كمية التربية

جامعة سوىاج

المجمة التربوية

ُ
َ
ُ
ُ ُ
َّ
ُ َ
ول
مه الضياع وِعالقته بِرهابِ ف
ف َالمحم ِ
اهلات ِ
قدانِ ُ ِ
اخلوف ِ
َ
ُ
َ
ُّ
راهقني املغرتِبني
(النوموفوبيا) لدى امل ِ

إعداد
د /حمند مصطفى عبدالزاسم

د /عنزو حمند سليناى

أستاذ مشارؾ بقسـ التربية الخاصة

أستاذ الصحة النفسية المشارؾ

النفسية المساعد بكمية التربية النوعية

المممكة العربية السعودية

بجامعة الممؾ خالد .وأستاذ الصحة

بجامعة الممؾ خالد

جامعة عيف شمس

د .أمحد علي طلب
أستاذ مشارؾ بقسـ التربية الخاصة بجامعة الممؾ خالد.

وأستاذ الصحة النفسية المساعد-كمية التربية-جامعة الوادي الجديد.
تاريخ االستالم  1 :سبتمبر0202م

-

تاريخ القبول  02 :سبتمبر 0202م

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021. 135527

الخوف من فوات شيء ما...

عدد فبراير-ج0201 )80( -1م

امللص:

الدراس ُة إلى تَعرؼ طبيعة العبلقة اال ِ
رتباطية بيف الخوؼ ِم َف الضياع و ُرىاب
ىدفَت ِّ
َ
بيف ،و ِ
لدى المر ِ
ِ
الم ِ
الجنسيف
بحث الفُروؽ بيف
فُقداف الياتؼ المحموؿ (النوموفوبيا) َ
غتر َ
اى َ
قيف ُ
ُ

في كؿ مف الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا ،والتحقؽ مف اإلسياـ ِّ
النسبي لمخوؼ مف الضياع

ؽم ٍ
غترب
عين ُة ِّ
عينة ِّ
الدراسة ،وتكونت ِّ
في التنبؤ بالنوموفوبيا لدى ِّ
الدراسة مف (ٗ )٘ٛمراى ٍ ُ

في المممكة العربية السعودية (ٕٖ٘ مف الذكور ،وٕٖٕ مف ِ
أعمارىـ الزمنية
اإل ناث) تر َاوحت
ُ
استخد ِ
ددا مف األدوات تَمثمت فيِ :مقياس الخوؼ مف
مت ِّ
ما بيف (٘ٔ )ٔٚ-سن ًةَ ،و
الدراسة َع ً
َ
ِ
يف)ِ ،مقياس النوموفوبيا (إعداد
الضياع (إعداد - Przybylski et al., 2013 :تعريب
الباحث َ
ارتباطية م ٍ
ِ
ِ
وجبة دالة إِحصائيًّا بيف الخوؼ
الدراسة إلى وجود ِعبلقة
نتائج ِّ
الباحثيف) ،وتَوصمت
ُ
ُ
مف الضياع والنوموفوبيا لدى المر ِ
الم ِ
بيف ،وعدـ وجود فُروؽ دالة إِحصائيًّا بيف
غتر َ
اى َ
قيف ُ
ُ
الذكور واإلناث في الخوؼ مف الضياع ،ووجود فُروؽ دالة إِحصائيًّا بيف الذكور واإلناث في
النوموفوبيا في اتِّجاه اإلناث ،واسياـ الخوؼ مف الضياع في التنبؤ بالنوموفوبيا لدى
المر ِ
الم ِ
الدراسات السابقة.
ضوء األدبيات و ِّ
بيف .وتمت مناقش ُة نتائج ِّ
غتر َ
اى َ
الدراسة في َ
قيف ُ
ُ
الهلنات املِفتاحيَّة الخوؼ مف الضياع ،رىاب فُقداف الياتؼ المحموؿ (النوموفوبيا) ،المر ِ
قيف
اى َ
ُ
ُ
الم ِ
بيف.
غتر َ
ُ
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Fear of missing out and its relationship with No Mobile Phobia
(Nomophobia) among expatriate adolescents
Abstract:
The study aimed to identify the nature of the correlation
relationship between Fear Of Missing Out (FOMO) and No Mobile Phobia
(Nomophobia) among expatriate adolescents, explore the gender
differences in both FOMO and Nomophobia, verify the relative
contribution of FOMO to predict with Nomophobia among sample of the
study. The sample of the study consisted of (584) expatriate adolescents in
the Kingdom of Saudi Arabia (352 males, 232 females) whose ages ranged
between (15-17) years, and the study used FOMO scale (Prepared by:
Przybylski et al., 2013, translated by the current researchers), and
Nomophobia scale (prepared by the current researchers). The study
reached the following results: there was a positive significant statistical
correlation relationship between FOMO and Nomophobia among
expatriate adolescents, there were no significant statistical differences
between males and females in FOMO, there were significant statistical
differences between males and females in Nomophobia for females, and
the contribution of FOMO to predict Nomophobia among expatriate
adolescents. The results of the study were discussed in light of literature
and previous studies.

Key words: fear of missing out, No Mobile Phobia (Nomophobia),
expatriate adolescents.

- ٖٔ -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

الخوف من فوات شيء ما...

عدد فبراير-ج0201 )80( -1م

مُكدِّمةٌ الدِّراسة وخلفيتًُا الهظزيَّةُ

ِ
اكتشاؼ البتروؿ فييا وارتفاع ُمستوى المعيشة
دوؿ الخميج العربي  -منذ
أصبحت ُ
ِ
ِ
ولمعمالة المصرية بصفة خاص ٍة؛
لمعمالة بصفة عام ٍة،
بيا مف أكبر أسواؽ العمؿ الجاذبة َ

وذلؾ لرغبتيـ في البحث عف فُ ِ
أفضؿ لتحسيف ُمستوى معيشتيـ ،وتحقي ِ
ؽ حياة
رص َع َم ٍؿ
َ
ٍ
شير اإلحصاءات إلى وجود حوالي (٘ )ٜ,مميوف مصري ُم ِ
غتر ٍب ،منيـ
كريمة ألفراد أُسرىـ ،وتُ ُ
(ٕ )ٙ,مميوف ِمصري م ٍ
المركز األوؿ
قيـ في الدِّوؿ العربية .وتَحتؿ المممك ُة العربية السعودية
َ
ُ
الم ِ
الم ِ
بيف في
يف؛ ُ
غتر َ
بيف المصرِّي َ
غتر َ
حيث استقبمَت حوالي ( )%ٗٙ,ٜمف إجمالي ُ
في استقباؿ ُ

الدِّوؿ العربية (الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.)*()ٕٕٓٓ ،
ِ
الم ِ
تركيبة األسرة إلى اصطحاب أبنائيـ معيـ في
بيف لمحفاظ عمى
حرص
غتر َ
ُ
َوَي ُ
أغمب ُ
نظر لحساسية ىذه
المراىقةً ،ا
ببلد االغتراب ،وخاصة إذا كاف ىؤالء األبناء في مرحمة ُ
سر إلى توفير جميع االحتياجات األساسية ألبنائيا سواء أَكانت َمادي ًة أـ
المرحمةَ .وتَسعى األُ ُ
تعميمية أـ ترفييية؟ حتى ال يشعر ىؤالء األبناء باالغتراب ،إال أنو وكما أشار السامرائي

ِ
الم ِ
بيف ،مف أىميا :الشعور بال ُغربة
وجد
ُ
(ٕٗٓٓ) إلى أنو تُ ُ
غتر َ
بعض المشكبلت التي تواج ُو ُ
ِ
إقامة ِعبلقات اجتماعية مع أقرانو ،مع وجود ِقم ٍة في
الناتجة عف عدـ قُدرة االبف عمى
الم ِ
بيف ،ومشكمة التحي ِز ،وعدـ القُدرة عمى
األنشطة الترفييية التي
غتر َ
ُ
تتناسب مع ثقافة ُ
يؤدي إلى حالة ِمف االرتباؾ واإلحباط ،وكذلؾ
ضعؼ التأقمُـ الثقافي؛ مما ِّ
توصيؿ األفكار ،و َ
الم ِ
اصؿ
غتربو َف إلى شبكات التو ُ
ُ
المجتمعيَ .ونتيج ًة لذلؾ فقد لجأ ُ
صعوبة االندماج في النسيج ُ
سيولة
بدال مف المجتمع الذي يعيش فيو ،والتي
االجتماعي ً
َ
فرضت نفسيا بقوة نتيجة ُ
ٍ
ِ
جتمعات افتراضي ٍة جديدة قائمة بذاتيا (Garrett,
تكويف ُم
استخداميا ،كما أنيا ساىمت في
).2006

أنفسيـ في الوقت الحاضر داخؿ العالَـ الرقمي وىـ ُمحاطوف بأجيزة
المراىقوف
َو َ
َ
وجد ُ
الكمبيوتر واإل نترنت وألعاب الفيديو واليواتؼ الذكية ،سواء أكانت في المنزؿ أـ المدرسة؟ أي

إِن يا أصبحت محيطة بيـ مف كؿ جانب مف جوانب حياتيـ ،لذلؾ يرى Subrahmanyam
(*)

اعتمد الباحثون في التوثيق عمى اإلصدار السادس من دليل الكتابة العممية والتوثيق الصادر عن رابطة عمم النفس
األمريكية .APA
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أحد األبعاد الميمة في تنمية المر ِ
قيف،
) & Smahel (2011أنو يجب َعد
العالـ الرقمي َ
اى َ
ُ
ُ
َ
فاعؿ اليومي في حياة األفراد باستخداـ أجيزة
المتسارع في التِّكنولوجيا والت ُ
ولقد أدى التقدـ ُ
ٍ
ىائمة في
المحمولة إلى تَغيرات
الكمبيوتر واإل نترنت و َ
شبكات التو ُ
اصؿ االجتماعي واليواتؼ َ
ضيؼ ) Park & Kaye (2019أف ىذه
وي ُ
حياتيـ وعاداتيـ االجتماعية وسموكياتيـُ ،
ِ
اتؼ
لجسد
التِّكنولوجيا أصبحت
البشر كما أنيا ساىمت في تشكيؿ ُى ِوياتيـ ،وتأتي اليو ُ
ً
امتدادا َ
ٍ
ردا ال
قدمو مف إمكانيات
نظر لما تُ ِّ
الذكية في ُمقدِّمة ىذه التقنيات؛ ًا
بشكؿ أصبحت معو َمو ً
غنى عنو في حياة الناس ).(Kneidinger-Müller, 2019

ساعا؛
اصؿ االجتماعي مف أكثر تطبيقات اليواتؼ الذكية ُ
َوتُعد تَ
ُ
شيرةً واتِّ ً
طبيقات التو ُ
ِ
وسرعة الوصوؿ إلييا مف خبلؿ تَطوير تَقنيات الياتؼ الذكي & (Zheng
وذلؾ لسيولة ُ

اد مف ىذه التطبيقات،
)،Lee, 2016
ويرجع ىذا النشاط إلى الفوائد الجمة التي يجنييا األفر ُ
ُ
ِ
اصؿ مع األصدقاء
والتي تَتمثؿ في َنشر الفيديوىات والصور ،و ُمتابعة المنشورات ،والتو ُ
والمعارؼ ،والتعرؼ عمى أصدقاء ج ٍ
باد ِؿ
دد ،و ُمتابعة أفراد األسرة ،وقضاء أوقات الفراغ ،وتَ ُ
ُ
األفكار ).(Hamutoglu, Topal & Gezgin, 2020
ٍ
العديد
ط ليذه التطبيقات لو
عديد مف ِّ
نتائج
وأشارت
المفر َ
ُ
ُ
الدراسات إلى أف االستخداـ ُ
باألر ِ
ؽ )،(Yogesh, Abha & Priyanka, 2014
مف اآلثار السمبية؛ مثؿ :اإلصابة
َ

انخفاض األداء األكاديمي )،(Duke & Montag, 2017; Samaha & Hawi, 2016
و
ُ
القمؽ واالكتئاب (Elhai,
المشكبلت النفسية؛ مثؿ:
ُ
المفرطُ بالعديد مف ُ
كما يرتبط االستخداـ ُ
Levine, Dvorak, & Hall, 2016; Elhai, et al., 2017; Wolniewicz,
).Tiamiyu, Weeks, & Elhai, 2018
ِ
تطورة ،إِال أنيا
المحمولة الذكية بما تحممُو ِمف تَقنيات ُم ِّ
وبالرغـ مف انتشار اليواتؼ َ
تَسب َب ْت في ُحدوث تحوالت عالمي ٍة في المجتمع؛ حيث تـ َجمعُ العديد مف التطبيقات التي
مختمفة في جياز و ٍ
ٍ
ي ِ
قنيات
اؤىا باستخداـ أجيزة
مك ُف إجر ُ
احد ،ونتيج ًة لذلؾ فقد َيس َرت تَ ُ
ُ
ِ
ويرى Yildirim & Correia
اال تِّصاؿ الحياةَ اليومية و َ
ط َم َ
المساعدة عند الحاجةَ .
ب ُ

ايد استخداـ اليواتؼ الذكية ،مما
) (2015أف العصر الحالي ىو
عصر التِّكنولوجيا ،حيث تَز ُ
ُ
القت
الم ِّ
ستمر في تَقنيات وتَطبيقات ىذه اليواتؼ ،و ِمف بيف الوظائؼ التي ْ
أدى إلى التطوير ُ
ِِ
أتاحتْيا
تماما ًا
اصؿ االجتماعي التي َ
كبير َبيف ُمستخدمي اليواتؼ الذكية تأتي َوظيف ُة التو ُ
اى ً
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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وتشير اإلحصاءات إلى أف
طبيقات المختمفة مثؿ Facebook, Twitter :وغيرىا الكثير.
الت
ُ
ُ
بعض تَطبيقات التواصؿ االجتماعي مثؿ  WhatsAppيضـ (ٖ )ٔ,مميار مستَ ِ
خدٍـ
َ
َ
ُ
ُ
يوميا & (Duke & Montag, 2017; Przybylski, Murayama, DeHaan,
ًّ

