي
إحداث االضطرابات النفسية
وقد أولت الدراسات األجنبية اهتماما ً ملحوظا ً بدراسة النوموفوبيا  ،كما أن هناك العديد من الدراسات التي اهتمت
بقياس استخدام الهاتف الذكي وأثره علتى القلتق  ،فقتد أجترى ( )Deniz Mertkan Gezgin, 2017دراستةً هتدفت إلتى
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فحص ودراسة التأثيرات المفترضة لعدد من المتغيِّرات (مدة ملكية الهتاتف التذكي ،متدة االستتخدام اليتومي لإلنترنتت متن
خالل الهاتف الذكي ،وحجم باقة اإلنترنت الشهرية) على مستويات النوموفوبيا لطالب الجامعة ،تكوَّنت عيِّنة الدراسة من
( )٤٦٤طالبًا من جامعة تراكيا ( )Trakya Universityبتركيا ،منهم ( )٦١٩طالبة و( )١١٤طالب يدرسون في أقستام
مختلفة وينتمون إلى فئات عمرية مختلفة.
أظهرت النتائج أنه ال توجد عالقتة كبيترة بتين متغيِّتر متدة ملكيتة الهتاتف التذكي ومستتوى النوموفوبيتا لتدى طتالب
الجامعة ،في حين كانت مستويات النوموفوبيا أعلى بين الطالب الذين يقومون بفحص الهاتف الذكي بشتكل متكترر ختالل
اليوم ،كما بيَّنت نتائج الدراسة أن المتغيِّرات مثل :مدة ملكية الهاتف التذكي ،ومتدة استتخدام اإلنترنتت عبتر الهتاتف التذكي
يومًا ،وحجم باقتة اإلنترنتت الشتهرية ،يمكتن أن تتنبتأ بانتشتار النوموفوبيتا بتين طتالب الجامعتة وأكثتر متغيِّتر يمكتن النتبتؤ
بالنوموفوبيا من خالله هو متغيِّر مدة االستخدام اليومي لإلنترنت عبر الهاتف الذكي.
قامت يلدريم وسيمر وعدنان ويلتدريم ( ،)Yildrim, Sumuer, Adnan & Yildirim, 2015بدراستة هتدفت
إلى التعرف على مدى انتشار النوموفوبيا في تركيا .تكونت عيِّنة الدراسة من ( )٤١٥من طالب الجامعتات التركيتة ،وتتم
أن ( )٪٦١،٤يعتتانون النوموفوبيتتاَّ ،
تقتتديم استتتبانة ( )NMP-Qاستتتبانة النوموفوبيتتا -إلتتى الطتتالب ،وكشتتفت النتتتائج َّ
وأن
ضتتحت النتتتائج َّ
مختاوفهم كانتتت تتعلَّتتق باالتصتتال والوصتتول إلتى المعلومتتات ،كمتتا و َّ
أن متدة ملكيتتة الهتتاتف التتذكي ومتغيِّتتر
الجنس ذات تأثير على سلوك األفراد المصابين بالنوموفوبيا في حين أن العمر لم يكن له تأثير.
قتتتام تافوالكستتتي وميريغنتتتاك وريتشتتتارد وديكيلتتتوتي والنتتتدر ( Tavolacci, Meyrignac, Richard,
 )Dechelotte & Ladner, 2015بدراستة هتتدفت إلتى التعتترف علتى نستبة انتشتتار النوموفوبيتا بتتين طلبتة الجامعتتات
الفرنسية ،والسلوكيات المرتبطة بها وأثر ذلك على المشتكالت النفستية ،وتكونتت العيِّنتة متن ( )٥٤١طالبًتا وطالبتة ،بيَّنتت
النتتائج أن نستبة انتشتار النوموفوبيتا بتتين الطلبتة قتد بلغتت ( .)٪١١،١وبيَّنتت النتتتائج أن ( )١١،١متن الطلبتة يعتانون أرقًتتا
ومشكالت في النوم بسبب النوموفوبيتا ،وأن ( )١١،١متنهم يعتانون اإلرهتاق والقلتق الشتديد ،كمتا بيَّنتت النتتائج َّ
أن انتشتار
النوموفوبيا لدى الطالبات كانت أعلى من الطالب.
فيما أجرى ( )Hawi, Samaha, 2017دراسةً هدفت إلى دراسة العالقة بين االستخدام المفرط لألجهتزة الذكيتة
والقلتتق والعالقتتات األستترية ،تكونتتت عيِّنتتة الدراستتة متتن ( )١2١طالبًتتا جامعيًتتا وتمثلتتت األداة فتتي توزيتتع استتتطالع عبتتر
اإلنترنت مؤلف من معلومات ديموغرافية ،ومقياس إدمان الهاتف الذكي ومقياس بيك للقلق وتم استخدام المتنهج الوصتفي
االرتبتاطي وبعتد القيتتام بتالتحليالت اإلحصتتائية بيَّنتت النتتتائج أن الطتالب الجتامعيين التتذين لتديهم استتتخدام مفترط للهواتتتف
الذكية أظهروا احتماالت أكبر للقلق الشديد ،وأظهر الطالب الذين يعانون القلق الشديد احتماالت أكبتر لوجتود مشتاكل فتي
عالقاتهم العائلية.
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بينمتا أجترى ( )Lee, Kim & Ha, 2016دراستة هتدفت إلتى معرفتة العالقتة بتين االعتمتاد علتى الهتاتف التذكي
وارتباطه بالقلق في كوريا حيث تمتلك كوريا الجنوبية أعلى معدل لملكية الهواتف الذكية فتي جميتع أنحتاء العتالم وهتو متا
يمثل مصدر قلق محتمل حيث إن االعتماد على الهواتتف الذكيتة تستبب آثتار ضتارة بالصتحة لتذا بحثتت هتذه الدراستة فتي
العالقة بين االعتماد على الهاتف الذكي والقلق.
تكونتتت عيِّنتتة الدراستتة متتن ( )١١١٤طالبًتتا يستتتخدمون األجهتتزة الذكيتتة ( )٥١٤طالتتب و( )٤١١طالبتتة متتن ستتت
جامعات في سوون ،كوريا الجنوبية ،وتم اعتماد المنهج الوصفي االرتباطي ،وتمثلت أدوات الدراسة في استتخدام مقيتاس
استخدام الهاتف الذكي واالعتماد على الهاتف الذكي ومقياس القلق ،وبعد التحليالت اإلحصائية بيَّنت النتائج بأن الطالبات
أكثر اعتمادًا على الهواتف الذكية من الرجتال ،وبيَّنتت النتتائج أن زيتادة االستتخدام اليتومي للهتاتف وزيتادة االعتمتاد علتى
الهاتف الذكي يرتبط بزيادة درجات القلق.
قتتام ( )Cheever, Rosen, Carrier & Chavez, 2014بدراستتة هتتدفت إلتتى دراستتة القلتتق لتتدى طتتالب
الجامعات األمريكيتة وبلتع عتدد أُفتراد العيِّنتة ( (١٤١طالبًتا ،حيتث أختذت الهواتتف النقالتة متن نصتف الطلبتة المشتاركين،
بينمتتتتا طلتتتتب إلتتتتى النصتتتتف اآلختتتتر إغتتتتالق هتتتتواتفهم .وختتتتالل تلتتتتك الفتتتتترة تتتتتم قيتتتتاس مستتتتتوى القلتتتتق باستتتتتخدام
) )State-Trait Anxiety Inventory STAIعتتدة متترات ،وبيَّنتتت النتتتائج أن مستتتويات القلتتق لتتدى المشتتاركين قتتد
تزايدت بشكل ملحوظ.
وفي ضوء أدبيات الدراسة وما توصلت إليه نتائج الدراسات الستابقة تجتد الباحثتة أن هنتاك أهميتة إلجتراء دراستة
حول (النوموفوبيا وعالقتها بالقلق لدى عينة من طالب جامعة الملك عبدالعزيز).

تحديد مشكلة الدراسة وفرضياتها:
تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:
ما العالقة بين النوموفوبيا ومستوى القلق لدى عيِّنة من طالب جامعة الملك عبدالعزيز؟
وفي ضوء التساؤل الرئيس صاغت الباحثة الفروض التالية:
 توجتتتد عالقتتتة ارتباطيتتتة ذات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين النوموفوبيتتتا ومستتتتوى القلتتتق لتتتدى طتتتالب جامعتتتة الملتتتكعبد العزيز.
 توجد فروق في متوسِّتطات درجتات النوموفوبيتا لتدى عيِّنتة متن طتالب جامعتة الملتك عبتدالعزيز وفقًتا لمتغيِّترالتخصص العلمي (تخصص الحاسب اآللي -تخصص علم النفس).
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 توجد فروق في متوسِّتطات درجتات النوموفوبيتا لتدى عيِّنتة متن طتالب جامعتة الملتك عبتدالعزيز وفقًتا لمتغيِّترالمستوى العلمي (بكالوريوس -ماجستير).

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على:
 معرفة مستوى النوموفوبيا لدى عيِّنة من طالب جامعة الملك عبدالعزيز. الفروق الكشف عن العالقة االرتباطية بين النوموفوبيا والقلق لدى طالب جامعة الملك عبدالعزيز. دراسة الفروق في استجابات أفراد عيِّنة البحث حول أعراض النوموفوبيا وفق المتغيِّرات (التخصتص التعليمتي،المستوى التعليمي).

أهمية الدراسة:
يمكن تقسيم أهمية هذه الدراسة إلى قسمين من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية  ،كما يلي:
 -١األهمية النظرية:
 تسعى الدراسة الحالية لتقديم المعلومات وتوفير إطتار نظتري للنوموفوبيتا حيتث تقتدِّم الدراستة تعريفًتا لظتاهرةالنوموفوبيا وتشخصيها وتفسيرها والعوامل التي تسهم في حدوثها بشكل عام.
 -التعرف على اآلثار النفسية واالجتماعية والجسدية للنوموفوبيا.

 البحتتث عتتن العالقتتة بتتين القلتتق والنوموفوبيتتا حتتتى تتو َّجتته الجهتتود فتتي مراكتتز اإلرشتتاد فتتي الجامعتتات إلقامتتةالتتدورات والفعاليتتات التتتي قتتد تستتهم فتتي التخفيتتف متتن حتتدة القلتتق النتتاجم عتتن النوموفوبيتتا واالستتتخدام المفتترط
للجوال.
 تكمن أهمية الدراسة في نوع الفئة المستهدفة وهي فئة طلبة الجامعة حيتث يعتبترون متن أكثتر فئتات المجتمتععرضة لإلصابة بالنوموفوبيا.
 قد تسهم الدراسة الحالية في مساعدة المرشدين النفسيين في التعرف على مدى انتشار ظاهرة النوموفوبيا بينطلبة الجامعات مما يساعدهم في وضتع خطتط وقائيتة وعالجيتة مناستبة قائمته علتى التوعي لالستتخدام األمثتل
للهاتف الذكي.
 قد تكون هذه الدراسة تمهيد إلجراء المزيد من الدراسات النظريتة والتطبيقيتة فتي مجتال النوموفوبيتا بصتورةشاملة ولتحقيق االستفادة للباحثين والمهتمين.
 -2األهمية التطبيقية:
-

نتائج الدراسة الحالية قد تفيتد المرشتدين النفستيين عنتد وضتع بترامج إرشتادية لطتالب الجامعتة للتقليتل متن
اآلثار السلبية الناجمة عن اإلفراط في استخدام الهواتف الذكية والذي يؤدِّي بدوره لإلصابة بالنوموفوبيا.
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-

قتتد تفيتتد الدراستتة الحاليتتة طتتالب الجامعتتة حتتين يحصتتلون علتتى توجيهتتات إرشتتادية عتتن الطريقتتة األمثتتل
الستخدام الهواتف الذكية بدون أن يؤدي ذلك إلى تعرضهم للنوموفوبيا وقلق االبتعاد عن الهواتف الذكية.

-

الدراسة الحالية قد تفيد التربويين الذين يسعون إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ،وخالية متن المختاطر الصتحية
والنفستتية للطتتالب ،وذلتتك عتتن طريتتق إيجتتاد موازنتتة فتتي استتتخدام الوستتائل التعليميتتة كالكتتتاب واللقتتاءات
المباشرة وبين استخدام تقنية الهواتف الذكية في التعليم.

حدود الدراسة
 الحدود الزمانية :العام الدراسي ١٦١٩هـ١٦٦١-هـ الموافق ١١١٩ -١١١2م.
 الحدود المكانية :جامعة الملك عبدالعزيز.
 الحدود الموضوعية :تتناول هذه الدراسة متغير النوموفوبيا ومتغير القلق.
 الحدود البشرية :تنحصر في طالب جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص(علم النفس-حاسب آلي).

مرطلحات الدراسة:
التعري

اإلجرائي للنوموفوبيا :تتبنى الباحثتة تعريتف يلتدريم ( )Yildirim, 2014فقتد عت َّرف النوموفوبيتا علتى

أنه :نوع من أنواع الرُّ هاب الحديثة ،ناتج عن زيادة التفاعل بين الشخص وتكنولوجيا المعلومات ،والتواصل في الهواتتف
المحمولتة خصوصً تتا الذكيتتة ،والختتوف متتن العجتتز عتتن التواصتتل ،وفُقتتدان جميتتع بتترامج التواصتتل التتتي توفِّرهتتا األجهتتزةُ
ي معلومات تتيحها الهواتفُ المحمولة.
الذكية ،والعجز عن الوصول أل ِّ
وتعرف النوموفوبيا إجرائيًا بأنها متوسِّط درجات الفرد على مقياس النوموفوبيا التتي تعبتر عتن قلقته وخوفته غيتر
الطبيعي بسبب فقده الهاتف الذكي.
التعري

اإلجرائي للقلق :يُعرف القلق على أنه الحالتة النفستية التتي تصتيب اإلنستان ،نتيجتة لتجمتع مجموعتة متن

العناصر اإلدراكية والجسدية والسلوكية ،وتؤدي إلى شعور هذا اإلنسان بحالة من عتدم الراحتة النفستية وستيطرة الختوف
عليه ،وال يمكن لإلنسان القلق تحديد سببه تحديدًا دقيقًا ،وقد يظهر القلق على هيئة توتر واض على اإلنسان ،والذي يؤثر
سلبًا على مجريات حياته (.)Kimberly, 2016
ويعرف القلق إجرائيًا بأنه متوسِّط درجات الفرد على محور (التخلي عن الراحة) بمقياس النوموفوبيا والذي يعبر
عن المخاوف غير المبررة مع توافر أعراض نفسية وجسمية.