اصؿ
نترنت
َ
) ، Gladwell, 2013; Statista, 2017لذلؾ ُي ْعتَ ُ
قد أف اإل َ
ووسائؿ التو ُ
المفرط ليذه األجيزة ،وأصبح ال غنى عنيا
االجتماعي ليما َد ٌ
ور ُميـ في االستخداـ ُ
ِ
يف.
لمم
ستخدم َ
ُ
وبالر ِ
غـ مف اإلمكانات التي تُوفِّ ُرىا ىذه اليواتؼ الذكية ،فإف اإلفراط في استخداميا قد
َ
ِ
ِّ
أحد
َينتُ ُج عنو ُمشكبلت عدةٌ ،تُمث ُؿ
َ
عامؿ خطورٍة عمى صحة الفرد الجسمية والنفسيةَ ،وُيعد ُ
اب الخوؼ مف
أبرز االضطرابات التي صاحبت استخداـ اليواتؼ المحمولة ،ىو "اضطر ُ
ظ
أحد االضطرابات التي لـ تَح َ
الضياع" ) ،Fear Of Missing Out (FOMOوالذي ُيعد َ
ؤشر ِ
الدراسات العربية ،وي ِ
الم ِّ
ات
مك ُف
الدراسة مف قَْب ُؿ في ِّ
ب ِّ
ُ
ُ
االستدالؿ عميو عف طريؽ بعض ُ
ٍ
عدـ
ص الياتؼ المحموؿ
بشكؿ ُم ِّ
السموكية التي يقوـ بيا األفراد ،والتي تتمثؿ في :فَ ْح ُ
تكرر ،و ُ
إيقاؼ تشغيؿ الياتؼ أثناء الميؿ ،والنوـ مع الياتؼ ،والحصوؿ عمى بنؾ طاقة لمحفاظ عمى

بطارية الياتؼ ).(Akilli & Gezgin, 2016; Franchina, et al., 2018
ولقد ظير مفيوـ الخوؼ مف الضياع ك ِب ٍ
ناء َنفسي ُمؤخ ًار في األدبيات النفسية نتيج َة
َ
اد قَبؿ ظُيور ىذه
اصؿ االجتماعي ،ويرجعُ ذلؾ إلى أف األفر َ
اإلفراط في استخداـ وسائؿ التو ُ
الوسائؿ لـ يكونوا َيتعرضوف باستمر ٍ
اسع ،ومع ذلؾ
ريف عمى ِنطاؽ و ٍ
ار لمحياة االجتماعية لآلخ َ

فإف ِّ
اصؿ االجتماعي جعمَت الحياة االجتماعية لآلخريف َبارزةً
الزيادة في استخداـ َبرامج التو ُ
لمغاية ،وِبالتالي زادت ِمف التعرض لؤلحداث االجتماعية التي لـ تتـ دعوة الفرد إلييا
(Buglass, Binder, Betts, & Underwood, 2017; Przybylski, et al.,
).2013

المصطمح؛ حيث
ُ
ويعد ) Przybylski, et al. (2013أو َؿ مف صاغَ تعريفًا ليذا ُ
يرى أنو :يعني االنشغاؿ الدائـ بالحفاظ عمى ِ
وينتج
صبلت ُمستمرٍة مع ما يفعمو اآلخروف،
ُ
ذلؾ االنشغا ُؿ نتيج َة الخوؼ مف استبعاد الشخص مف ُمكافأة التجارب االجتماعية التي
غير ٍ
سار ناتج عف
ض ليا اآلخرو َف .وعرفَو ) Fuster, et al. (2017بأنو:
َيتعر ُ
ٌ
إحساس ُ
فضبل عف الرغبة الدائمة في
جارب سارةً ،ال يكوف الفرد جزًءا منيا،
معرفة أف
ً
َ
لآلخريف تَ َ
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البقاء عمى اتِّصاؿ ٍ
دائـ مع ما يفعمُو اآلخروف .كما ي َرى ) Hamutoglu, et al. (2020أنو
طويبل عمى الشبكات االجتماعية خوفًا مف
يقضوف وقتًا
ً
نوعٌ جديد مف اإلدماف يجع ُؿ األفراد ُ

اصؿ االجتماعي.
تحد ُ
فُقداف التطورات التي ُ
ث عبر مواقع التو ُ
ناتج عف َن ْق ِ
ص االحتياجات النفسية في االستقبللية والكفاءة
إف الخوؼ مف الضياع ٌ

اد َحساسي َة الخوؼ مف ضياع
خريف؛ حيث ُيعاني ىؤالء األفر ُ
في العمؿ والعبلقات مع اآل َ
ؽ ىذه
ؽ ليـ الرفاىي َة النفسية ) .(Przybylski, et al., 2013وتَخمُ ُ
األحداث التي تُحقِّ ُ
يصؿ
اصؿ االجتماعي حتى
َ
الحساسي ُة َخ ًمبل في التنظيـ السموكي ُي ُ
زيد مف استخداـ وسائؿ التو ُ
إلى ال ُمستوى اإلشكالي ،في محاولة منو لِتمبية ىذه االحتياجات النفسية ،و ِمف أبرز ىذه
اجتماعيا ،مما
تيديدا
ش ِّك ُؿ التعرض لؤلحداث الفائتة
ًّ
االحتياجات الحاجة إلى االنتماء؛ حيث ُي َ
ً
خمؽ تَصور ٍ
ات عف الن ْب ِذ الذي يحبط احتياجات االنتماء؛ وبالتالي فإف األشخاص الذيف لدييـ
َي ُ
ٍ
محاولة ِمنيـ
اصؿ االجتماعي في
ٌ
خوؼ شديد مف الضياع ُي ِز ُ
يدوف مف استخداميـ لوسائؿ التو ُ
لتمبية ىذه الحاجة ).(Baker, Krieger & LeRoy, 2016; Oberst et al., 2017
أحد أشكاؿ القمؽ االجتماعي ،نتيجة
ضح مما سبؽ أف الخوؼ مف الضياع ىو ُ
َويت ُ
ِ
أنفسيـ مف الحياة التي يعيشيا
إرضاء عف
أكثر
أف
الخوؼ مف ْ
َ
ً
يكوف لدى اآلخريف حياةٌ ُ
ِ
كوَن ِ
ساسييف ،ىما :التخوؼ مف وجود
يف أَ
الفرد ،كما َيتضح مف التعريفات أنيا تنطَوي عمى ُم ِّ
شيئا عنيا ،والرغبة المستمرة في البقاء عمى اتِّصاؿ
لفرد ً
تَجارب لدى األفراد اآلخريف ال يعمـ ا ُ
مع األشخاص في الشبكة االجتماعية لمفرد.

يرسـ الجانب
كو َف األوؿ
الم ِّ
َ
ويرى ) Elhai, Yang & Montag (2020أف ُ
ُ
سموكي ًة تيدؼ إلى تخفيؼ ىذا القمؽ،
الم ِّ
كو ُف الثاني فَيتضم ُف استراتيجي ًة ُ
المعرفي لمقمؽ ،أما ُ
المستمر مف إشعارات وسائؿ
الفرد إلى التحقؽ
تدفع
وىذه االستراتيجية السموكية ىي التي
ِّ
َ
ُ
اصؿ االجتماعي ،وخدمات اال تِّصاؿ المختمفة لمحفاظ عمى الروابط االجتماعية.
التو ُ
الرضا
الم ِّ
دـ ِّ
ؤدية لئلصابة باضطراب الخوؼ مف الضياعَ ،يت ُ
وحوؿ األسباب ُ
ضح أف َع َ
عف الحاجات النفسية التي مف أبرزىا الحاجة إلى االنتماء ،والحاجة إلى الشعور بالشعبية،
المزاجية لدى الفرد تُ َعد ِمف األسباب الرئيسية
والخوؼ مف ُ
العزلة االجتماعية ،وكذلؾ الحاالت َ
ليذا االضطراب (Beyens, Frison, & Eggermont, 2016; Przybylski, et al.,
اصؿ االجتماعي َكسبب
بعض ِّ
) ،2013كما تُ ْع ِزي
ُ
المكثؼ لتطبيقات التو ُ
الدراسات االستخداـ ُ
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ٍ
آخر لئلصابة بيذا االضطراب (Blackwell et al., 2017; Ryan, Chester, Reece,
يحدث نتيج َة
اسات أخرى أف الخوؼ مف الضياع قد
ُ
) ، & Xenos, 2014فيما ارتأت در ٌ
ِ
انخفاض الشعور بالرفاىية
التجارب االجتماعية السمبية ،والشعور بالممؿ والوحدة النفسية ،و
النفسية ).(Abel et al., 2016; Edwards, 2017

المترتِّب َة عف وجود اضطراب الخوؼ مف
تناولت
َ
وباستقراء األدبيات التي َ
النتائج ُ
اصؿ االجتماعي،
ددا مف المشكبلت ،مف أبرزىا:
الضياع؛ َيتضح أنو ُي ِّ
ب َع ً
ُ
سب ُ
إدماف مواقع التو ُ

استخداـ اليواتؼ
ابات النوـ ،و
دماف اليواتؼ الذكية واإلنترنتَ ،وتَ َد ِّني احتراـ الذات ،واضطر ُ
وا ُ
ُ
ستدعي ذلؾ؛ مثؿ :االستخداـ أثناء حضور ِ
الذكية أثناء المواقؼ التي ال تَ ِ
الحصص
ُ
المحاضرات ،أو أثناء القيادة (Buglass, et al., 2017; Tomczyk & Selmanagic-
و ُ
) ،Lizde, 2018; Wolniewicz, et al., 2018باإلضافة إلى االضطرابات النفسية التي

مف أبرزىا :القمؽ ،واالكتئاب ،والعصابية ،واإلدماف الكحولي ;(Blackwell et al., 2017
).Elhai, et al., 2016; Riordan, et al., 2015
لمفيوـ الخوؼ مف الضياع ،فقد فَس َرهُ بعض الباحثيف في
الم ِّ
فسرة َ
وحوؿ النظريات ُ
العمود الفقري
ضوء نظرية تقرير المصير self-determination theory؛ وذلؾ ِب َع ِّدىا
َ
َ
ِ
لسموكياتيـ؛ حيث تُشير النظرية إلى أف الناس لدييـ َنزع ٌة أساسية
لفَيـ سبب تعديؿ األفراد ُ
ِ
أنفسيـ واآلخريف في َعوالميـ االجتماعية ،مما يعني أف األشخاص ال
بيف
لتشكيؿ روابط َ
ٍ
ِ
بلقات قوية كجزء مف
أيضا
مجموعة،
دفعيـ فقط ليكوُنوا جزًءا مف
ْ
ليكوف لدييـ ِع ٌ
َ
ولكف ً
ُيمك ُف ُ
مجموعة األقراف & (Deci & Ryan, 2008; Przybylski et al., 2013; Ryan

اصؿ االجتماعي قد َغي َر
) .Deci, 2002كما أف التقدـ في التِّكنولوجيا وخاصة في وسائؿ التو ُ
الحافز لدى األفراد؛ بحيث تَ َحو َؿ مف
في َمجاالت الترابط االجتماعي ،وبالتالي فقد تَ َغي َر
ُ

أف يكوف الفرد جزًءا مف
العبلقات االجتماعية في المحيط االجتماعي القريب إلى الرغبة في ْ
ِّ
اصؿ االجتماعي المختمفة (Mcluhan,
ٍ
أكبر ُيوف ُره لو اال تِّصا ُؿ عبر مواقع التو ُ
مجتمع َ
)َ ،Gordon, Lamberti & Scheffel-Dunand, 2011وُي ِّ
رك ُز الفَيـ األساسي لنظرية
المستقم ِة والدوافع الخاضعة لمرقابة؛
تقرير المصير عمى دوافع الفرد والتركيز عمى الدوافع ُ
بأىداؼ جوىري ٍة وموج ٍ
ٍ
ية نحو الذات،
مدفوعا
الفرد
المستقؿ عندما يكوف
ُ
ً
ُ
حيث ُيوجد الدافع ُ
أفعالو بغض النظر عف آر ِ
ِ
يحدث الدافع
اء اآلخريف ،في حيف
يؤدي إلى ِرضا الفرد عف
مما ِّ
ُ
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أف
الخاضع لمرقابة عندما يكوف الفرد
مدفوعا ِبقُوى خارجية مثؿ المكافأة أو العقوبة ،ويمكف ْ
ً
ث الدافع الخاضع لمرقابة عندما يسعى الفرد ِلتَجن ِب العار االجتماعي أو احتراـ الذات
َي ْح ُد َ
).(Deci & Ryan, 2008

حيث إِف
ضغوط الدوافع الخاضعة لمرقابة؛
ُ
حد ُ
وقد َي ُ
ث الخوؼ مف الضياع نتيجة ُ
ِ
خوؼ األفراد مف فُقداف الفُرص عندما ال
يؤدي إلى
اتج عف العمؿ والتفكير فيو ِّ
الضغط الن َ
ِ
يؤدي إلى توليد الشعور بالخوؼ مف الضياع مف
العمؿ ،مما ِّ
يكوُنوف جزًءا ِمف مجتمع
وجد ثبلثة احتياجات أساسية في نظرية تقرير
المجموعة االجتماعية التي يعم ُؿ معيا ،كما تُ ُ
ٍ
األساس لتصنيؼ
بشكؿ ُمجتمعي
المصير ،تتمثؿ في :الكفاءة ،الترابط ،االستقبللية التي تُوفِّ ُر
َ
ِ
ِ
المتكامؿ ،وقد تكوف الحاجة إلى
َجوانب البيئة عمى أنيا داعم ٌة أو عدائية لؤلداء َ
البشري ُ
اصؿ االجتماعي
الترابط ُمرتبط ًة بشدة بالخوؼ مف الضياع؛ ألف الخوؼ مف الخبرات والتو ُ
أف يحفِّ َز األفراد عمى اتِّخاذ ق اررات تَ ِ
ِ
ستن ُد إلى التوقيت أكثر مف الرغبات الشخصية
ُيمك ُف ْ ُ
).(Can& Satici, 2019; Dolan, Conduit, Fahy, & Goodman, 2016
ستخدمي اليو ِ
ِ
ِ
اتؼ الذكية
بالعصر الحالي عامةً ،وِب ُم
ارتبطت
و ِم َف االضطرابات التي َ
ىاب فُ ِ
ؽ عميو (النوموفوبيا) .Nomophobia
قداف الياتؼ المحموؿ" أو ما ُي ْط َم ُ
خاص ًة " ُر ُ
وىو اختصار لعبارة ""no mobile phobia؛ أي الخوؼ مف فُقداف الياتؼ المحموؿ

) .(Gezgin, Sumuer, Arslan & Yildirim, 2016ويظير ىذا الرىاب مف خبلؿ

ٍ
مكاف
اصطحاب األفراد ليواتفيـ المحمولة في أي
مجموعة مف المظاىر السموكية ،مف أبرزىا:
ُ
عور بالقمؽ مف عدـ
ينتابيـ ُ
حتى داخؿ دورات المياه ،وعدـ الخروج مف المنزؿ بدونو ،أي ُ
ش ٌ
وجود الياتؼ معيـ ). (Pellowe, Cooper & Mattingly, 2015

صطمح ألوؿ مرة بواسطة King, Valença, & Nardi
الم
َ
وقد تـ تَ ُ
ناو ُؿ ىذا ُ
المصابة باضطراب اليمع ،Panic Disorder
) (2010في تقرير نفسي عف َ
إحدى الحاالت ُ