ثانياا -إجراءات الدراسة:
المنهج المستخدم :اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي االرتباطي المقتارن وذلتك لدراستة نتوع العالقتة
بين متغيرات الدراسة (النوموفوبيا والقلق) لدى عينة من طالب جامعة الملك عبدالعزيز.
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العينة وطريقة الدراسة :استُخدمت العيِّنةُ العشوائية البسيطة في هذا البحتث  ،وتتكتون العيِّنتة متن طالبتات جامعتة
الملك عبد العزيز ،في تخصُّ ص الحاسب اآللي وتخصُّ ص علم النفس ،فتي مرحلتة البكتالوريوس والدراستات العليتا ،وبلتع
عد ُد العيِّنة ( )١١١طالبةً.

األدوات وطريقة ضبطها:
مقياس النوموفوبيا :أعد المقيتاس يلتديرم ) (Yildirim, 2014بعتد أن أجترت الباحثتة بعتض التعتديالت لتقنينته
على البيئة الستعودية ،ويتكتون هتذا المقيتاس متن ( )١٥بنتداً موزعتة علتى ستتة أبعتاد وهتي (العجتز عتن التواصتل؛ فقتدان
الترابط؛ العجز عن الوصول إلى المعلومتات؛ فقتدان الشتعور بالراحتة؛ المظتاهر الجستمية؛ والمظتاهر االجتماعيتة) ،وقتد
قامت الباحثة بالتحقق من خصائصه السيكومترية كما يلي:


الردق :تم التحقق من الصدق الظاهري وصدق البناء لبنود وأبعاد المقياس وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بتين
( )١،٥١ – ١،٤١ألبعاد المقياس والدرجة الكلية.



الثبااات :تتتم التحقتتق متتن الثبتتات متتن ختتالل حستتاب معامتتل ألفاكرونبتتاو والتتذي تتتراوح بتتين ( )١،٩٥-١،٥٦لألبعتتاد
الفرعية ،وقيمة ( )١،2١للمقياس ككل ،كما تم استخرا معامل التجزئة النصفية والذي تتراوح بتين ()١،٩٥-١،٥٦
لألبعاد الفرعية ،وقيمة ( )١،2١للمقياس ككتل ،وتتم أيضتا ً التحقتق متن الثبتات بإعتادة تطبيتق االختبتار وأستفرت عتن
وجود عالقة ارتباط قويتة بتين درجتات االختبتاريين ،فيمتا تراوحتت معتامالت االرتبتاط بتين االختبتارين لألبعتاد بتين
( )١،2١ -١،٤٤والدرجة الكلية ( ،)١،22فيما كان الصدق الذاتي لالستبانة ( )١،٩١وهو معام ُل صدق مرتفع ً
جتدا
ودال إحصائيًا ،ويشير إلى إمكانية الثقة في النتائج التي قد تسفر عنها االستبانة.

ثالثا ا -عرض النتائج ومناقشتها:
النتائج المتعلِّقة بالسؤال الرئيسي :ما العالقة باين النوموفوبياا ومساتوى القلاق لادى عيِّناة مان
طالب جامعة الملك عبد العزيز؟
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لإلجابة عن هذا السؤال تم استخرا معامل ارتبتاط (بيرستون) لتعيتين العالقتة بتين النوموفوبيتا
بأبعادها والقلق ،والجدول التالي يبين النتائج التي تم التوصل إليها:
جدول رقم ()١
قيم معامالت الرتباط بين درجات النوموفوبيا بأبعادها والقلق (ن=)١١2
محاور محل الختبار
١
١
١
٦
٤
٥

معامل ارتباط
بيرسون ()R

معامل التحديد
()R2

قيمة )(sig,
P,value

0,25

0,06

0,006

0,73

0,54

0,000

0,51

0,26

0,000

0,52

0,28

0,000

0,46

0,21

0,000

0,72

0,52

0,000

العالقة بين عدم القدرة على التواصل ومستوى
القلق
العالقة بين فقدان الترابط ومستوى القلق
العالقة بين عدم القدرة على الوصول إلى
المعلومات ومستوى القلق
العالقة بين المظاهر الجسمية ومستوى القلق
العالقة بين المظاهر االجتماعية ومستوى القلق
العالقة بين الدرجة الكلية للنوموفوبيا ومستوى
القلق

ومن النتائج يتَّض أن قيمةُ المعنوية  (P.value) = 0,000أقلُّ من قيمة (  ،)= 0,05وهتذا يتدلُّ علتى وجتود
عالقة ُ
ذات داللة إحصائية بين النوموفوبيا بأبعادها ومستوى القلق ،فيما كان معامتل ارتبتاط بيرستون

 ١،٥١١وهتذا

يدلُّ على أن هناك عالقةً ارتباطيةً طرديةً قويةً بين النوموفوبيا ومستوى القلتق .أي أنته كلَّمتا زاد مستتوى النوموفوبيتا زاد
مستتتوى القلتتق بدرجتتة قويتتة ،والعكتتسُ صتتحي  ،كمتتا أن قيمتتة معامتتل التحديتتد ( )R2يستتاوي ( ،)١،٤١١وهتتذا يعنتتي أن
النوموفوبيا تفسِّر ( )٪٤١،١من القلق الذي يحدُث للطلبة.

السؤال الفرعي :ما مستوى النوموفوبيا لدى عيِّنة من طالب جامعة الملك عبد العزيز؟
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ولإلجابة عن هذا الستؤال تتم استتخرا المتوسِّتط الحستابي والنستب المئويتة واالنحرافتات المعياريتة وذلتك لقيتاس
مستوى النوموفوبيا بأبعاده ،ووفقًا لذلك تم حساب المدى طبقا لمقياس ليكرت الخماسي ،وعليه تم اتباع التقسيم التالي لتحليل
بيانات المقياس ،وذلك بما يجيب عن سؤال الدراسة:


المتوسِّطات الحسابية الواقعة بين ( )٦،١١ – ٤تقع ضمن درجة مرتفعة ً
جدا.



المتوسِّطات الحسابية الواقعة بين ( )١،٦١ – ٦،١١تقع ضمن درجة مرتفعة.



المتوسِّطات الحسابية الواقعة بين ( )١،٤١ – ١،٦تقع ضمن درجة متوسِّطة.



المتوسِّطات الحسابية الواقعة بين ( )١،2١ – ١،٤١تقع ضمن درجة ضعيفة.

 المتوسِّطات الحسابية الواقعة بين ( )١ – ١،2تقع ضمن درجة ضعيفة ً
جدا.
وجاءت النتائج ما يلي:
الجدول ()2
سطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمقياس النوموفوبيا (ن = )١١2
المتو ِّ

عدم القدرة على التواصل

سط
المتو ِّ
الحسابي
3،23

النحراف
المعياري
6،8١0

النسبة
المئوية
%06،06

سطة
متو ِّ

فقدان الترابط

3،66

6،878

%06،66

سطة
متو ِّ

الرابع

عدم القدرة على الوصول إلى
المعلومات
المظاهر الجسمية

١641

6،816

%83،66

مرتفعة

األول

١641

6،728

%00،26

سطة
متو ِّ

الثاني

المظاهر الجتماعية

١641

6،822

%68،66

ضعيفة

الخامس

سط إجمالي النوموفوبيا
متو ِّ

١641

6،066

%06،06

أبعاد النوموفوبيا

درجة التحقق

الترتيب
الثالث

سطة
متو ِّ

يتَّض من الجدول السابق أن درجة مستوى النوموفوبيا لدى طالب جامعة الملك عبد العزيز حققت درجة
(متوسِّطة) بمتوسِّط حسابي كلي وقدره ( ،)١،١١وانحراف معياري بمقدار ( ،)١،٤١٦ونسبة مئوية قدرها
( .)%٤٦،٤١وقد سجل بُعد (عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات) كأكثر األبعاد شيوعًا لدى عيِّنة الدراسة بدرجة
تحقق (مرتفعة) ،ومتوسِّط حسابي وقدره ( ،)٦،١٥وانحراف معياري بمقدار ( )١،2٤١ونسبة مئوية قدرها
( ،) %83،66ويليه أبعاد المظاهر الجسمية :عدم القدرة على التواصل ،وفقدان الترابط ،والمظاهر االجتماعية
(بمتوسِّطات حسابية

 ،)3،66 ،3،23و(انحراف معياري

 ،)6،822 ،6،878 ،6،8١0 ،6،728و(نسبة مئوية

 )%68،66 ،%06،66 ،%06،06 ،%00،26على التوالي.
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التحقق من فروض الدراسة:
ق ذاتُ دللة إحرائية بين مستوى النوموفوبيا لدى عيِّنة من طالب جامعة الملك عبد العزيز
الفرض األول :توجد فرو ٌ
تُعزى إلى التخرص الدراسي (الحاسب آلي – علم النَّفس).
والختبار هذا الفرض استُخدم األسلوبُ اإلحصائي المتمثِّل في اختبار (،)Independent Samples T Test
عند مستوى معنوية 

 ،١،١٤وجاءت النتائج كما يوضِّ حها الجدول التالي:

الجدول ()3
نتائج اختبار (ت) لدللة الفروق بين الفروق بين مستوى النوموفوبيا برور ٍة عا َّمة ،ومتغيِّر التخرص الدراسي
قيمة
النحراف
عدد
التخرص
الدللة
قيمة ت
سط
المتو ِّ
(sig) P.value
المعياري
القراءات
الدراسي
النوموفوبيا
6،0١3
3،28
11
حاسب آلي
برورة
غير
عا َّمة
6،288
١،601
6،181
3،١7
17
علم نفس
دال
المجموع

١١2

20

6،066

ومن الجدول يتَّض أن قيمة المعنوية p-value
المحسوبة

 ١،١٤٤وهي أقلُّ من (ت) الجدولية والتي

 ١،١2٩أعلى من قيمة ( 

 ١،٩2١عند درجة الحرية

 ،)١،١٤وقيمة (ت)

 ،١١١وبنا ًء على ذلك فإنه ال

توجد فروق ُ
ذات داللة إحصائية تُعزى إلى التخصص الدراسي في متوسِّطات آراء الطالب نحو مستوى النوموفوبيا التي
تحدُث لهم ،وعليه نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري القائل إنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجات
النوموفوبيا تب ًعا ً الختالف التخصص الدراسي لدى طالب جامعة الملك عبدالعزيز.
ق ذات دللة إحرائية بين مستوى النوموفوبيا  -لدى عيِّنة من طالب جامعة الملك عبد
الفرض الثاني :توجد فرو ٌ
العزيز  -تُعزى إلى المستوى التعليمي (البكالوريوس -الماجستير).
للتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء اختبار (ت) لتحديد الفروق بين المجموعتين تبعاً لمتغير المستوى
التعليمي (بكالوريوس؛ ماجستير) وجاءت النتائج كما يوضِّحها الجدول التالي:
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النوموفوبيا
برورة عا َّمة

الجدول ()6
نتائج اختبار (ت) لدللة الفروق بين مستوى النوموفوبيا وفقاا لمتغير المستوى التعليمي
قيمة
النحراف
عدد
المستوى
الدللة
قيمة ت
سط
المتو ِّ
(sig) P,value
المعياري
القراءات
التعليمي
6،010
3،23
72
بكالوريوس
غير دال
6،888
6،6١6 6،167
3،23
66
ماجستير
6،066
20
١١2
المجموع

ومن الجدول يتَّض أن قيمة المعنوية p-value
المحسوبة

 ١،١١٦أقلُّ من (ت) الجدولية والتي

 ١،٩2٩أعلى من قيمة ( 

 ١،٩2١عند درجة الحرية

 ،)١،١٤وقيمة (ت)

 ،١١١وبنا ًء على ذلك فإنه ال توجد

فروق ُ
ذات داللة إحصائية في متوسِّطات آراء الطالب نحو مستوى النوموفوبيا التي تحدُث لهم تُعزى إلى المستوى
التعليمي .وعليه نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري القائل إنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجات
النيموفوبيا تعزى لمتغير المستوى التعليمي.

ملخص النتائج وتفسيرها
يمكن تلخيص وتفسير نتائج هذه الدراسة فيما يلي:

نتيجة وتفسير السؤال الرئيسي:
توجد عالقة ارتباطية إيجابياة ذات دللاة إحراائية باين النوموفوبياا ومساتوى القلاق لادى طاالب جامعاة الملاك
عبد العزيز.
ترى الباحثةُ أنته يمكتن تفستير هتذه النتيجتة بارتبتاط ظهتور مفهتوم النوموفوبيتا بعت َّدة عوامتل ،متن أبرزهتا تصتاع ُد
وتيرة استخدام الهاتف الذكي؛ والذي كان نتيجةَ التقدم فتي تقنيتة الهواتتف الذكيتة ،والتتي صتارت تتوفِّر الكثيتر متن الختدمات
ُ
التطبيقات التي توفِّر ختدمات متن ِّوعتة لمستتخدمي الهتاتف
التي من شأنها اإلسها ُم في تحقيق الرفاهية للمستخدمين؛ إذ كثُرت
الذكي؛ من طلب طعام ،أو طلب مواصالت ،أو توفير معلومات أكاديمية ،أو غير ذلك.
وهذا كلُّه أسهم في زيادة ارتباطهم ب الهواتف الذكية ،لدرجة االصتابة بتالقلق والتتوتر حتين فقتدان الشتبكة ،أو البُعتد
عن نطاق تغطيتها ،األمر الذي أسفر عن ظهور بعض أعراض النوموفوبيا لتدى األفتراد ،والتتي متن أهمهتا القلتقُ؛ إذ أشتار
يلدريم ( )Yildirim, 2014إلى مجموعتة متن األعتراض المصتاحبة للنوموفوبيتا ،ومتن ضتمن تلتك األعتراض القلت ُ
ق غيتر
الطبيعي تجاه التواجد في مكان خال من تغطية شبكات المحمول أو اإلنترنت.
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وتتَّفق هذه النتيجةُ مع دراسة ) (Demirci, Akgonul Akpinar, 2015التي أ َّكدت وجود عالقة بتين استتخدام
الهاتف الذكي المفرط واالكتئاب وبين القلق النفسي لدى طالب الجامعة .وكشفت النتتائ ُج أن االكتئتاب والقلتق لتدى مجموعتة
مستخدمي الهاتف النقَّال بكثرة أعلى بكثير من مجموعة مستخدمي الهاتف النقَّال بشكل أقلَّ.
ويتَّفتتق هتتذا متتع نظريتتة التتتدفُّق األمثتتل :وهتتو حالتتة إنستتانية داخليتتة لهتتا أبعتاد نفستتية وذهنيتتة وحتتتى رُوحيتتة ،تُشتتعر
الشخص بالتوحُّ د مع ما يقوم به من عمل؛ بالتركيز التا ِّم فيه ،واالندفاع بحيوية نحوه ،مع إحستاس عتام بالنجتاح فتي التعامتل
َ
تل انتبتتاه المتترء وحوا ِّستته ،حتتتى يكتتاد ال يشت ُعر بالعتتالم
معتته .وهتتي أيضً تتا حالتتة متتن نستتيان التتذات ،والغتترق فتتي عمتتل يملتتك كت َ
الخارجي من حوله ،ويدعمه تدفُّق من العواطف اإليجابية مليئة بالطاقتة والحيويتة ،تَعمتل جميعُهتا علتى صترف انتباهته إلتى
العمل الذي يقوم به السعيد.)١١١2( ،
والشخصُ الذي يستخدم الهاتف الذكي بكثرة ير ِّكز فيه ،ويفقد الشعو َر بمن حوله أحيانًا ،ويتفقَّد الهاتفَ بكثترة ،م َّمتا
يجعله عُرضةً للنوموفوبيا واإلصابة بالقلق.
وتُفسَّتر النوموفوبيتا باعتبتار َّ
أن فقتد الهتاتف التذكي يمثِّتل خبتترةً مهت َّددةً تتؤدِّي إلتى تفتاقم القلتق .فوفقًتا لنظريتة "بتتك
 "Beckوأمري" "Emeryفإن القلقين من الجمهور هم سريعو التأثُّر ،ومن يرون العتالم مصتدرً ا للخطتر والتهديتد ،ومتن
ثَ َّم يظلُّ هؤالء شديدي التيقُّظ دائ ًما لمواجهة أي تهديد محتمل من العالم (هوب وهيمبر .)١١١١ ،
وقد تراوحتت مستتويات ارتبتاط مستتوى القلتق بأبعتاد النوموفوبيتا بتين متوسِّتطة وقويتة وضتعيفة حيتث كانتت هنتاك
عالقة ارتباطية طردية قوية بين مستوى فقدان التترابط (والتذي يشتير إلتى شتعور الفترد بتالقلق إذا انقطعتت أنشتطتُه علتى
الشبكة بالقلق عند ُّ
تعطل مواقع التواصتل االجتمتاعي ،فيتؤدِّي ذلتك إلتى الختوف؛ للعجتز عتن متابَعتة آختر األخبتار عليهتا،
والعجز عن متابعة اإلشعارات التي يهت ُّم بها الفرد ،وكذلك عدم الوصول إلى تطبيقتات مواقتع التواصتل االجتمتاعي؛ مثتل
(تتتويتر ،وانستتتقرام ،وواتتتس آب) ومستتتوى القلتتق وهتتذه النتيجتتة متوقعتتة؛ نظ ت ًرا لكتتون طلبتتة الجامعتتات هتتم الفئتتة األكثتتر
استخدا ًما لمواقتع التواصتل االجتمتاعي ،فقتد قتام مركت ُز بيتو لألبحتاث ) ( Pew research centerبدراستة عتن استتخدام
مواقع التواصل بين عامي (.)١١١٤ -١١١٤
وبيَّنتتت نتتتائ ُج الدراستتة َّ
أن الفئتتة العُمريتتة األكثتتر استتتخدا ًما لمواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي هتتم الشتتباب بتتين ()١٩-١2
عا ًمتتا ،بنستتبة ( ،)٪٩١ونستتبة طلبتتة المتتدارس والكليتتات والجامعتتات فتتي الفئتتة العُمريتتة ( )١٦-١١تصتتل إلتتى ()٪٥٥
( ،)Perrin, 2015وقتتد بيَّنتتت دراستةُ ( )Zutphenأن التتذين يستتتخدمون وستتائل التواصتتل االجتمتتاعي بشتتكل كبيتتر عتتن
طريق هواتفهم يكونون عُرضةً لإلصابة بالنوموفوبيا ،ومن ث َّم تسبب لهم قلقًا متن انقطتاع أنشتطتهم علتى مواقتع التواصتل
وعدم القدرة على متابعة تجديد اإلشعارات واالطالع على تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي .بينمتا كانتت هنتاك عالقتة
ارتباطية طردية ضعيفة بين مستوى عدم القدرة على التواصل (والتذي يتعلَّتق بشتعور الفترد بتالقلق متن عتدم القتدرة علتى
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التواصل عن طريق استقبال الرسائل وعدم القدرة على استقبال المكالمتات) ومستتوى القلتق ،وتفستر الباحثتة هتذه النتيجتة
بأن التواصتل عتن طريتق االتصتال والرستائل النصتية قت َّل بشتكل كبيتر ،فالتواصتل يكتون عبتر تطبيقتات مواقتع التواصتل
االجتماعي مثل (الواتس آب) وغيره ،وألن الهواتف الذكية جعلت عملية التواصل بالرسائل عتن طريتق مواقتع التواصتل
أسرع وأسهل بكثير من إجتراء المكالمتات ،متن ثت َّم يتنخفض القلتق متن عتدم القتدرة علتى التواصتل عتن طريتق المكالمتات
الهاتفية ،وهذا يتفق مع مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز ،انطالقًتا متن عتدة دراستات يؤ ِّكتد أننتا ،وبالفعتل ،أمتام ظتاهرة
صا في صفوف الشتباب ،وقالتت
اجتماعية تتمثل في انخفاض نسبة المكالمات الهاتفية في االتصاالت بين األفراد ،وخصو ً
الهيئة المنظمة لقطاع االتصاالت في بريطانيا إنه في حين أن  %٤2من األشخاص تواصتلوا عبتر الرستائل بشتكل يتومي
خالل  ،١١١١في المقابل أجرى  %٦٥فقط من البريطانيين مكالمات هاتفية يومية بأجهزة المحمول.
وقالت الهيئةَّ :
إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  ١٤و ١٦عاما هم من يقودون التحول بعي ًدا عن الطرق
التقليدية للتواصل ،وقال جيمس ثيكيت ،مدير قسم البحوث بشركة أوفكوم" :الحديث وجها لوجه أو عبر الهاتف لم يعد
الوسيلة األكثر شيو ًعا بالنسبة لنا في التفاعل مع بعضنا البعض" (الرسائل تفوق المكالمات الهاتفية في المملكة المتحدة)
.http://cutt.us/7kogm
بينما كانت هناك عالقة ارتباطية طردية متوسِّطة بين مستوى عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات ومستتوى
القلق ،وهذه النتيجة متوقعتة نظت ًرا لتتوافر المعلومتات الضترورية والمهمتة علتى هتواتفهم ،وارتبتاطهم بهتا للحصتول علتى
المعلومات الدراسية وغيرهتا ،وهتذا يتفتق متع دراستة (زيتدان )١١١٤ ،التذي بحتث كيفيتة استتخدام طتالب التعلتيم العتالي
لتقنيات الهواتف الذكية ،والتي استهدف فيها فئتين متن جامعتة الملتك خالتد بأبهتا وأخترى متن جامعتة مينيستوتا األمريكيتة،
وبيَّنتتت النتتتائج أن طتتالب جامعتتة الملتتك خالتتد استتتخدموها ختتار وداختتل القاعتتات الدراستتية فتتي التواصتتل متتع اآلختترين
والوصول لمعلومات المقرر الدراسي.
بينما كانت هناك عالقة ارتباطية طردية متوسِّطة بين مستوى المظتاهر الجستمية ومستتوى القلتق ،وتعتزو الباحثتة
هذه النتيجة لتشابه األعراض الجسمية للقلق والنوموفوبيتا مثتل التتأثير علتى جتودة وعتادات النتوم ،وضتيق التتنفس ،وآالم
الرسع والرقبة.
بينما كانت هناك ارتباطية طردية متوسِّطة بين مستوى المظاهر االجتماعية ومستتوى القلتق ،وتعتزو الباحثتة هتذه
النتيجتتة بتتأن هنتتاك شتتكوى عامتتة متتن كثتترة استتتخدام الهتتاتف التتذكي فتتي العالقتتات االجتماعيتتة ستتواء فتتي األستترة أو بتتين
األصدقاء أو بين االخوة؛ حيث نجد أحيانًا تذ ُّمر من اآلباء من عدم جلوس أبنائهم معهم؛ مما أفقتد العالقتات األسترية دفئهتا
السابق الذي كتان نتيجتة اجتمتاع األسترة متع بعضتهم التبعض ألوقتات طويلتة ،وفتي العصتر الحتالي متع وستائل التواصتل
الحديثتتة آثتتر األبنتتاء واألصتتدقاء التواصتتل عبرهتتا ،وقضتتوا أوقاتً تا كثيتترة فتتي نشتتر يوميتتاتهم عبرهتتا ،أو متابعتتة يوميتتات