اب القرف الحادي والعشريف ،وعرفَو بأنو :حال ٌة مف عدـ الشعور بالراحة
وقد وصفَو بأنو اضطر ُ
عيدا عف اال تِّصاؿ بياتفو المحموؿ ،وتـ تحديث ىذا التعريؼ
والقمؽ عندما يكوف الشخص ب ً

بوسطة ) King et al. (2014وتـ تعريفُو عمى أنو :مجموع ٌة مف السموكيات واألعراض
الخوؼ
المتعمِّقة باإلفراط في استخداـ الياتؼ المحموؿ ،وعرفَو ) Yildirim (2014بأنو:
ُ
ُ
قدميا ،وتتمثؿ في عدـ
مف عدـ القُدرة عمى استخداـ الياتؼ المحموؿ أو الخدمات التي ُي ِّ
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اصؿ مع اآلخريف ،وعدـ القُدرة عمى الوصوؿ إلى المعمومات والت َخِّمي عف
القدرة عمى التو ُ
ِّ
عدـ الراحة
الراحة التي تُوفرىا األجيزة الذكية ،كما َعرفو ) Pavithra, et al. (2015بأنوُ :

ويرى Lee, Kim,
أو القمؽ أو العصبية الناتجة عف عدـ اال تِّصاؿ بالياتؼ المحموؿَ ،
اصؿ مع الياتؼ
) Mendoza & McDonough (2018أنو:
ُ
الخوؼ مف فُقداف التو ُ
الم ِ
اد الذيف يعانوف مف ىذا
فرط لو؛ حيث يميؿ األفر ُ
المحموؿ ،والتي تَنبعُ مف االستخداـ ُ
اصؿ االجتماعي،
المرتبطة ِب َبرامج التو ُ
الرىاب إلى اإلفراط في التحقؽ مف اإلشعارات المختمفة ُ
ُ ِ
المياـ اليومية؛ ألنيـ يخشوف فُقداف اال تِّصاؿ أو القُدرة
ويواجيوف صعوبة في االنتباه إلى َ
عمى الوصوؿ إلى المعموماتَ .وُي ِّ
عريؼ ) Aktay& Kuscu (2019عمى الخوؼ غير
ركز تَ ُ
ِ
ٍ
سبب مف
استخدامو ألي
المنطقي مف عدـ وجود الياتؼ المحموؿ أو عدـ القُدرة عمى

األسباب ،في الوقت الذي ُي ِّ
ؤكد فيو ) Yavuz et al. (2019عمى االنزعاج الشديد الناتج
صعوبة في الوصوؿ إلى أفراد األسرة أو
عف عدـ اال تِّصاؿ بالياتؼ الذكي ،مما ِّ
يؤدي إلى ُ

تقد ُميا ىذه األجيزة.
األصدقاء والخدمات المختمفة التي ِّ
ويت ِ
ض ُح مف استعر ِ
ىاب
اض التعريفات السابقة أنيا اتفقت عمى أف النوموفوبيا ىو ُر ٌ
َ
َغير ُم ٍ
وغالبا ما َيتَ َكو ُف نتيجة
برر وغير عقبلني ،ناتج عف االبتعاد عف الياتؼ المحموؿ،
ً

وينتج عنو مجموع ٌة
اصؿ االجتماعي عمى الياتؼ المحموؿ،
ُ
المفرط لتطبيقات التو ُ
االستخداـ ُ
الم ِّ
ؤشرات السموكية التي تتمث ُؿ في القمؽ ،واإلفراط في التحقؽ مف اإلشعارات المختمفة،
مف ُ
وتَشت ِت ِ
االنتباه.
َ
ِ
ِ
َوَيتض ُح ِبالن ِ
األسباب المؤدِّية إلى ظيور النوموفوبيا أف االستخداـ الزائد
ظر في

سموكيات األفراد وعاداتيـ اليومية ،كما أدى
لؤلجيزة اإللكترونية الحديثة قد
أسيـ في تغيير ُ
َ
الديوف
إلى مشكبلت اجتماعية ،مثؿ :العزل ُة االجتماعية ،ومشكبلت اقتصادية ناتجة عف ِّ
المتطمبة لشراء أحدث األجيزة ،والشعور بالضيؽ المرتبط بالخوؼ مف عدـ القدرة عمى
الكبيرة ُ
استخداـ ىذه األجيزة )، (Beranuy, Oberst, Carbonell, Chamarro, 2009

) Bragazzi & Del Puente (2014مف أف التطورات

َويتفؽ ذلؾ مع ما ذكره
العزلة االجتماعية،
الو ْ
سواس القيري ،و ُ
التِّكنولوجية أدت إلى تَفاقُـ اضطرابات الشخصية ،مثؿَ :
وادماف اإلنترنت.
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يمكف َعد اقتناء اليواتؼ الذكية وخاصة الحديث منيا مشكم ًة اجتماعية؛ حيث
كما
ُ
ِ
اقتنائو
عدـ
ِّ
الرضا االجتماعي والمرغوبية االجتماعية،
ؽ وجود الياتؼ مع الفرد ِّ
يحقِّ ُ
ويؤدي ُ
ٍ
ِ
اقتناء اليواتؼ المحمولة الحديثة
سمبية عمى الشخصية ،أي إِف
ألحدث األجيزة إلى آثار
َ
سيـ في تحقيؽ الرفاىية النفسية لدى الفرد (Tran, 2016; Yildirim, Sumuer,
ُي ُ
).Adnan, Yildirim, 2016

ونظر لعدـ تضمينو
ًا
ونتيج َة لمتدا ُخؿ بيف النوموفوبيا واالضطرابات النفسية األخرى،
كر ٍ
ىاب ُمحد ٍد في الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الخامس لبلضطرابات النفسية والعقمية The
ُ
)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5
الصادر عف الجمعية األمريكية لمطب النفسي American Psychiatric Association
) ،(APA, 2013فقد تَم ْت مقارنتُو مع أمراض نفسي ٍة أُخرى مف خبلؿ النظر إلى أَ ِ
وجو الشبو
ُ
أحد أشكاؿ
بعض ِّ
واالختبلؼ لممعايير التشخيصية .ولقد َناق َ
الدراسات النوموفوبيا عمى أنو ُ
شت ُ

اصؿ
المحمولة وتطبيقاتيا وخاصة تطبيقات التو ُ
قمؽ االنفصاؿ؛ حيث ُينظَ ُر إلى اليواتؼ َ
القوؿ :إِف االبتعاد عف الياتؼ المحموؿ
فيمكف
ليوي ِة الشخص،
االجتماعي عمى أنيا
ُ
ٌ
ُ
امتداد ُ
لمطب النفسي؛ حيث وضعت
قد ُيثير قمؽ االنفصاؿ لديو ،وىو ما أكدتو الجمعية األمريكية
ِّ
النوموفوبيا تحت َمظمة القمؽ ).(Han, Kim, & Kim, 2017
سواس القيري كأحد االضطرابات
وقارنت در ٌ
الو ْ
اسات أخرى بيف النوموفوبيا واضطراب َ
التي تقع تحت فئة اضطرابات القمؽ ،حيث ذكرت دراسة ) Şar & Işıklar (2012أنو

ؤدي إلى مجموعة مف السموكيات القيرية ،إال
س ُي ِّ
بمرور الوقت فإف استخداـ اليواتؼ الذكية َ
سواس القيري ىو إِف السموكيات القيرية يتـ تنفيذىا
أف الفرؽ الذي ُي ِّ
الو ْ
مي ُز النوموفوبيا عف َ
لمحد مف القمؽ ،عمى عكس اإلفراط في استخداـ اليواتؼ الذكية –السبب الرئيس في ظيور
ِّ

متعا لصاحبو.
النوموفوبيا -الذي
ُ
يمكف َعده نشاطًا ُم ً
ترى الجمعية
كما قارنت در ٌ
اسات أخرى بيف النوموفوبيا واضطراب اليمَع؛ حيث َ
لمطب النفسي أف اضطراب اليمع يشمؿ بعض األعراض الجسمية والنفسية ،مثؿ:
األمريكية
ِّ
ِ
عدـ انتظاـ ضربات القمب ،ال َغثياف ،اإلغماء ،القمؽ ،الرعب ،فُقداف السيطرة،
ُ
صعوبة التنفسُ ،
ِ
المصابيف باضطراب اليمع
المرضى
الموت) ،(APA, 2013كما أف
الخوؼ مف
َ
َ
اصطحاب َ
دور
لؤلجيزة المحمولة ِّ
يؤدي إلى إزالة ىذه النوبات ،أي إِف الياتؼ المحموؿ أصبح لو ٌ
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غالبا ما يعانوف مف
وظيفي في مواجية ىذا االضطراب ،وِاف األفراد المصابيف باضطراب اليمع ً
النوموفوبياّ ،إال أف المعايير التشخيصية مختمف ٌة لكؿ مف االضطر ِ
ابيف ،وخاصة األعراض
ِ
اليمع والتي ال تُوجد في النوموفوبيا ).(King et al., 2014
المصاحبة الضطراب َ
الجسمية ُ
تشابو مع اضطراب السموؾ
تشاب ُو مع النوموفوبيا ،فقد َي
ُ
أما عف االضطرابات التي تَ َ
االسترخاء أثناء القياـ بو (Siddiqui & Ali,
االندفاعي؛ مف حيث التوت ُر قبؿ الفعؿ ،و
ُ
المستمر
) ،2015; Yıldız Durak, 2019ولكنو يختمؼ عنو في رغبة الفرد في التحكـ
ِّ

يصاحبيا فُقداف السيطرة عمى
في الياتؼ المحموؿ عمى عكس السموكيات االندفاعية التي
ُ
يتشابو
السموؾ ) ،(Bragazzi & Del Puente, 2014; Yıldız Durak, 2019كما
ُ
أيضا مع إدماف اإلنترنت في ممارسة األلعاب اإللكترونية وال ُمقامرة والنشاط عمى مواقع
ً
إدماف اإلنترنت ال يقتصر فقط عمى اليواتؼ
اصؿ االجتماعي ،إال أنو يختمؼ عنو في أف
َ
التو ُ
ٍ
ٍ
جياز (King et al.
مكاف وعمى أي
وجودا أينما تَوف َر إنترنت في أي
المحمولة ،إنما
يكوف ُم ً
ُ
). 2012; Mangot, et al., 2018

االجتيادات لمحاولة الوقوؼ عمى
سرِة لمنوموفوبيا؛ فقد تعددت
وحوؿ النظريات ال ُمفَ ِّ
ُ
تأصيؿ نظري ليذا المفيوـ ،وخاصة في ظؿ ال َغزو التِّكنولوجي الذى سيطر عمى مجاالت

حياتنا المختمفة ،ومف ىذه المحاوالت النظرية االجتماعية المعرفية التي فَس َرت النوموفوبيا في
اصؿ االجتماعي ،حيث
َ
ضوء عمميات التنظيـ الذاتي والتغذية الراجعة ،وخاص ًة في بيئات التو ُ
يسعوف إلى
يخ َ
شى األفر ُ
المصابو َف باالضطراب مف فُقداف عمميات التطوير المختمفة َو َ
اد ُ
اصؿ االجتماعي
الحصوؿ عمى تعميقات فورية نتيجة سموكياتيـ المختمفة عمى تطبيقات التو ُ
وينتج عنو حالة مف القمؽ قد
يؤدي إلى إساءة استخداميـ لميواتؼ الذكية،
المختمفة ،مما ِّ
ُ
ؽ كفاءة في التنظيـ الذاتي ،ومع ذلؾ فإنيـ
تُؤدِّي إلى سموؾ ُرىابي ال
يمكف لمفرد معو ْ
أف ُيحق َ
ُ
يشعروف بالقمؽ بدوف ىذه التقنيات ;(King et al., 2010; King et al., 2014
). Yildirim & Correia, 2015
افترضت نظرية التعمؽ أف األفراد الذيف يتعمقوف بأجيزتيـ المحمولة قد يشعروف
كما
َ
يشير التعمؽ إلى التمثيبلت العقمية لمذات
بالقمؽ ،وعدـ االرتياح عند االنفصاؿ عنيا؛ حيث
ُ

ذج العمؿ الداخمية ،والتي تَتضمف التصورات الذاتية
والشريؾ والعبلقات التي ُيطمَ ُ
ؽ عمييا نما ُ
ِ
ومدى تَوفرىـ ووعييـ باحتياجات الفرد
لقيمة الفرد الشخصية مف
ِّ
الحب و ِّ
الرعاية مف اآلخريف َ
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) ،(Bowlby, 1982; Seol, 2016كما أشارت األدبيات النفسي ُة إلى أف التعمؽ المرضي

سواس
يتطو ُر بحيث يتجاوز التعم َ
الو ْ
ؽ بالبشر إلى التعمؽ بالمواد ،مما ُيؤدِّي إلى اضطرابات َ
القيري ،والعمؿ القيري ،وأنواع اإلدماف المختمفة ;(Blackwell et al., 2017

) .Fullwood, Quinn, Kaye & Redding, 2017وتـ توثيؽ العبلقة بيف أنماط
الدراسات إلى أَف اآلليات الكامنة
التعمؽ واإلدماف السموكي في األدبيات المختمفة؛ حيث تُشير ِّ
اصؿ
وراء إدماف التِّكنولوجيا والخوؼ مف عدـ القدرة عمى الوصوؿ إلييا
ٌ
ناتج عف التو ُ
بالعزلة االجتماعية
اصؿ االجتماعي؛ مما ُيقمِّؿ الشعور ُ
المجيوؿ والتفاعمي في مواقع التو ُ
سوي بأجيزتيـ المحمولة ،كما أف األفراد الذيف يميموف إلى
لؤلفراد الذيف لدييـ ارتباطٌ غير َ
إدماف أجيزتيـ الذكية تـ تصنيفُيـ عمى أنيـ ُمتعمِّقوف بيا بشكؿ غير ٍ
ضوء ذلؾ
آمف ،وفي َ
نظريا بشكؿ
قد تساعد نظري ُة التعمؽ في فَيـ اضطراب النوموفوبيا ،ولكف لـ يتـ التحقؽ منيا
ً
ٍ
كامؿ مف ذلؾ & (Eichenberg, Schott, Decker & Sindelar, 2017; Sriwilai,
).Charoensukmongkol, 2016

ِ
تناو ِؿ النوموفوبيا كاضطراب
أما عف المعايير التشخيصية لمنوموفوبيا ،فبالرغـ مف ُ
لمطب النفسي ) ،(Bragazzi & Del-Puenete, 2014إال أنو
مف ِقبؿ الجمعية األمريكية
ِّ

ضوء األُطر
حديد
لـ يتـ تَ ُ
معايير تشخيصية لو في الػ ) ،DSM-5 (APA, 2013وفي َ
َ
معايير تشخيصية تَمثمت في:
دد مف ِّ
المفسرة لمنوموفوبيا
النظرية
ِّ
الدراسات ِعدةَ
اقترح َع ٌ
َ
َ

استخداـ الياتؼ المحموؿ بشكؿ ُمنتظـ ،وقضاء وقت طويؿ في استخدامو ،والحصوؿ
ٔ-
ُ
عمى جياز واحد أو أكثر ،وحمؿ الشاحف بشكؿ مستمر.