16

أصدقائهم؛ مما سبَّب قلقًا لديهم من تأنيب الوالدين لهم ،أو تأنيب بعض األصدقاء لهم؛ بسبب انشغالهم بالهتاتف التذكي عتن
التواصل المباشر في لقاءات اجتماعية في أماكن عامة أو في المنازل .وهذا يتفق مع دراستة (معتاذة)١١١٤ ،؛ إذ ذكترت
َّ
أن األبناء بسبب إدمانهم على استتخدام الهواتتف المحمولتة ،ومتا تحويته متن تطبيقتات ذكيتة موصتولة بالشتبكة العنكبوتيتة،
أصب لديهم خوف من فقدان هتواتفهم ،وتولِّتد لتديهم شتعو ًرا بتالقلق ،وتغيتب عتنهم حالتة األمتن فيشتعروا بالضتياع ،وعتدم
الرغبة في االتصال المباشر مع أفراد أسرتهم وأصدقائهم.
ويتفق ما سبق مع عدة دراسات بيَّنت أثر الهواتف الذكية علتى القلتق ،مثتل دراستة (،)Hawi, Samaha, 2017
حيث بيَّنت إحصائية النتتائج َّ
أن الطتالب الجتامعيين التذين لتديهم استتخدام مفترط للهواتتف الذكيتة أظهتروا احتمتاالت أكبتر

للقلق الشديد ،وأظهر الطالب الذين يعانون القلق الشديد احتماالت أكبر لوجود مشاكل في عالقاتهم العائلية.
ودراستة ) (Darcin, Kose, Noyan, Numedov, Yilmaz & Dilbaz, 2016حيتث بيَّنتت النتتائج وجتود
ضتتا نتتتائج هتتذه
عالقتتات إيجابيتتة بتتين أبعتتاد مقيتتاس الهواتتتف الذكيتتة ومقيتتاس الوحتتدة ومقيتتاس القلتتق االجتمتتاعي وبيَّنتتت أي ً
الدراسة بأن القلق االجتماعي كان مرتبطًا بخطر االستتخدام المفترط للهتاتف التذكي ،وبيَّنتت النتتائج أن الغترض األساستي
من استخدام الهاتف الذكي هو للوصول لمواقع الشبكات االجتماعية.
ودراستة ))Lee, Kim & Ha, 2016؛ إذ بيَّنتت النتتائج بتأن الطالبتات أكثتر اعتمتادًا علتى الهواتتف الذكيتة متن
الرجال ،وبيَّنتت النتتائج أن زيتادة االستتخدام اليتومي للهتاتف وزيتادة االعتمتاد علتى الهتاتف التذكي يترتبط بزيتادة درجتات
القلق.
ودراسة ))Demirci, Akgonul, Akpinar, 2015؛ إذ بيَّنت نتائج الدراسة أن درجات االكتئاب والقلق كانتت
أعلى لدى مجموعة التي تستخدم الهواتف الذكية بشكل مرتفع من المجموعة التي تستخدم الهواتف الذكية بشكل منخفض،
كما كشفت النتائج على وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين درجات مقياس إدمان الهاتف الذكي.
ومستويات القلق وبيَّنت النتائج أن االستخدام المفترط للهتاتف التذكي قتد يتؤدي إلتى االكتئتاب والقلتق والتذي بتدوره
يؤدي إلى مشاكل في النوم.

نتيجة وتفسير السؤال الفرعي:
نسبة مستوى النوموفوبيا عند الطالب  ٪٤٤،٥٤بصورة عا َّمة ،وجاء مستوى النوموفوبيا بدرجة
متوسِّطة.
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وتفسِّر الباحثةُ هذه النتيجةَ ،وهذه النسبةَ النتشار النوموفوبيا بين طلبة جامعة الملك عبد العزيز ،باحتمالية زيادة
التأثيرات السلبية للهاتف الذكي؛ نتيجةَ حاجة الطالب الجامعي للهاتف الذكي وتعلُّقه به.
كما تعزو الباحثةُ هذه النتيجة إلى طبيعة المرحلة العُمرية للطالب الجامعيين؛ إذ إنها الفئةُ العُمرية األش ُّد عُرضةً
للنوموفوبيا ،كما جاء في الدراسة البريطانية التي أجرتها شركةُ "سكيوريتي إنفوي" المتخصِّ صةُ في الخدمات األمنية
على األجهزة المحمولة ،أن مع َّدالت اإلصابة بالنوموفوبيا تنتشر بشكل أكبر بين فئة الشباب من عُمر  ١2إلى  ١٦عا ًما؛
ً
ُ
مستمرا
الدراسات أن هناك تصاعدًا
إذ أفاد  ٪٥٥منهم أنهم ال يستطيعون التوا ُج َد بعيدًا عن هواتفهم المحمولة ،وكشفت
ُ
الدراسات أن
في ن َسب انتشار النوموفوبيا ناج ًما عن التصاعد في استخدام الهاتف الذكي في الحياة اليومية ،وكشفت
االرتباط بالهاتف الذكي صار كبي ًرا؛ إذ يسيطر على ك ِّل شيء في حياتنا؛ من إنتاجية العمل إلى أوضاعنا الشخصية في
البيت.
وهذا يتَّفق مع دراسة أخرى بالهند أشارت إلى أن جميع طلبة كلية الطبِّ المشاركين في الدراسة ال يمكنهم
االستغنا ُء عن الهاتف النقَّال يو ًما واحدًا ( Dixit, Shukla, Bhagwt, Bindal, Goyal, Zaidi& Shrivastava,
.)2010
صلون أكث َر من غيرهم عبر وسائل التواصل االجتماعي ،كما يربطهم تكوينُ
كما عزته إلى أن الطلبة يتوا َ
صداقات جديدة أكث َر بهواتفهم الذكية .فقد قام مرك ُز بيو لألبحاث (  )Pew research centerبدراسة عن استخدام
مواقع التواصل بين عامي ( ،)١١١٤ - ١١١٤وبيَّنت نتائ ُج الدراسة أن الفئة العُمرية األكثر استخدا ًما لمواقع التواصل
االجتماعي هم الشباب بين ( )١٩-١2عا ًما ،بنسبة ( ،)٪٩١ونسبة طلبة المدارس والكليات والجامعات في الفئة العُمرية
ق إحصائية المركز اإلعالمي بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا
( )١٦-١١تصل إلى ( .)Perrin, 2015( )٪٥٥و َوف َ
ً
عالميا في استخدام مواقع
المعلومات بالمملكة العربية السعودية ،تبيَّن حلو ُل المملكة في المرتبة األولى عربيًا والثانية
ُ
تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي وبرامجها تزايدًا في عدد مستخدميها بالمملكة؛
التواصل االجتماعي؛ إذ شهدت
فتضاعف عد ُد المستخدمين النشطين خالل األعوام األخيرة من ( )2،٤مليون مستخدم إلى ( )١١،2مليون ،ثم أخيرًا
وصل عددُهم إلى ( )٪١2،١مليون مستخدم ،بما يعادل ( )٪٤2من تَعداد س َّكان المملكة العربية السعودية.
http://cutt.us/TLLGl
وقد بيَّنت دراسةُ ( )Zutphenأن الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتمتاعي بشتكل كبيتر عتن طريتق هتواتفهم
يكونون عُرضةً لإلصابة بالنوموفوبيا.
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ضا مي ُل الشباب في جميتع المجتمعتات إلتى تطتوير نَ َستق ثقتافي ختاص بهتم ،ويعبِّتر
ومن خصائص هذه المرحلة أي ً
ق ذلتك عبتر إنشتاء مدوَّنتة خاصَّتة بته ،أو إنشتاء
عن مصالحهم واحتياجاتهم ورغباتهم في التغييتر .ويستتطيع الطالتبُ تحقيت َ
صفحة أو حستاب علتى مواقتع التواصتل االجتمتاعي يعبِّتر فيهتا عتن ثقافتته وآرائته واحتياجاتته ،وهتو متا متن شتأنه متابعتة
صفحته أو حسابه باستمرار ،ومن ثَ َّم يؤدِّي إلى تعلُّقه بالهاتف الذكي ،والخوف من فقدانه وفقدان االتصال بالشبكة.
ق ذلك عبتر الهتاتف التذكي؛ عتن طريتق متابَعتة
ومن خصائص هذه المرحلة بنا ُء الذات ،وقد يستطيع الطالب تحقي َ
ً
عتامال لتع ُّلقته بهاتفته التذكي ،وخوفته متن فقدانته وفقتدان
ما يستج ُّد من دورات تطوير الذات عبر هاتفته التذكي ،وقتد يكتون
االتصال بالشبكة (خملة.)١١١٦ ،
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نتيجة وتفسير الفرض األول:
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى إلى التخصص الدراسي (تخصُّ ص الحاسب اآللتي –
تخصُّ ص علم النَّفس) ،في متوسِّطات آراء الطالب نحو مستوى النوموفوبيا التي تح ُدث لهم.
وتفسِّر الباحثةُ هذه النتيجةَ بأن جميع الطلبة – في مختلف التخصُّ صات  -لديهم ارتباط بالهتاتف التذكي وتعلُّتق لته؛
لكونتته مصتتد ًرا متتن مصتتادر التتتعلُّم ،والحصتتول علتتى المعلومتتات ،ومعرفتتة نتتتائج االمتحانتتات ،والتقتتويم ،وطبيعتتة المهتتا ِّم،
والتكليفتتات المطلوبتتة متتنهم ،ومتتن ثَت َّم يكونتتون عُرضتةً للنوموفوبيتتا؛ إذ تظهتتر النوموفوبيتتا عنتتد طتتالب الجامعتتات بصتتورة
كبيترة ،كمتا أشتارت دراستات ) )Abdulah Haydar & Mustafa, 2013); (2010, Ji Wingإلتى إن استتخدام
الهاتف الذكي صار مصد ًرا مهمًا من مصادر التعليم في الجامعات علتى مستتوى العتالم؛ وذلتك نتيجتة لإلمكانيتات الكبيترة
التي أتاحتها شبكةُ اإلنترنت للوصتول إلتى المعلومتات ،ومتن شتأن ذلتك تشتجي ُع الطلبتة علتى البحتث عتن المعلومتات عبتر
الهاتف الذكي فتي شتبكة اإلنترنتت ،م َّمتا زاد متن ارتبتاط الطتالب بهتواتفهم الذكيتة ،بحيتث تزايتد تفقُّتدُهم لهتواتفهم ،وصتار
تباد ُل المعلومات والمعرفة بينهم ،وتفاعلُهم مع زمالئهتم الطلبتة ،عبتر تطبيقتات الهتاتف التذكي ،وال تقتصتر فوائت ُد الهتاتف
الذكي على هذه الخدمات ،بل تتع َّدى ذلك إلى الكثيتر متن المزايتا؛ إذ يتتي الهتاتف التذكي للطتالب إمكانيتة الحصتول علتى
صصة بسرعة كبيرة ،ومن خالل الدوريات والمجتالت والصتحف،
األبحاث الحديثة من الجامعات ومراكز البحوث المتخ ِّ
واستخدامها وسيلةً لدعم العملية التعليميتة ،وغيرهتا متن الختدمات التتي عت َّززت ارتبتاطَ طلبتة الجامعتات بهتواتفهم الذكيتة،
ومن شأن ك ِّل ذلك أن يؤدِّي إلى انتشار النوموفوبيا أي رُهاب االبتعاد عن الهاتف.
تتَّفق هذه النتيجةُ مع دراسة أجراها كتل متن بيفتين وبريتتي وبتارفين وثوالستب ( & Bivin, Preeti, Parveen
)Thulasip, 2013؛ إذ أظهتترت النتتتائ ُج عتتدم وجتتود فتتروق دالَّتتة إحصتتائيًا فتتي مستتتوى النوموفوبيتتا تُعتتزى إلتتى متغيِّتتر
التخصُّ ص.
وتتَّفق كذلك متع دراستة العكتوم ( )١١١٥التتي بيَّنتت نتائجهتا عتدم وجتود فتروق دالَّتة إحصتائيًا تُعتزى إلتى متغيِّتر
(الكلِّية) في انتشار النوموفوبيا لدى طلبة جامعة اليرموك.
كما تتَّفق مع عدة دراسات أجريت على طالب الجامعة في مختلف التخصُّ صتات ،ووجتدت ثباتًتا فتي نستبة انتشتار
النوموفوبيا بغضِّ النظر عن التخصُّ تص ،فلتم يكتن للتخصُّ تص تتأثير يُتذكر؛ مثتل دراستة ( Deniz Mertkan Gezgin,
 )2017التي تكوَّنت عيِّنة الدراسة فيها متن ( )٤٦٤طالبًتا متن فئتات عُمريتة مختلفتة ،ويدرُستون فتي تخصُّ صتات مختلفتة،
وكشفت النتائ ُج أن مستويات النوموفوبيا كانت أعلى بين الطالب الذين يفحصون الهاتفَ بشكل متكرِّ ر خالل اليوم.
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ودراستتة كتتل متتن كتتارو وشتتارما ( )Kaur & sharma, 2015التتتي هتتدفت إلتتى تقتتويم المختتاطر متتن تطتتوُّ ر
النوموفوبيا ،وأجريت الدراسةُ في أربع كليات مختارة متن لوديانتا ،وبيَّنتت النتتائ ُج أن ( )٪٥٩متن الطتالب كتانوا عُرضتةً
لإلصابة بخطر النوموفوبيا.