عور بالقمؽ والتوتر عند التفكير في فُقداف الياتؼ المحموؿ أو عندما ال يكوف
ٕ -الش ُ
استخدامو بسبب
يمكف
متاحا في مكاف قريب أو في غير مكانو أو ال
الياتؼ المحموؿ
ُ
ً
ُ
عدـ تغطية شبكة اإلنترنت أو انخفاض ُمستوى البطارية أو عدـ توفر رصيد ،ومحاولة
تَجن ِب األماكف التي ُيحظَ ُر فييا استخداـ الياتؼ المحموؿ.

ٍ
بشكؿ مستمر عمى شاشة الياتؼ لمعرفة ما إذا تـ استبلـ رسائؿ أو مكالمات
إلقاء نظرة
ٖ-
ُ
أو إشعارات.
دائما قيد التشغيؿ (ٕٗ) ساع ًة ،مع االحتفاظ بالجياز بجوار
ٗ-
ُ
إبقاء الياتؼ المحموؿ ً
مكاف النوـ.
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ِ
وجيا لوجو مع البشر؛ مما قد ُيؤدِّي إلى القمؽ والتوتر ،مع
٘ -قم ُة التفاعبلت االجتماعية ً
اصؿ باستخداـ التقنيات الحديثة.
تفضيؿ التو ُ
 -ٙتَ َحم ُؿ ديوف أو نفقات كبيرة ناتجة عف استخداـ الياتؼ المحموؿ.
اإلحساس برنيف الياتؼ بشكؿ وىمي أو الشعور برنات جواؿ زائفة أو الخمط بيف أصوات
-ٚ
ُ

رنيف الياتؼ واألصوات المشابية لو (Bekaroğlu& Yılmaz, 2020; Bragazzi

). & Del Puente, 2014; Mangot, et al., 2018

مُشهلةُ الدِّراسة
الباحثيف ألبنائيـ خبلؿ سنوات العمؿ في
الدراسة مف خبلؿ ُمعايشة
نبعت مشكم ُة ِّ
َ
َ
نيائيا ،وبسؤاليـ عف
جدوىـ ال يفارقوف الياتؼ المحموؿ
المممكة العربية السعودية؛
ُ
حيث َو ُ
ً
اصؿ االجتماعي
قتصر عمى تطبيقات التو ُ
َنوعية التطبيقات التي يستخدمونياَ ،وجدوا أنيا تَ ُ
اص ِؿ مع أصدقائيـ وأقاربيـ .وبسؤاؿ الزمبلء لمتحقؽ مف أف المشكمة
المختمفة؛ وذلؾ لمتو ُ
جد أنيـ يعانوف مف نفس المشكمة مع أبنائيـ ،وخاصة المر ِ
قيف
شخصي ٌة أو عامة ،فقد ُو َ
اى َ
ُ
ُ
منيـ ،وبسؤاؿ األبناء عف سبب ارتباطيـ الشديد بيو ِ
اتفيـ المحمولة ،أفادوا بأنيا المبل ُذ

اصؿ االجتماعي مع األصدقاء ،والمعارؼ ،والمجتمع؛ وخاصة في ظؿ
الرئيسي ليـ لمتو ُ
االغتراب عف الوطف ،وشعورىـ بالوحدة ،وعدـ التوافُؽ النفسي مع المجتمع المحيط بيـ،
وظروؼ جائحة كورونا التي اجتاحت العالـ؛ وبالتالي فبل مبل َذ ليـ لمخروج مف ىذه المشكمة

إال عف طريؽ استخداـ الياتؼ المحموؿ.
قيف يستخدموف ىذه التطبيقات بشكؿ مكث ٍ
ونظر ألف المر ِ
ؼ عف طريؽ ىواتفيـ
ًا
اى َ
ُ
ُ
يكونوف ُمتصميف بشكؿ مستمر بالعالـ االفتراضي الذي صنعتو ليـ ىذه
الذكية ،فإنيـ
َ
التطبيقات ،التي مف ِ
أبرزىا تَطبيقات  ،Facebook, Twitterوكذلؾ استخداـ بعض تطبيقات
اصؿ االجتماعي التي تسمح بمشاركة الصور ،ومقاطع الفيديو مع اآلخريف
التو ُ
طبيقات لممراىقيف إِمكاني َة متابعة نشاط
مثؿ Instagram, Snap-chat :؛ حيث تتيح ىذه الت
ُ
األصدقاء واألقارب والمشاىير مف خبلليا؛ األمر الذي يدفع المر ِ
قيف إلى تَفَح ِ
ص ىواتفيـ
اى َ
ُ
تكر ٍر لمرد عمى رسائؿ أصدقائيـ ،أو لمتحقؽ مف اإلشعارات التي يتمقونيا مف خبلؿ
بشكؿ ُم ِّ
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الحد الذي يصؿ بيـ إلى اإلدماف (Fuster, Chamarro & Oberst,
ِّ
ىذه التطبيقات إلى

).2017

الدراسات الس ِ
مما َدفع الباحثيف إلى استقراء األدبيات و ٍ
ابقة؛ وتوصموا إلى
عديد مف ِّ
َ
ٍ
بيف مف ِ
بناء ٍ
الم ِ
جديد خارج اإلطار
عالـ افتراضي
غتر َ
أف وسائؿ التو ُ
اصؿ االجتماعي تُ َم ِّك ُف ُ
ِ
فاع ُؿ مف خبلليا مع أفراد آخريفَ ،يتشاركوف معو في
المكاني؛ حيث ُيمك ُف لمفرد الت ُ
االىتمامات ،كما ي ِ
ٍ
بعض ،وذلؾ نتيجة تقوية الروابط
بعضيـ مف
ستمدوف الدعـ االجتماعي
ُ
َ
والتفاعبلت االجتماعية والحوارية بيف أعضاء الجماعات االفتراضية & (Hetz, Dawson,

). Cullen, 2015; Turel & Serenko, 2012
International
حاد الدِّولي لبل تِّصاالت
ؽ ذلؾ مع ما أشار إليو اال تِّ ُ
َويت ِف ُ
] ،Telecommunications Union (2017) [ITUمف أف نمو اشتراكات اإل نترنت عمى ُمستوى

العالـ لؤلجيزة المحمولة بمغ أكثر مف (ٕٓ )%خبلؿ الخمس سنوات األخيرة ،حيث وص َمت إلى
(ٖ )ٗ,مميار اشتر ٍ
البيانات إف ما يقارب مف (ٔ )%ٜمف األشخاص في
صدت
اؾ ،كما َر َ
ُ
ٍ
كر ٍر & (Smith
اتؼ ذكي ًة ،ويستخدمونيا
بشكؿ ُمت ِّ
الواليات المتحدة األمريكية يمتمكوف ىو َ
ٍ
شخص حوؿ العالـ
) ،Page, 2015كما أشارت اإلحصاءات إلى تَ َمم ِؾ حوالي ( )ٕ,ٗٛمميار
اتؼ ذكي ٍة ) ،Yildiz Durak (2019مما يشير إلى أف ِ
تنامي امتبلؾ اليواتؼ المحمولة
ليو َ
ُ
الم ِّ
ؤشرات
أصبح ُجزًءا مف حياة الفرد،
عمى ُمستوى العالـ
َ
َ
وصاح َب ىذا التنامي َعد ٌد مف ُ
السموكية التي مف ِ
قضاء الوقت الطويؿ مع الياتؼ،
متكرر،
حص الياتؼ بشكؿ
ِّ
ُ
أبرزىا :فَ ُ
وجود شاحف أو بنؾ
تَجنب األماكف التي يحظر فييا استخداـ الياتؼ ،امتبل ُؾ أكثر مف ىاتؼ،
ُ
طاقة بشكؿ مستمر مع الفرد ،التحقؽ مف الياتؼ عند االستيقاظ مف النوـ .وِبالنظر إلى ىذه

عديد مف
تشير إلى أف الفرد يعاني مف النوموفوبيا ،وىو ما تَوصمت إليو
جد أنيا
ٌ
السموكيات ُو َ
ُ
الدراسات )(Akilli & Gezgin, 2016; Bragazzi & Del Puente, 2014؛ كما َدع َم ِت
ِّ
اإلحصاءات العالمية ذلؾ؛ فقد أشارت التقارير في المممكة المتحدة إلى ُمعاناة حوالي (ٖ٘)%
مف ُمستخدمي اليواتؼ المحمولة مف النوموفوبيا ،وكانت النسب ُة أعمى في الذكور ،حيث
بمغت (ُ ،)%٘ٛمقارن ًة باإلناث ،التي بمغت ِنسبتُيف ( ،(Mail, 2015) )%ٗٛكما أشارت
اإلحصاءات األمريكية إلى ُمعاناة (٘ )%ٜمف الشباب األمريكي مف ىذا االضطراب

)(Addiction Tips, 2015
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ِ
طبلب
ذكر ) Pavithra, Madhukumar, & Murthy (2015أف (ٖ )%ٜمف
كما َ
يوسيف باستخداـ ىواتفيـ الذكية؛ حتى أنيـ احتفظوا بأجيزتيـ َمعيـ
الطب أصبحوا َم
كمية
ِّ
َ
ِ
طبلب المرحمة
حتى أثناء نوميـ ،وَذكرت اإلحصاءات التركي ُة أف ىناؾ حوالي (ٖ )%ٚمف
الثانوية يعانوف مف ىذا االضطراب (.)Gezgin, et al., 2016

ٍ
جديد،
يور اضطراب
المفرط لتطبيقات التو ُ
اصؿ االجتماعي ظُ ُ
َوتََرت َب عمى االستخداـ ُ
ٍ
بشكؿ أساسي مع ُمشكبلت استخداـ الياتؼ الذكي،
وىو الخوؼ مف الضياع الذي يرتبط

اصؿ االجتماعي & (Clayton, Leshner
وخاصة المشكبلت ال ُمرتبطة باستخداـ وسائؿ التو ُ
اد الذيف يعانوف مف الخوؼ مف
)Almond., 2015; Elhai, et al., 2016؛ حيث ُي ْظ ِي ُر األفر ُ

اصؿ االجتماعي
الضياع َمجموع ًة مف المظاىر السموكية مف أىميا :اال ت ُ
ِّصاؿ بشبكات التو ُ
ٍ
اصؿ االجتماعيُ ،متابع ُة ما يقوـ
بشكؿ مستمرُ ،مشارك ُة جميع أحداث حياتيـ عمى مواقع التو ُ

بو األفراد اآلخروف بشكؿ ُمستمر ومشاركتو مع اآلخريف(Gezgin, Hamutoglu, Sezen-
).Gultekin & Gemikonakli, 2018

الخوؼ مف الضياع يرتبط بخوؼ الفرد مف عدـ قُدرتو عمى متابعة
َوُي ْم ِك ُف القو ُؿِ :إف
َ
اصؿ
المعمومات الجديدة ومعرفتيا؛ مما ُيؤدِّي إلى قضاء األفراد وقتًا
ً
طويبل عمى مواقع التو ُ
ٍ
معمومة ).(Clayton, et al., 2015; Elhai, et al., 2016
االجتماعي ،خشية فوات أية
الدراسات التي تناولَ ِت العبلق َة بيف الخوؼ مف الضياع واستخداـ وسائؿ
وباستقراء ِّ
التواصؿ االجتماعي يت ِ
ضح أف األفراد الذيف يعانوف مف الخوؼ مف الضياع يتفاعموف بشكؿ
ُ
اصؿ االجتماعي وخاصة  ،Facebook, Instgramكما يعانوف مف تَ ِّ
ٍ
دني
كبير مع وسائؿ التو ُ
بالرضا عف الحياة؛ مما ُيؤدِّي إلى انخفاض الرفاىية النفسية لدييـ (Fuster, et al.,
الشعور ِّ

).2017; Gezgin, Hamutoğlu, Gemikonaklı, & Raman, 2017

تغير الجنس،
تغيرات ِّ
وباستقراء ِّ
ضوء ُم ِّ
الدراسات السابقة التي تَناوَلت ُم ِّ
الدراسة في َ
ٍ
الدراسات إلى عدـ وجود فُروؽ
بعض ِّ
تناقضة؛ حيث تَوصمت
نتائج ُم
نتائجيا إلى
فقد أشارت
ُ
َ
ُ

ِ
لجنسيف في الخوؼ مف الضياع ) ،(Abel, Buff & Burr, 2016وعمى العكس مف ذلؾ؛
بيف ا
ِ
الدراسات األخرى إلى وجود فُرو ٍ
الجنسيف في الخوؼ مف
بيف
نتائج بعض ِّ
فقد تَوصمت
ؽ َ
ُ
الضياع في اتِّجاه الذكور ).(Aygar et al., 2019
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الدراسات إلى وجود فُروؽ بيف
تغير النوموفوبيا ،فقد تَوصمت نتائ ُج بعض ِّ
أما في ُم ِّ
ِ
الجنسيف في النوموفوبيا في اتِّجاه اإلناث (Moreno-Guerrero, Aznar-Díaz, Cáceres-
نتائج بعض
) ، Reche, & Rodríguez-García, 2020وعمى العكس مف ذلؾ؛ فقد تَوصمت
ُ
الدراسات األخرى إلى وجود فُروؽ بيف ِ
الجنسيف في اتِّجاه الذكور (Bala & Chaudhary,
ِّ
ِ
الجنسيف في
نتائج بعض ال ِّدراسات إلى عدـ وجود فُروؽ بيف
) ،2020في حيف تَوصمت
ُ
النوموفوبيا). (Farooqui, Pore, Gothankar, 2018; Yildiz , Çengel, & Alkan, 2020

الد ارسة الحالية ،وخاصة
تغيرات ِّ
الباحثُوف ندرةَ ِّ
لم ِّ
كذلؾ الحظَ َ
الدراسات التي تَطَرقت ُ
ِ
ي
عدد ِّ
يتجاوز
الدراسات العربية ،حيث لـ
ِّ
ْ
ُ
الدراسات األجنبية التي تناولت ُكًّبل مف ُمتغير ّ
ٍ
المتمثِّمة في ( SCOPUS ; Web of
ِّ
الدراسة ُمنفردة (ٓ٘ٔ) دراسة في قواعد البيانات العالمية ُ
ِ
الباحثُوف در ِ
بعضيا
الدراسة
تغي َري ِّ
ووجد
،)Science
تناولَت َم ِّ
َ
َ
استيف فقط عمى ُمستوى العالـ َ
ٍ
لمباحثيف
يتسف
مع
َ
المستوى العربي لـ َ
بعض ،وبالبحث في قاعدة بيانات دار المنظومة عمى ُ
إال الحصوؿ عمى (ٓٔ) در ٍ
أغمبيا َمسحية لمتحق ِ
ؽ
اسات فقط تَناولَت ُم ِّ
تغي َر النوموفوبيا ،وجاء ُ
مف وجود النوموفوبيا لدى ع ِّينات مختمفة ليس منيا المر ِ
الم ِ
بيف ،في الوقت الذي لـ
غتر َ
اى َ
َ
قيف ُ
ُ
غي َر الخوؼ مف الضياع.
وجد دراس ٌة عربية واحدة  -في حدود عمـ
الباحثيف -تَناوَلت ُمتَ ِّ
تُ ْ
َ
ِ
الدراسة الحالية ،وذلؾ لموقوؼ عمى كؿ
ضوء ما سبؽ إلجراء ِّ
وسعى
الباحثُوف في َ
َ

مف الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا ،ومحاولة التأصيؿ النظري ليما ،والتعرؼ عمى طبيعة

الدراسة ،ومدى إسياـ الخوؼ مف الضياع في التنبؤ بالنوموفوبيا لدى
تغيري ِّ
العبلقة بيف ُم ِّ
المر ِ
ِ
الم ِ
يمكف
الدراسة ،لذا
ي ِّ
بيف ،وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ بيف
الجنسيف في ُم ِّ
ُ
غتر َ
اى َ
تغير ّ
قيف ُ
ُ
ساؤؿ الرئيس التالي :ما طبيع ُة العبلقة اال ِ
رتباطية بيف الخوؼ مف
َبمورةُ مشكمة ِّ
الدراسة في الت ُ
َ
الضياع والنوموفوبيا لدى المر ِ
الم ِ
الت الفرعي ُة
ساؤؿ الت ُ
ع مف ىذا الت ُ
بيف؟ َويتفر ُ
ساؤ ُ
غتر َ
اى َ
قيف ُ
ُ

التالية:

رتباطية بيف الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا لدى المر ِ
ٔ -ما طبيع ُة العبلقة اال ِ
قيف
اى َ
ُ
الم ِ
بيف؟
غتر َ
ُ
الفروؽ بيف الذكور واإلناث في الخوؼ مف الضياع؟
ٕ -ما
ُ
فروؽ بيف الذكور واإلناث في النوموفوبيا؟
ٖ -ما ال
ُ
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الدراسة مف
عينة ِّ
ٗ -ما إمكاني ُة التنبؤ بالنوموفوبيا مف الخوؼ مف الضياع لدى أفراد ِّ
المر ِ
الم ِ
بيف؟
غتر َ
اى َ
قيف ُ
ُ

أيدافُ الدِّراسة

الدراسة الحالية إلى:
تيدؼ ِّ
ُ
رتباطية بيف الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا لدى المر ِ
ؽ مف طبيعة العبلقة اال ِ
قيف
ٔ -التحق ُ
اى َ
ُ
الم ِ
بيف.
غتر َ
ُ
ِ
ِ
قياسي الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا،
ؼ عمى الفروؽ بيف
ٕ -التعر ُ
الجنسيف في كؿ مف م َ
ستخد ِ
الدراسة الحالية.
ميف في ِّ
الم
َ
ُ
ِ
ِّ
قيف
ٖ -التحق ُ
المراى َ
ؽ مف اإلسياـ النسبي لمخوؼ مف الضياع في التنبؤ بالنوموفوبيا لدى ُ
الم ِ
بيف.
غتر َ
ُ

أينيَّة الدِّراسة

الدراسات العربية عام ًة -في حدود عمـ
الدراسة الحالية؛ ويرجع ذلؾ لندرة ِّ
َٔ -حداث ُة موضوع ِّ
يف -التي تناولت العبلقة بيف الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا ،إضاف ًة إلى ندرة
الباحث َ
الدراسة الحالية؛ حيث ُي َعد ىذا الموضوع مف الموضوعات
ي ِّ
التأصيؿ النظري ل ُم ِّ
تغير ّ
الدراسات التي تَطرقَ ْت إلى موضوع
عدد ِّ
الدراسات األجنبية ،حيث لـ
الحديثة في ِّ
ْ
يتجاوز ُ
الخوؼ مف الضياع (ٓ٘ٔ) در ٍ
توجد
الدراسة الحالية) ،كما أنو ال
اسة أجنبية (حتى إعداد ِّ
ُ

دراس ٌة عربية واحدة تَطرقَ ْت ليذا الموضوع.
الدراسة الحالية مف إطار نظري ودراسات سابقة،
تقدمو ِّ
اء التراث السيكولوجي بما ِّ
ٕ -إثر ُ
وتعريبيا لمقياس الخوؼ مف الضياع (إعداد ،(Przybylski et al., 2013 :وكذلؾ

ٍ
الدراسة الحالية ىي أو ُؿ دراسة
مقياس جديد لقياس النوموفوبيا؛ وذلؾ ألف ِّ
إعدادىا ل
تغير ِ
معا.
تَطرقَ ْت ليذيف ال ُم ِّ
يف ً

الصحة
البحثي الذي ُيساير اال تِّجاىات المعاصرة في االىتماـ بموضوعات ِّ
ٖ -أىمي ُة المجاؿ َ
النفسية ،وخاصة في ِّ
ظؿ التقدـ التكنولوجي الحالي واالضطرابات النفسية الناتجة عنو،
والذي ي ِ
سبيا ،األمر الذي يحتاج معو إلى المزيد مف اإلثراء
مك ُف َعده
ً
مجاال حديثًا ن ً
ُ
ِ
الم ِ
بيف لِكوِنيا
غتر َ
البحثي والنظري ،وخاصة في المجتمعات العربية ،وكذلؾ االىتماـ بفئة ُ
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مؽ االىتماـ الكافي في المجاالت النفسية ،بالرغـ مف ِق َدِـ ظاىرة
مف الفئات التي لـ تَ َ
الم ِ
بيف منذ اكتشاؼ
غتر َ
االغتراب وخاصة في الدِّوؿ العربية التي بدأت في استقباؿ ُ
البتروؿ في منطقة الخميج العربي في بداية السبعينات.

تغير ِ
الدراس ُة الحالية؛ حيث ُي َعد كؿ مف الخوؼ مف الضياع
يف الذي ِف تناولتيما ِّ
ٗ -أىمي ُة ال ُم ِّ
سمبا عمى الجوانب النفسية واألكاديمية
والنوموفوبيا ،مف المشكبلت النفسية التي تُؤثِّر ً
لدى األفراد عام ًة والمر ِ
قيف خاص ًة.
اى َ
ُ
المراىقة) ،حيث تُعد ىذه المرحمة
الع ْمري ِة التي تتناولُيا ِّ
٘ -أىمي ُة الشريحة ُ
الدراسة (مرحمة ُ

استخداما لميواتؼ المحمولة ،كما تتمي ُز ىذه المرحمة بالعديد مف المشكبلت
ىي األكثر
ً
النفسية واالجتماعية.
ٍ
إرشادية أو عبلجية تيدؼ إلى
امج
مكف االستفادةُ مف نتائج ِّ
ُ -ٙي ُ
الدراسة الحالية في تقديـ بر َ
توجيو األفراد حوؿ االستخداـ األمثؿ لميواتؼ المحمولة ،وكذلؾ في محاولة تقديـ ُحموؿ
ٍ
لمواجية انتشار النوموفوبيا والخوؼ مف الضياع ،والتي ي ِ
مشكبلت مرتبط ًة
مك ُف َعدىا
ُ
ُ
بلب ،كذلؾ إثارة َوعي
بالتِّكنولوجيا الحديثة ،وكذلؾ مرتبطة باالغتراب الذي يعي ُ
شو الط ُ
لطريقة استخداـ ِ
ِ
ِ
ِ
أبنائيـ لميواتؼ المحمولة،
أمياتيـ بضرورة االنتباه
آباء الطبلب ووعي
مع توجيو انتباىيـ عند تَ ِّ
تفاعميـ االجتماعي.
دني ُمستوى ُ

مُصطلخاتُ الدِّراسة وتعزيفاتًُا اإلدزائيَّة

ٔ -اخلوف مو الضَّياع:Fear Of Missing Out (FOMO) :
تعريؼ ) Przybylski et al. (2013لمخوؼ مف الضياع ،والذي عرفو
تبنى الباحثوف
َ
عمى أنو :حال ٌة مف القمؽ االجتماعي الناتج عف االعتقاد بأف اآلخريف يمارسوف خبراتيـ

االجتماعية بشكؿ ُم ٍ
اصؿ االجتماعي مع
ثمر ،مما ُيؤدِّي إلى االنشغاؿ الدائـ بالحفاظ عمى التو ُ
اآلخريف لمتعر ِ
يكوف الفرد ُجزًءا منيا ،ويتحدد
ؼ عمى أنشطتيـ االجتماعية المختمفة التي ال
ُ
اىقة مف خبلؿ استجابتو عف فقرات ِ
اىؽ /المر ِ
إجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا المر ِ
المقياس
ً
ُ
ُ
الدراسة الحالية".
ستخدِـ في ِّ
الم
َ
ُ
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ٕ -رُيابُ فُكداى اهلاتف احملنول (الهوموفوبيا) ):No Mobile Phobia (Nomophobia

الم ِّ
ؤشرات السموكية الناتجة عف الخوؼ
ُي ِّ
عرفُو الباحثوف عمى أنو "مجموع ٌة مف ُ
ِ
اصؿ مع اآلخريف،
الشديد مف االبتعاد عف الياتؼ المحموؿ ،مما ُي ُ
عيؽ قُدرة المراىؽ َع ِف التو ُ
سبب لو حال ًة
اص ًبل َى ًّ
اصؿ االجتماعي المختمفة؟ مما ُي ِّ
سواء أَ َ
اتفيا أـ َعبر وسائؿ التو ُ
كاف تُو ُ

ِّ
ويمكف االستدال ُؿ عميو بالدرجة التي يحصؿ عمييا
س ًمبا عمى ُمجريات حياتو،
ُ
مف اليمع تُؤثر َ
ِ
ِ
الدراسة
ستخدـ في ِّ
الم
َ
المراىقة مف خبلؿ استجابتو عف فَقرات مقياس النوموفوبيا ُ
المراىؽُ /
الحالية".

ٖ -املُزايكُوى املُغرتِبُوىExpatriate Adolescents :

ِ
شخص مقيـ في ٍ
بمد ٍ
الم ِ
غالبا
ُي ِّ
عر ُ
يشير ً
غتر ُ
آخر غير بمده األَصمي ،و ُ
ؼ ُ
ب عمى أنو َ ٌ ُ ٌ
موف مناصب خارج ِ
ٍ
ِ
ِ
بشكؿ ُمستقؿ أو
وطنيـ ،إما
الميني َ
َ
َ
الميرة الذيف َيش َغ َ َ
يف أو العماؿ َ
إلى َ
ركات أو ج ٍ
ش ٍ
ِ
ِ
امعات أو
مكف أ ْف
أرباب
ميف إلى الخارج ِمف ِقَبؿ
تكوف َ
َ
العمؿ ،والتي ُي ُ
رس َ
َ
ُم َ
مؤس ٍ
سات ُحكومي ًة أو َغير ُحكومي ٍة ). (Castree, Kitchin & Rogers, 2013
ُ
الم ِ
االبف (أو االبن ُة) الذي
الدراسة الحالية بأنو:
ب إجرائيًّا في ِّ
َوُي َعر ُ
المر ُ
ُ
غتر ُ
اىؽ ُ
ؼ ُ
يعود إلى ِ
بصفة مؤق ٍ
ٍ
ِ
وطنو
المممكة العربية السعودية ،وذلؾ
ُ
تة ،عمى ْ
أف َ
ُ
يعيش مع أسرتو في َ
قضاء فترٍة معي ٍ
ِ
نة ِم َف الز ِ
مف.
بعد
األصمي َ
ُ

مُخدَّداتُ الدِّراسة

الدراسة الحالية بموضوعيا المتمثِّؿ في تَعرؼ طبيعة العبلقة اال ِ
تَحد ِ
رتباطية بيف
دت ِّ
ُ
الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا ،إضافة إلى التحقؽ مف اإلسياـ ِّ
النسبي لمخوؼ مف الضياع
في التنبؤ بالنوموفوبيا ،وبعينتيا مف المر ِ
الم ِ
بيف في المممكة العربية
غتر َ
اى َ
قيف المصرييف ُ
ُ
الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي (ٕٕٓٓ /ٕٜٓٔـ)،
السعودية ،وبزمانيا خبلؿ الفصؿ ِّ
المتمثِّمة في مقياس الخوؼ مف الضياع (إعداد، Przybylski et al., 2013 :
وبأدواتيا ُ
لكترونيا
تطبيؽ أداتييا إ
وتعريب الباحثيف) ،و ِمقياس النوموفوبيا (إعداد الباحثيف)؛ حيث تـ
ُ
ً

ستخدمة
الم
عف طريؽ االنترنت باستخداـ  ،Google Formsو ًا
َ
أخير باألساليب اإلحصائية ُ
المستقمِّة ،وتحميؿ
المتمثِّمة في ُمعامؿ ارتباط بيرسوف ،واختبار (ت) ِّ
لمعينات ُ
لمعالجة بياناتيا و ُ
االنحدار الخطي.
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دراساتٌ سابكة

اطمع الباحثوف عمى ٍ
ويمكف تصنيفُيا في ثبلث
الدراسات والبحوث السابقة،
عدد مف ِّ
ُ
ٍ
رئيسية كالتالي:
محاور
َ

 - 1دراساتٌ تَهاوَلَت اخلوفَ مو الضَّياع يف ضَوء بعض املُتغيِّزات.