نتيجة وتفسير الفرض الثاني:
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعتزى إلتى المستتوى العلمتي (البكتالوريوس – الماجستتير)
في متوسِّطات آراء الطالب نحو مستوى النوموفوبيا التي تح ُدث لهم.
وتفسِّر الباحثةُ هذه النتيجة بأن الفئة العُمريتة لطلبتة الماجستتير والبكتالوريوس فتي العيِّنتة كانتت متقاربتةً ،ومتن ثَت َّم
كان هناك تقارب في االهتمامات والميول الستخدام الهاتف الذكي ،باإلضافة إلى أنهم في حاجة الستتخدام هتواتفهم الذكيتة
باستمرار؛ وذلك إلنجاز أبحاثهم ،والتكليفات المطلوبة منهم ،واالطالع على المعلومات الضرورية.
كما أن الطالب الجامعيين يكونون أش َّد تعلُّقًا بهواتفهم الذكية للحصول على المعلومة ،وبالبحث العلمي واستتخرا
المعلومتات يشتتت ُّد تعلُّقُهتتم بتتالجوال ،ويزيتتد ختتوفُهم متتن فقدانتته وفقتتدان االتصتتال بالشتتبكة .وقتتد كشتتفت نتتتائ ُج الدراستتات عتتن
الحاجة الستخدام الهاتف الذكي بشكل كبير عند طالب الجامعات؛ إذ بيَّنت دراسةُ (العتيبتي١١١٦ ،م) أن طلبتة الجامعتات
يستخدمون هواتفَهم الذكية في تنمية الجانب المعرفي ،والحصول علتى المعلومتات التتي تفيتدهم فتي تخصُّ صتاتهم العلميتة،
وجاء عند (سعادة ،والسرطاوي١١١٥ ،م ،ص )2٤أن طلبة الجامعات يمكنهم االستفادةُ من شبكة اإلنترنت المتاحتة علتى
هواتفهم الذكية في كثير من المتطلَّبات العلميتة؛ إذ صتار الهتاتف التذكي مصتد ًرا مهمًتا متن مصتادر التعلتيم فتي الجامعتات
على مستوى العالم؛ وذلك نتيجةً لإلمكانيات الكبيرة التتي أتاحتهتا شتبكةُ اإلنترنتت للوصتول إلتى المعلومتات ،وهتو متا متن
شأنه تشجي ُع الطلبة على البحث عن المعلومات عبر الهتاتف التذكي فتي شتبكة اإلنترنتت ،وعتدم االعتمتاد كلِّيًتا علتى متنهج
مح َّدد متن ختالل الكتتاب المنهجتي ،كمتا قامتت بعتضُ الجامعتات بطترح مناهجهتا التعليميتة وموادِّهتا الدراستية فتي صتورة
صفحات على شبكة اإلنترنت؛ بحيث يستطيع الطلبتةُ االستتفادةَ منهتا متن ختالل الشتبكة ،وتصتفُّ َ هتذه المنتاهج فتي أوقتات
الفراغ وفي أماكنهم ،على هواتفهم الذكية.
وهذا ما يتفق مع دراسة جيزن وكاكر ( )Gezgin, Cakr, 2016حيث أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فتروق
دالة إحصائيًا في مستوى النوموفوبيا لدى الطلبة تُعزى إلى متغيِّرات المستوى الدراسي.
وختاماً :نستنتج من األدبيات السابقة بأن النوموفوبيا لها آثار سلبية على الصحة النفسية لطالب الجامعات  ،لذا
هدفت هذه الدراسةُ إلى التعرُّ ف على مستوى النوموفوبيا لدى عيِّنة من طالب جامعة الملك عبدالعزيز ،كما هدفت
الدراسةُ إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين النوموفوبيا والقلق لدى طالب جامعة الملك عبدالعزيز ،وهدفت أيضً ا إلى

21

ق المتغيِّرات (التخصُّ ص العلمي،
دراسة الفروق بين استجابات أفراد عيِّنة البحث حول أعراض النوموفوبيا َوف َ
والمستوى التعليمي ) ،وتكوَّنت عيِّنةُ الدراسة من ( )١١١طالبةً من طالبات البكالوريوس والماجستير في جامعة الملك
عبدالعزيز ،واستُخدم مقياس يلدريم ،واعتُمد المنه ُج الوصفي االرتباطي (.(Yildirim, 2014
وقد أظهرت نتائ ُج الدراسة وجو َد عالقة ذات داللة إحصائية بين النوموفوبيا ومستوى القلق ،وجاء مستوى
النوموفوبيا بدرجة متوسِّطة ،وبيَّنت النتائ ُج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى إلى التخصص الدراسي نحو
مستوى النوموفوبيا ،كما بيَّنت النتائ ُج عد َم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى إلى المستوى العلمي نحو مستوى
النوموفوبيا ،وقد خلصت الباحثةُ إلى عدد من التوصيات ،أبرزها :إجرا ُء المزيد من الدراسات حول ظاهرة النوموفوبيا
وأبعادها ،وربطها بمتغيِّرات أخرى ،وتطبيقها على مجتمعات محلية أخرى؛ حتى تكون النتائ ُج قابلةً للتعميم ،وتطوير
مقياس النوموفوبيا ،وإصدار نُ َسخ جديدة تقيس أبعادًا أخرى من النوموفوبيا ،وتصميم برام َج إرشادية سلوكية في تنظيم
الذات؛ لتقليل آثار النوموفوبيا على األفراد.
عُرضت في هذا الفصل النتائج التي توصَّلت إليها الدراسة ،وفسِّرت ،ونُوقشت ،ورُبطت باألدبيات النظرية،
والنظريات السابقة ،والدراسات السابقة ،لكل من النوموفوبيا والقلق ،واستُعرضت أه ُّم التوصيات والمقترحات التي
توصَّلت لها الباحثةُ في ضوء نتائج الدراسة.

راب اعا -التوصيات والمقترحات:
من خالل نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي:
 إجتتراء المزيتتد متتن الدراستتات حتتول ظتتاهرة النوموفوبيتتا وأبعادهتتا ،وربطهتتا بمتغيِّتترات أختترى ،وتطبيقهتتا علتتى
جامعات أخرى ،ومجتمعات محلِّية أخرى؛ حتى تكون النتائج قابلةً للتعميم.
 تطوير مقياس النوموفوبيا ،وإصدار نُ َسخ جديدة تقيس أبعادًا أخرى للنوموفوبيا.
 اهتمام مراكز اإلرشاد الطالبي بنشر التوعية بالنوموفوبيا؛ من خالل البرامج اإلرشادية للطلبة حتول ستلوكيات
النوموفوبيا وأثرها على األداء األكاديمي ،والحياة االجتماعية والشخصية للطلبة.
 تصميم برامج إرشادية سلوكية في تنظيم الذات للح ِّد من آثار النوموفوبيا على األفراد.
 إجراء مزيد من البحوث والدراسات حول نسبة انتشار النوموفوبيا لدى الطالب ،وزيادة حجم العيِّنة.
 إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية في هذا المجال منها على سبيل المثال:
 -النوموفوبيا وعالقتها بالقلق االجتماعي لدى عيِّنة من طالب جامعة الملك سعود.
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 النوموفوبيا وعالقتها باالكتئاب لدى عيِّنة من طالب جامعة الملك عبد العزيز. فعالية برنامج إرشادي لخفض النوموفوبيا لدى عيِّنة من طالب جامعة الملك عبد العزيز. -نسبة انتشار النوموفوبيا بين طالب جامعة ج َّدة.
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