ىدفَت دراس ُة ) Abel, Buff & Burr (2016إلى تَ ِ
قنيف مقياس الخوؼ مف الضياع
ضوء عدد
الذي أَعدهُ ) ،Przybylski et al. (2013والتحقؽ مف خصائصو السيكومترية في َ

المعدؿ التراكمي ،ال ُمستوى
مف ال ُم ِّ
تغيرات الديموجرافية والتي تَمثمت في :النوعِّ ،
السفُ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طالبة)
طالب ،وٖٙ
وطالبة جامعي ٍة (ٖٖٔ
طالب
الدراسة مف ()ٜٔٙ
عينة ِّ
ِّ
الدراسي ،وتكوَنت ِّ

أعمارىـ الزمنية ما بيف ( )ٕٗ -ٔٛسن ًة ،وأسفرت
بالواليات المتحدة األمريكية تراوحت
ُ
عزى إلى النوع أو إلى
النتائج عف عدـ وجود فروؽ دالة إِحصائيًّا في الخوؼ مف الضياع تُ َ
فروؽ دالة إِحصائيًّا تُعزى إلى المرحمة العمرية في اتِّجاه
المعدؿ التراكمي ،في حيف ُو َج َدت
ٌ
ُ

المرحمة (ٕٕ )ٕٖ -سن ًة ،كما ظيرت فروؽ دالة إِحصائيًّا في الخوؼ مف الضياع تُعزى إلى
ال ُمستوى الدراسي في اتِّجاه ال ُمستوى األوؿ.
وىدفَت دراسة ) Santana-Vega, Gómez-Muñoz, & Feliciano-García (2019إلى
ؼ طبيعة العبلقة اال ِ
عر ِ
رتباطية بيف مشكبلت استخداـ الياتؼ الذكي والخوؼ مف الضياع
تَ ِّ
ٍ
طالب مف طبلب المرحمة الثانوية في
الدراسة مف ()ٜ٘ٙ
عين ُة ِّ
اصؿ مع األسرة ،وتكوَنت ِّ
والتو ُ

الدراسة في استبياف
ات ِّ
اوحت
أعمارىـ الزمنية ما بيف (ٕٔ )ٜٔ -سن ًة ،وتَمثمت أدو ُ
إسبانيا تر َ
ُ
المتعمِّقة بالياتؼ المحموؿ (إعداد ،)Beranuy et al., 2009 :واستبياف الخوؼ مف
الخبرات ُ

اصؿ بيف أولياء
الضياع-النسخة اإلسبانية (إعداد ،) Przybylski, et al., 2013 :ومقياس التو ُ
األمور (إعداد ،)Alonso-Arbio & Gallarin, 2013 :وأَسفرت أىـ النتائج عف وجود عبلقة
ِ
ارتباطية ُموجبة دالة إِحصائيًّا بيف االستخداـ المشكؿ لميواتؼ الذكية والخوؼ مف الضياع،
المستغرؽ في استخداـ
ووجود فُروؽ دالة إِحصائيًّا في الخوؼ مف الضياع تُ َ
عزى إلى الوقت ُ
اليواتؼ الذكية في اتِّجاه الوقت األعمى.
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كما ىدفَت دراس ُة ) Coskun & Muslu (2019إلى التعرؼ عمى ُمشكبلت استخداـ
اليواتؼ الذكية ومستويات الخوؼ مف الضياع لدى المر ِ
الدراسة مف
عينة ِّ
قيف ،وتكونت ِّ
اى َ
ُ
ٍ
(ٍٖٓ )ٔٙ
وطالبة ،وتَمثمت األدوات في مقياس الخوؼ مف الضياع (إعدادPrzybylski :
طالب

 ،)et al., 2013ومقياس مشكبلت استخداـ الياتؼ الذكي (إعداد،)Tekin et al., 2014 :
ِ
ٍ
ارتباطية دالة إِحصائيًّا بيف مشكبلت استخداـ الياتؼ
عبلقة
أسفرت أىـ النتائج عف وجود
و َ
الذكي والخوؼ مف الضياع ،ووجود فرو ٍ
ؽ دالة إِحصائيًّا في مشكبلت استخداـ الياتؼ الذكي

أسفرت عف إسياـ الخوؼ مف
عزى إلى النوع ،المرحمة العمرية ،التحصيؿ الدراسي ،كما
تُ َ
َ
الضياع في التنبؤ بمشكبلت استخداـ الياتؼ الذكي.
وىدفت دراس ُة ) Dempsey, O'Brien, Tiamiyu & Elhai (2019إلى استكشاؼ

الدور الوسيط لمخوؼ مف الضياع واالجترار في العبلقة بيف االكتئاب والقمؽ االجتماعي
ٍ
طالب
الدراسة مف (ٔ)ٕٜ
عينة ِّ
والرضا عف الحياة وبيف كثافة استخداـ الفيسبوؾ ،وتكونت ِّ

أعمارىـ الزمنية ما بيف ( )ٕ٘ -ٔٛسن ًة،
في إحدى الجامعات بالغرب األمريكي تراوحت
ُ
ِ
اف
خدمت ِّ
واست َ
قياس الخوؼ مف الضياع (إعداد ،)Przybylski et al., 2013 :واستبي َ
الدراسة م َ

استبياف أساليب التفكير التأممي (إعداد:
الصحة النفسية (إعداد ،)Spitzer et al., 1999 :و
ِّ
َ
سفرت
 ،)Brinker & Dozois, 2009و ِمقياس كثافة استخداـ الفيسبوؾ (إعداد الباحثيف) ،وأ َ
ِ
ارتباطية موجبة دالة إِحصائيًّا بيف كثافة استخداـ الفيسبوؾ
الدراسة عف وجود عبلقة
نتائج ِّ
ُ
الخوؼ مف الضياع الدور الوسيط
الرضا عف الحياة ،كما لِ َع َب
تغيرات ِّ
مع ُم ِّ
الدراسة باستثناء ِّ
ُ
في العبلقة اال ِ
الدراسة.
تغيرات ِّ
رتباطية بيف كثافة استخداـ الفيسبوؾ و ُم ِّ
ؼ طبيعة العبلقة اال ِ
كما ىدفَت دراس ُة ) Aygar et al. (2019إلى تَعر ِ
رتباطية بيف
تغيرات الديموجرافية لدى
ضوء بعض ال ُم ِّ
الخوؼ مف الضياع ومشكبلت استخداـ اإلنترنت في َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طالبة)
طالب ،وٕٗ٘
وطالبة (ٕٜٓ
طالب
الدراسة مف (ٖ)ٗٙ
عينة ِّ
طبلب الجامعة ،وتكونت ِّ

استخدمت
أعمارىـ الزمنية ما بيف ( )ٕٗ -ٔٛسن ًة ،و
بجامعة  Eskisehirبتركيا تراوحت
َ
ُ
ِ
قياس الخوؼ مف الضياع (إعداد ،)Przyblski et al., 2013 :ومقياس ُمشكبلت
ِّ
الدراسة م َ
أسفرت أىـ النتائج عف وجود عبلقة
استخداـ اإلنترنت (إعداد ،)Ceyhan et al., 2007 :و َ
ِ
ارتباطية موجبة دالة إِحصائيًّا بيف الخوؼ مف الضياع ومشكبلت استخداـ اإلنترنت ،ووجود
الدراسة ترجع إلى ِ
عدد ساعات استخداـ اإلنترنت في اتِّجاه
ي ِّ
فروؽ دالة إِحصائيًّا في ُم ِّ
تغير ّ
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الزمف األعمى مف أربع ساعات ،ووجود فروؽ في الخوؼ مف الضياع ترجع إلى النوع في
اتِّجاه الذكور.

ؼ طبيعة العبلقة اال ِ
وىدفَت دراس ُة ) Coco et al. (2020إلى تَعر ِ
ِ
إدماف
رتباطية بيف
الياتؼ الذكي والخوؼ مف الضياع لدى المر ِ
الدراسة مف (ٕٕٗ) مراى ٍ
ؽ
عينة ِّ
قيف ،وتكونت ِّ
اى َ
ُ
ٍ
اى ٍ
ومر ِ
ٍ
أعمارىـ الزمنية ما بيف (ٕٔ )ٔٙ-سن ًة،
اوحت
قة (ٜٔٓ
طالب ،ؤٖٖ طالبة) تر َ
ُ
ُ
ِ
ومقياس
قياس الخوؼ مف الضياع (إعداد،)Przybylski et al., 2013 :
استخدمت ِّ
و
َ
َ
الدراسة م َ

أسفرت أىـ النتائج
إدماف اليواتؼ الذكية-النسخة المختصرة (إعداد ،)Kwon, et al., 2013 :و َ
ِ
ارتباطية ُموجبة دالة إِحصائيًّا بيف إدماف اليواتؼ الذكية والخوؼ مف
عف وجود عبلقة

الضياع ،ووجود فرو ٍ
العمرية في
ؽ دالة إِحصائيًّا في الخوؼ مف الضياع تُ َ
المرحمة ُ
عزى إلى َ
العمر األكبر ِس ًنا.
اتِّجاه ُ

وىدفت دراسة ) Elhai et al. (2020إلى تَعرؼ الدور الوسيط لمخوؼ مف الضياع في
ِ
استخداـ اليواتؼ الذكية لدى الشباب ،وتكونت
العبلقة بيف أعراض االكتئاب والقمؽ لِشد ِة
طالب جامعي ِ
ٍ
ؽ عمييـ عبر اإلنترنت ِمقياس الخوؼ
الدراسة مف (ٖٗٓٔ)
عينة ِّ
ِّ
صيني ،طُِّب َ
مف الضياع (إعداد ،)Przybylski et al., 2013 :و ِمقياس مشكبلت استخداـ الياتؼ المحموؿ
ِ
الباحثيف) ،وأسفرت النتائج عف وجود ِع ٍ
ارتباطية دالة إِحصائيًّا
بلقة
(االكتئاب ،القمؽ) (إعداد
َ
َ
ط الخوؼ مف الضياع
بيف الخوؼ مف الضياع ومشكبلت استخداـ الياتؼ المحموؿ ،كما تَوس َ
العبلقة بيف ُمشكبلت استخداـ الياتؼ الذكي والشعور بالقمؽ؛ في حيف لـ يتوسط الخوؼ مف
الضياع العبلقة بيف ُمشكبلت استخداـ الياتؼ الذكي واالكتئاب.

 - 2دراساتٌ تَهاولت الهوموفوبيا يف ضَوء بعض املُتغيِّزات.

ىدفت دراس ُة ) Gezgin & Çakır (2016إلى تَعرؼ ُمعدالت انتشار النوموفوبيا لدى
الدراسة مف
عينة ِّ
تغيرات ،وتكونت ِّ
ضوء بعض ال ُم ِّ
طبلب المرحمة الثانوية في تركيا في َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طالبة) ُمقيديف في
طالب ،وٕٜ٘
وطالبة في المرحمة الثانوية (ٕٔٙ
طالب
(٘)ٗٚ
ِ
قياس النوموفوبيا-النسخة
استخدمت ِّ
الصفوؼ مف التاسع إلى الثاني عشر ،و
َ
الدراسة م َ

الدراسة عف وجود فُروؽ
أسفرت أىـ نتائج ِّ
التركية (إعداد ،)Yildirim et al., 2015 :و َ
ِ
الدراسة إلى عدـ وجود فُروؽ
الجنسيف في النوموفوبيا في اتِّجاه اإلناث ،كما تَوصمت ِّ
بيف
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عزى إلى الصؼ الدراسي ،أو مدة استخداـ الياتؼ المحموؿ ،أو
في ُمستوى النوموفوبيا تُ َ
ُمستوى تعميـ الو ِ
الديف.

وىدفَت دراسة ) Farooqui, et al. (2018إلى تعرؼ ُمعدالت انتشار النوموفوبيا لدى
ٍ
ٍ
وطالبة في ال ُمستوى األوؿ بكمية
طالب
الدراسة مف (٘ٗٔ)
عينة ِّ
طبلب كمية
الطب ،وتكونت ِّ
ِّ
الدراسة في ِمقياس
ات ِّ
الطِّ ِّ
طالبا ،و ٜٚطالب ًة) ،وتَمثمت أدو ُ
ب بجامعة بوف في ألمانيا (ً ٙٙ
الدراسة عف ارتفاع ُمعدالت انتشار
النوموفوبيا (إعداد ،)Yildirim, 2015 :وأسفرت أىـ نتائج ِّ
عزى إلى
أسفرت ِّ
النوموفوبيا لدى الطمبة ،كما
الدراسة عف عدـ وجود فروؽ في النوموفوبيا تُ َ
َ

النوع.

وىدفَت دراسة ) Moreno-Guerrero, et al. (2020إلى التعرؼ عمى ُمعدالت انتشار
ٍ
ٍ
وطالبة بجنوب إسبانيا
طالب
الدراسة مف (ٖٗ)ٔٚ
عينة ِّ
النوموفوبيا لدى الشباب ،وتكونت ِّ
ٍ
ٍ
أعمارىـ الزمنية ما بيف (ٕٔ  )ٕٓ -سن ًة ،وتَمثمت
اوحت
(٘٘ٚ
طالب ،و ٜٛٛطالبة) تر َ
ُ
الدراسة في ِمقياس النوموفوبيا-النسخة اإلسبانية (إعدادGonzález-Cabrera et al., :
ات ِّ
أدو ُ

الدراسة عف ارتفاع ُمعدؿ انتشار النوموفوبيا لدى الشباب ،كما
 ،)2017وأسفرت أىـ نتائج ِّ
الدراسة عف ارتفاع معدؿ النوموفوبيا لدى اإلناث مقارن ًة بالذكور ،وعدـ وجود فروؽ
أسفرت ِّ
العمرية.
دالة إِحصائيًّا في النوموفوبيا تُعزى إلى المرحمة ُ
وىدفَت دراسة ) Yildiz , Çengel, & Alkan (2020إلى تَعرؼ طبيعة ِ
العبلقة
اال ِ
تغيرات
ضوء ال ُم ِّ
رتباطية بيف النوموفوبيا وعادات استخداـ الياتؼ المحموؿ في َ
ٍ
ٍ
ٍ
طالبة)
طالبا ،ؤٜٛ
الدراسة مف (ٕٓ٘)
عينة ِّ
ِّ
الديموجرافية ،وتكونت ِّ
طالب وطالبة (ًٔ ٙ
أعمارىـ الزمنية ما بيف ()ٕٓ-ٔٛ
يدرسوف بالثانوية المينية في مدينة ىندؾ التركية تراوحت
ُ
الدراسة في مقياس النوموفوبيا (إعداد ،)Yildirim, 2015:و ِمقياس
سن ًة ،وتَمثمت أدوات ِّ
أسفرت أىـ النتائج عف وجود
عادات استخداـ الياتؼ (إعداد ،)Stone & Bibbey, 2013 :و َ
ِ
ارتباطية موجبة بيف النوموفوبيا وعادات استخداـ اليواتؼ المحمولة ،وعدـ وجود
عبلقة

عزى إلى العوامؿ الديموجرافية المتمثِّمة في :النوع،
فروؽ دالة إِحصائيًّا في النوموفوبيا تُ َ
العمر ،التخصص الدقيؽ.
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كما ىدفَت دراسة ) Bala& Chaudhary (2020إلى تَعرؼ ُمعدالت انتشار النوموفوبيا
ٍ
ٍ
ٍ
طالب ،وٓ٘ٔ
وطالبة (ٓ٘ٔ
طالب
الدراسة مف (ٖٓٓ)
عينة ِّ
لدى طبلب الجامعة ،وتكونت ِّ
ٍ
أعمارىـ الزمنية ما بيف
اختيارىـ بطريقة عشوائية مف جامعة  Agraباليند تراوحت
طالبة) تـ
ُ
ُ
الدراسة مقياس النوموفوبيا (إعدادYilidirim & Correia, :
استخدمت ِّ
(٘ٔ )ٕٓ -سن ًة ،و
َ

 ،)2015وأسفرت أىـ النتائج عف ارتفاع ُمعدؿ انتشار النوموفوبيا لدى الطمبة ،ووجود فُروؽ
عزى إلى النوع في اتِّجاه الذكور ،باإلضافة إلى وجود فروؽ في النوموفوبيا
في النوموفوبيا تُ َ
العمرية في اتِّجاه المرحمة العمرية التي تتراوح ما بيف (٘ٔ )ٔٚ -سن ًة.
تُعزى إلى المرحمة ُ

 - 3الدِّراساتُ اليت تَهاولَت العالقةَ االرتباطِيَّة بني اخلوف مو الضَّياع والهوموفوبيا.

ىدفَت دراس ُة ) Gezgin, et al. (2018إلى تَعرؼ طبيعة العبلقة اال ِ
رتباطية بيف

ٍ
طالب
الدراسة مف ()ٖ٘ٛ
عينة ِّ
النوموفوبيا والخوؼ مف الضياع لدى طبلب الجامعة ،وتكونت ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
طالبة) بإحدى الجامعات التركية بمتوسط عمر زمني (ٓٗ)ٕٖ,
طالب ،وٖٗٙ
وطالبة (ٗٔٚ

الدراسة مقياس النوموفوبيا-النسخة التركية (إعداد:
استخدمت ِّ
سن ًة ،و
َ
 ،)2016ومقياس الخوؼ مف الضياع-النسخة التركية (إعداد،)Gokler et al., 2016 :
ِ
ٍ
ارتباطية ُموجبة ودالة إِحصائيًّا بيف النوموفوبيا والخوؼ مف
عبلقة
سفرت النتائج عف وجود
وأ َ
الضياع.
Yildirim et al.,

وىدفَت دراسة ) Hoşgör & Hoşgör (2019إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف النوموفوبيا

عينة
تغيرات الديموجرافية لدى طبلب الجامعة ،وتكونت ِّ
ضوء ال ُم ِّ
والخوؼ مف الضياع في َ
ٍ
ٍ
ٍ
استخدمت
طالبة) في تركيا ،و
طالبا ،وٕ٘ٓ
الدراسة مف (ٖ)ٕٚ
ِّ
َ
طالب وطالبة جامعية (ً ٙٛ
الدراسة مقياس النوموفوبيا-النسخة التركية (إعداد ،)Yildirim et al., 2016 :ومقياس
ِّ
الخوؼ مف الضياع (إعداد ،)Przybylski et al., 2013 :وأسفرت أىـ النتائج عف وجود عبلقة
ِ
ارتباطية ُموجبة دالة إِحصائيًّا بيف النوموفوبيا والخوؼ مف الضياع ،ووجود فروؽ دالة
توجد فروؽ في
عزى إلى النوع في اتِّجاه اإلناث ،في حيف لـ
ي ِّ
إِحصائيًّا في ُم ِّ
الدراسة تُ َ
ْ
تغير ّ
العمرية.
ي ِّ
ُم ِّ
الدراسة تُ َ
تغير ّ
عزى إلى المرحمة ُ
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تعكيبٌ عام على الدِّراسات السَّابكة َسالفة الذِّنز
يمي:

يمكف مبلحظ ُة ما
عرضيا فيما سبؽ،
الدراسات السابقة التي تـ
مف خبلؿ تحميؿ ِّ
ُ
ُ

الدراسات السابقة ،وتوصموا إلى ِ
الدراسات
قمة ِّ
عددا مف ِّ
ٔ -مو حيح املوضوع :استق أر الباحثوف ً
األجنبية السابقة التي تناولت العبلقة اال ِ
رتباطية بيف الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا،
ِ
الباحثيف -تناولَت العبلق َة بيف
وندرة وجود دراسات عربية سابقة  -في حدود اطِّبلع

الدراسات التي أُجريت لدراسة العبلقة
الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا عامةً ،وكذلؾ ندرة ِّ
تغيريف لدى المر ِ
ِ
الم ِ
األجنبي والعربي.
المستوييف
بيف عمى
بيف ال ُم ِّ
ِّ
غتر َ
اى َ
قيف ُ
ُ
ٕ -مو حيح العَ ِّيهات :حاوؿ الباحثوف قَدر اإلمكاف استقراء ِدراسات أُجريت عمى المر ِ
قيف
اى َ
َ
ُ
ِ
نظر ِ
لقمتيا -فقد استعانوا بدراسات أ ِ
قيف والشباب (مف
عام ًة ،ولكف ً -ا
المراى َ
ُجرَيت عمى ُ
ٍ
سف
بشكؿ
تغيريف
طُبلب المرحمتيف الثانوية والجامعية) لتوضيح ال ُم ِّ
َ
أعمؽ ،ولكف لـ َيتَ َ
لمباحثيف الحصوؿ عمى دراسات تناولت فئة المر ِ
الم ِ
بيف.
غتر َ
اى َ
َ
قيف ُ
ُ
ذكرىا عمى مقياس
معظـ ِّ
ٖ -فينا يَتعلَّ ُل باألدوات :اعتمدت
الدراسات السابقة التي تـ ُ
ُ
عينات
) Przybylski et al. (2013لقياس الخوؼ مف الضياع ،الذي تـ تقني ُنو عمى ِّ
ٍ
الدراسات السابقة عمى مقياس
معظـ ِّ
تنوعة ،كما اعتمدت
مختمفة وفي بيئات ثقافية ُم ِّ
ُ
) Yildirim & Correia (2015لقياس النوموفوبيا لدى طبلب الجامعة ،وتـ تقني ُنو عمى
ٍ
مختمفة سواء أكانت في المراحؿ العمرية أـ في البيئات الثقافية المختمفة؟ مما دعا
َع ِّينات
ِ
ِ
وخصائصيا.
الدراسة
عينة ِّ
افؽ مع
طبيعة ِّ
الباحثي َف إلى إعداد ِمقياس َيتو ُ

 - 4أمَّا مو حيح الهَّتائج

ٍ
ِ
عرضيا
الدراسات األجنبية السابقة التي تـ
عديد مف ِّ
أشارت نتائج
ُ
أ -العبلقة اال رتباطيةَ :
ٍ
ِ
بيئات ثقافية
ارتباطية ُموجبة بيف الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا في
إلى وجود عبلقة
الدراسات التي تناولت إمكانية التنبؤ بالنوموفوبيا مف خبلؿ الخوؼ مف
تنوعة ،فيما َندرت ِّ
ُم ِّ
الضياع باستثناء دراس ِ
تيف فقط ).(Gezgin, et al., 2018; Hoşgör & Hoşgör, 2019

ِ
الدراسات السابقة التي تناولت الفُروؽ بيف
الجنسيف :اختمفَت نتائج ِّ
ب -الفُروؽ بيف

الدراسات إلى وجود فروؽ في
بعض ِّ
الدراسة؛ حيث تَوصمت
ي ِّ
الذكور واإلناث في ُم ِّ
ُ
تغير ّ
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اتِّجاه الذكور ) ،(Aygar et al., 2019; Bala& Chaudhary, 2020في حيف تَوصمت

نتائج دراسات أُخرى إلى وجود فروؽ في اتِّجاه اإلناث

;(Gezgin& Çakır, 2016

) ،Moreno-Guerrero, et al., 2020في حيف تَوصمت نتائج دراسات أخرى إلى عدـ وجود
عزى إلى النوع & (Abel et al., 2016; Farooqui, et al., 2018; Yildiz , Çengel,
فروؽ تُ َ

).Alkan, 2020

الدراسات السابقة في
٘ -استفادةُ الدِّراسة احلاليَّة مو الدِّراسات السَّابكة :تـ االستفادةُ مف ِّ
الدراسة ،والتحقؽ مف خصائصيا
استخبلص المفاىيـ اإلجرائية ،واعداد أَداتَ ّي ِّ
فضبل عف تدعيـ النتائج عند مناقشتيا الحقًا.
السيكومتريةً ،

 - 6أَودٌُ تَفَ ُّزدِ الدِّراسة احلالية عو الدِّراسات السَّابكة

عرضيا فيما يمي:
الدراسات السابقة التي تـ
الدراسة الحالية عف ِّ
تَفَرَد ِت ِّ
ُ
عينة مف المر ِ
الم ِ
بيف.
اؤىا عمى ِّ
أ -إجر ُ
غتر َ
اى َ
قيف ُ
ُ

ِ
ي
الدراسات التي تناولت الفروؽ بيف
بايف نتائج ِّ
الجنسيف في ُم ِّ
ب -التحق ُ
ؽ مف تَ ُ
تغير ّ
الدراسة.
ِّ

ج -عدـ وجود دراسات عربية  -في حدود ِّ
يف -تَطرقت إلى الخوؼ مف
اطبلع الباحث َ
ُ
ِ
ِ
بيف خاص ًة ،وكذلؾ
المغتر َ
المراى َ
قيف ُ
الضياع في عبلقتو بالنوموفوبيا عام ًة ولدى ُ
إمكانية التنبؤ بالنوموفوبيا بمعمومية درجات الخوؼ مف الضياع.
د -محاول ُة اإلسياـ في إثراء مكتبة ِ
القياس النفسي مف خبلؿ إعداد مقياس لقياس
ؽ ليا أي در ٍ
اسة
النوموفوبيا ،وكذلؾ تَعريب َمقياس الخوؼ مف الضياع ،والذي لـ تَتطر ْ
في التراث السيكولوجي العربي.

فُزوضُ الدِّراسة

مكف ِ
ضوء استقراء التراث السيكولوجي
صياغ ُة فروض ِّ
ُي ُ
الدراسة الحالية في َ
الدراسات السابقة كما يمي:
و ِّ
الدراسة مف المر ِ
ِ
قيف
عينة ِّ
توجد عبلقة
ارتباطية موجبة دالة إِحصائيًّا بيف درجات أفراد ِّ
ُٔ -
اى َ
ُ
الم ِ
بيف عمى مقياس الخوؼ مف الضياع ودرجاتيـ عمى مقياس النوموفوبيا.
غتر َ
ُ
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توجد فروؽ دالة إِحصائيًّا بيف متوسطي درجات المر ِ
قيف الذكور واإلناث عمى مقياس
ٕ -ال
ُ
اى َ
ُ
الخوؼ مف الضياع.
توجد فروؽ دالة إِحصائيًّا بيف متوسطي درجات المر ِ
قيف الذكور واإلناث عمى مقياس
ٖ -ال
ُ
اى َ
ُ
النوموفوبيا.
ٗ -يسيـ الخوؼ مف الضياع في التنبؤ بالنوموفوبيا لدى المر ِ
الم ِ
بيف.
غتر َ
اى َ
قيف ُ
ُ
ُ ُ

َمهًجُ الدِّراسة وإدزاءاتًُا
 - 1مهًج الدِّراسة

المقارف؛ وذلؾ بغي َة التعرؼ
اعتم َدت ِّ
الدراس ُة عمى المنيج الوصفي بشقيو االرتباطي و ُ
عمى طبيعة العبلقة اال ِ
الدراسة
عينة ِّ
رتباطية بيف النوموفوبيا والخوؼ مف الضياع لدى أفراد ِّ
مف المر ِ
الم ِ
الدراسة،
ي ِّ
بيف ،والتعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث في ُمت ِّ
غتر َ
اى َ
غير ّ
قيف ُ
ُ
الدراسة.
عينة ِّ
وكذلؾ لمتحقؽ مف قُدرة الخوؼ مف الضياع في التنبؤ بالنوموفوبيا لدى أفراد ِّ

 - 2عيِّهةُ الدِّراسة
أ  -عيِّهة الدِّراسة األوليَّة

ٍ
الدراسة األولية مف (ٕٓٔ) مراى ٍ
طالبا ،وٗٗ طالب ًة)
عين ُة ِّ
تكونت ِّ
ومراىقة (ً ٚٙ
ؽ ُ
أعمارىـ الزمنية ما بيف (٘ٔ )ٔٚ-سن ًة بمتوسط ( )ٔ٘,ٜٛسن ًة ،وانحراؼ معياري
تراوحت
ُ
قدره (ٗ ،)ٓ,ٛتـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة مف المر ِ
الم ِ
بيف في المممكة
غتر َ
اى َ
ُ
قيف ُ
ُ
لكترونيا عف طريؽ اإل نترنت ،باستخداـ نماذج
العربية السعودية ،كما تـ تطبيؽ المقاييس إ
ً
ِ
المقياسيف إلى مجموعات المصرييف المقيميف
جوجؿ Google Forms؛ حيث تـ إرسا ُؿ رابط
في المممكة العربية السعودية ،وكذلؾ إلى مجموعات ِ
أبنائنا في الخارج في المدف المختمفة
الدراسة ،ومدى مبلء ِ
متيا
بالمممكة ،وذلؾ بغرض التحقؽ مف الكفاءة السيكومترية ألدوات ِّ
َ
عينة ِّ
الدراسة.
محؿ ِّ
لم ِّ

ب  -عيِّهةُ الدِّراسة األساسيَّة

ؽ ومر ٍ
الدراسة األساسية مف (ٗ )٘ٛمراى ٍ
اىقة (ٕٖ٘ مف الذكور،
عين ُة ِّ
تكونت ِّ
وٕٖٕ مف اإل ناث) مف المر ِ
الم ِ
بيف في المممكة العربية السعودية تراوحت
قيف
غتر َ
َ
اى َ
المصرييف ُ
ُ
أعمارىـ الزمنية ما بيف (٘ٔ )ٔٚ-سن ًة بمتوسط ( )ٔٙسن ًة ،وانحراؼ معياري قدره
ُ
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لكترونيا عف طريؽ اإل نترنت ،باستخداـ نماذج جوجؿ
تطبيؽ المقاييس إ
(ٕ ،)ٔ,ٛكما تـ
ُ
ً
المقيميف في
Google Forms؛ حيث تـ إرسا ُؿ رابط المقياسيف إلى مجموعات المصرييف
َ

المممكة العربية السعودية ،وكذلؾ إلى مجموعات أبنائنا في الخارج في المدف المختمفة
الدراسة.
عينة ىو التحقؽ مف فروض ِّ
بالمممكة ،واليدؼ مف ىذه ال ِّ

 - 3أدوات الدِّراسة

األداتيف الت ِ
ِ
اليتيف:
الدراسة الحالية عمى
االعتماد في ِّ
تـ
ُ

الباحثيف.
أِ -مكياس اخلوف مو الضَّياع( :إعداد )Przybylski et al., 2013 :تعريب
َ

( )1وَصفُ املِكياس يف صورتٌ األدهبية وخصائصٌُ السَّيهومرتية
المخاوؼ
أعد ) Przybylski et al. (2013مقياس الخوؼ مف الضياع بيدؼ قياس َ

اصؿ مع األحداث والتجارب والمحادثات
التي يشعر بيا األشخاص عندما يكونوف خارج التو ُ
اصؿ االجتماعي) .ويتكوف
التي
ُ
تحدث داخؿ بيئتيـ االجتماعية االفتراضية (عبر مواقع التو ُ
عت عمى عامؿ و ٍ
المقياس مف (ٓٔ) م ٍ
احد  -أي إِف المقياس في صورتو األصمية
فردات تَشب ْ
ُ
ِ
سمـ ليكرت الخماسي ،وتُقدر البدائؿ
أُحادي ُ
البعد -وتتـ االستجابة عف ُمفردات المقياس َوفؽ ُ
تنطبؽ بدرجة كبيرة ،تنطبؽ بدرجة متوسطة ،ال تنطبؽ بدرجة كبيرة ،ال
تماما،
(تنطبؽ
بػ
ُ
ُ
ً
تنطبؽ تماما) ،وتُ ِ
عطي الدرجات (٘ )ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،عمى الترتيب ،وتتراوح الدرجة الكمية
ً
لممقياس ما بيف (ٓٔ )٘ٓ-درج ًة ،حيث تُشير الدرجة األعمى إلى ُمستوى أعمى مف
تقريبا.
المخاوؼ ،ويستغرؽ زمف تطبيؽ المقياس دقيقتيف
ً
المقياس بشيرٍة واسعة في ِدراسات َمجاؿ عمـ الن ِ
فس ،حيث تـ تطبيقُو
وح ِظي ىذا
َ
ُ
ٍ
عديد مف البيئات والثقافات المختمفة ،ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ :المغة
وتقني ُنو وترجمتُو عمى
الصينية ( ،)Li, Griffiths, Niu, & Mei, 2020والمغة اإليطالية ( Casale & Fioravant,
ِّ

 ،)2020والمغة التركية ) ،)Can& Satici, 2019والمغة النيوزيبلندية ( Riordan, et al.,

الدراسات إلى تمتع المقياس في صورتو األصمية بدرجات ُمرتفعة
 ،)2018وأشارت ُمجم ُؿ ىذه ِّ
الصدؽ العاممي لممقياس ،كما بمغت قيمة معامؿ
الصدؽ والثبات ،حيث تـ التحقؽ مف ِّ
مف ِّ
ألفا كرونباخ ( ،)ٓ,ٛٚوىي قيمة ُمرتفعة تدؿ عمى تَمتع المقياس بدرجة ثبات مرتفعة.
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( )2تزمجةُ املكياس يف البيئة العزبيَّة وخصائصٌُ

ِ
ترجمتو مف النسخة
ولتقديـ المقياس لمبيئة العربية ،فقد مر بخطوات عدة تَمثمت في
احثيف ،والتحقؽ مف صحة الترجمة بواسطة أحد
الب َ
اإلنجميزية إلى المغة العربية بواسطة َ

تخصصي المغة العربية،
غويا مف قبؿ أحد ُم ِّ
المتخصصيف في المغة اإلنجميزية ،كما تـ تدقيقُو لُ ً
ُ
الدراسة
عينة مف (٘) أفرٍاد ُممثميف لمجتمع ِّ
وتـ
عرض ُمفردات المقياس بعد تعري ِبيا عمى ِّ
ُ
عينة
العمرية ،ثـ تـ
تطبيؽ المقياس عمى ِّ
ُ
األصمي ،وذلؾ لمتحقؽ مف مبلءمتيا لممرحمة ُ
مغتر ٍب .وقد اُستُ ِ
ِ
الدراسة األولية وعددىا (ٕٓٔ) مراى ٍ
المستخمَصة منيا في
خد َمت
ؽ
ِّ
ُ
البيانات ُ
الصدؽ
التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس؛ مف حيث اال تِّساؽ الداخمي ،والثبات و ِّ
عمى النحو التالي:

(أ) االتِّسام الداخلي للنكياس

تـ حساب ُمعامبلت االرتباط بيف درجات ِّ
كؿ ُمفردة والدرجة الكمية لممقياس ،وذلؾ
ِ
يـ ُمعامبلت االرتباط (٘ٔٗ،ٓ,
كخطوة استباقية لمتحميؿ العاممي االستكشافي ،وبم َغت ق ُ
)ٓ,ٖٖٛ ،ٓ,ٕ٘٘ ،ٓ,ٕٙٚ ،ٓ,ٜٚٚ ،ٓ,ٕٚ٘ ،ٓ,ٙٓٓ ،ٓ,ٚٓٗ ،ٓ,ٙٙٗ ،ٓ,ٚٗٚ

بلحظ أف جميع قيـ ُمعامبلت االرتباط دالة إِحصائيًّا عند ُمستوى (ٔٓ)ٓ,؛
وي َ
عمى الترتيبُ ،
مما ُيبرِىف عمى تَمت ِع المقياس بدرجة مرتفعة مف اال تِّساؽ الداخمي.

(ب) التَّخليل العاملي االستهشايف

عينة األ ولية عمى مقياس
حميؿ العاممي االستكشافي الستجابات ال ِّ
جرى الباحثو َف الت َ
أَ َ
تعد ُد األبعاد؟
البعد أو ُم ِّ
الخوؼ مف الضياع ،وذلؾ لمتحقؽ مف بناء المقياس ،وىؿ ىو أُحادي ُ
المكونات األساسية  ،Principal Componentsوتـ تدوير العوامؿ
وذلؾ باستخداـ طريقة
ِّ

تعامدا بطريقة "الفاريمكس َ "Varimaxو ُعد التشبع المقبوؿ لمبند ىو
ستخرجة تَ ًا
دوير ُم ً
الم َ
ُ
ضح تَشبع جميع مفردات المقياس عمى
(ٖ )ٓ,عمى األقؿ،
المحكات السابقة ات َ
ً
وبناء عمى َ
التبايف الكمي لممقياس ،وبمغت تشبعات ُمفردات المقياس
عامؿ واحد فسر (ٖٕٗ )%ٗٓ,مف
ُ
عمى العامؿ العاـ (ٓٓٗ،ٓ,ٜٚٓ ،ٓ,ٖٖٚ ،ٓ,٘ٛٚ ،ٓ,ٚٓ٘ ،ٓ,ٙٚٓ ،ٓ,ٚ٘ٙ ،ٓ,
جميعا أعمى مف (ٖ)ٓ,
ٗٗ ،)ٓ,ٖٕٕ ،ٓ,٘ٚٓ ،ٓ,ٙوباستقراء ِقيـ التشبعات يتضح أنيا
ً
البعد.
مما ِّ
يوضح أف المقياس أُحادي ُ
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(ج) ثَباتُ املكياس
حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة ألفا كرونباخ ،وبمغت قيمتو (،)ٓ,ٕٛٙ
تـ
ُ
وكذلؾ باستخداـ التجزئة ِّ
النصفية ،باستخداـ طريقة جتماف وبم َغت قيمتو (ٓ،)ٓ,ٛٙ
ِ
يـ مرتفعة؛ مما يبرىف عمى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة مف الثبات.
ُ
وجميعيما ق ٌ

(د) صِدمُ املكياس

الصدؽ العاممي التوكيدي وذلؾ بطريقة
تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس بواسطة ِّ
االحتماؿ األقصى ،التي أسفرت عف تشبع جميع مفردات المقياس عمى عامؿ و ٍ
احد ،وقد بمغت
ّ
ُ
ِ
قيمة كإ (ٔ )ٔٙ٘,ٛٙبدرجات حرية (ٖ٘) ،وىي قيمة غير دالة إحصائيًّا ،مما ُي ِّ
ؤكد عمى
وضح الشكؿ (ٔ) المسار التخطيطي لنموذج
وي ِّ
قترحُ ،
الم َ
جودة مطابقة البيانات مع النموذج ُ
التحميؿ العاممي التوكيدي لممفردات التي تشبعت بالعامؿ الكامف عمى مقياس الخوؼ مف

الضياع.

شكم ()1
انًساس انرخطُطٍ نًُىرض انرحهُم انعايهٍ انرىكُذٌ يٍ انذسظح األونً نًقُاس انخىف يٍ انضُاع
Chi-Sq= 165,861, dF=35, P-value=0.085, RMSEA=0.021
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قيـ
يت ُ
ضح مف شكؿ (ٔ) وجود مطابقة جيدة لمبيانات مع النموذج ُ
المقترح ،كما أف َ
التشبعات تراوحت ما بيف (ٖٗ ،)ٓ,ٜٜ-ٓ,وتراوح الخطأ المعياري ما بيف (،)ٓ,ٖ٘-ٓ,ٜٓ

قيـ "ت" ما بيف (ٔ )ٗ,ٛٚ-ٕ,ٜوجميعيا قيـ دالة إِحصائيًّا عند ُمستوى
كما تراوحت ُ
(ٔٓ )ٓ,مما ُي ِّ
ؤكد عمى صدؽ المقياس.
ٍ
وبشكؿ عاـ تشير النتائج السابقة إلى أف مقياس الخوؼ مف الضياع يتمتع

عينة
ِّساؽ الداخمي ،والثبات ،والصدؽ ،وذلؾ عمى ِّ
بخصائص سيكومترية جيدة مف حيث اال ت ُ
َ
الدراسة الحالية.
ِّ

ب  -مِكياس الهوموفوبيا إعداد الباحجنيَ.

ُعد ىذا المقياس بيدؼ قياس النوموفوبيا لدى المر ِ
أِ
نظر ألف المقاييس
قيف ،وذلؾ ًا
اى َ
ُ
ُ
ِّ
ص ِّم َمت لقياس النوموفوبيا لدى َع ِّينات أخرى؛ مثؿ :المرحمة الجامعية أو األطفاؿ،
المتوفرة ُ
والحظَ الباحثو َف أف المقاييس التي طُِّبقَت عمى المر ِ
تكف ُمصممة ليذه المرحمة
قيف لـ ْ
اى َ
ُ
فضبل عف عدـ
إعدادىا لممرحمة الجامعية،
العمرية ،إنما تـ االستعانة بالمقاييس التي تـ
ً
ُ
ُ
بناء
قيف ،لذلؾ فضمت ِّ
ا
وجود مقاييس عربية لقياس النوموفوبيا لدى
المر ِى َ
الدراس ُة الحالية َ
الدراس ُة ،والتحقؽ مف
جرى عمييا ِّ
ِمقياس جديد
يتناسب مع خصائص ال ِّ
ُ
عينة التي َ
ستُ َ
الخصائص السيكومترية لو ،ومر المقياس بالمراحؿ التالية:

الدراسػات السػابقة التػي تناولػت
المتمثػؿ فػي األُطػر النظريػة ،و ِّ
(ٔ) استقر ُ
اء التراث السػيكولوجي ُ
النوموفوبيػػا ،ومشػػكبلت اسػػتخداـ اليػػاتؼ المحمػػوؿ ،وادمػػاف اليػػاتؼ المحمػػوؿ ،وأنمػػاط
عػدد مػف المقػاييس التػي أ ِ
استخداـ اليػاتؼ المحمػوؿ ،باإلضػافة إلػى االطِّػبلع عمػى ٍ
ُعػدت
لقيػػػاس النوموفوبيػػػا ،ومنيػػػا عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ :اسػػػتبياف التقريػػػر الػػػذاتي لمنوموفوبيػػػا
( Nomophobia self-reported questionnaireإعػداد،)Yildirim & Correia, 2015 :
واسػتبياف النوموفوبيػا-النسػخة اإلسػبانية (إعػداد،)González-Cabrera, et al., 2017 :
واسػػتبياف العمػػؿ عمػػى اليػػاتؼ المحمػػوؿ (إعػػدادArgumosa-Villar, Boada-Grau, :

 ،)Vigil-Colet, 2017ومقيػػػػاس النوموفوبيػػػػا-النسػػػػخة الينديػػػػة (إعػػػػداد:

Jilisha,

 ،)Venkatachalam, Menon, & Olickal, 2019وتػػـ االنتيػػاء إلػػى أف أنسػػب شػػكؿ
لممقياس ىو التقرير الذاتي.
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تصػؼ المشػاعر التػي يشػعر بيػا
عداد صورة أولية لممقياس ،وتكونػت مػف (ُ )ٔٙمفػردةً،
ُ
(ٕ) إ ُ
المفػػردات عمػػى عػػدد (٘) مػػف
وع ِر َ
المراىػػؽ عنػػدما يبتعػػد عػػف ىاتفػػو المحمػػوؿُ ،
ضػت ىػػذه ُ
الم ِّ
الصػػحة النفسػػية ،وذلػػؾ لمتحق ػؽ مػػف مػػدى مبلءمتيػػا لميػػدؼ الػػذي
حكمػػيف فػػي مجػػاؿ ِّ
ُ
ِ
ِّ
المحكمػػوف عمػػى
الع ْمريػػة ،وقػػد وافػػؽ السػادة
أُعػػدت مػػف أجمػو ،وكػػذلؾ مناسػػبتيا لممرحمػػة ُ
جميػػػع مفػػػردات المقيػػػاس مػػػع تعػػػديؿ صػػػياغة بعػػػض الكممػػػات البسػػػيط بنسػػػبة تزيػػػد عػػػف

ضػوء نتػائج دراسػة اسػتطبلعية طُِّبقَػ ْت عمػى
(ٓ ،)%ٛكما تـ تحديد بػدائؿ االسػتجابة فػي َ
عينػة قواميػا (٘) مػراىقيف مػف الطػبلب المػر ِ
الدراسػة األوليػة؛ وذلػؾ
عينػة ِّ
قيف مػف غيػر ِّ
ِّ
اى َ
ُ
ُ
تفاعميـ مع المقياس وبدائؿ االستجابة ،كما تػـ تحديػد بػدائؿ االسػتجابة وفػؽ
لمتحقؽ مف ُ
تمامػا ،تنطبػػؽ بدرجػػة
تبعػا لبلسػػتجابات التاليػػة (تنطبػ ُ
ويجػ ُ
التػدريج الخماسػػيُ ،
ػاب عنيػػا ً
ػؽ ً
كبيػػرة ،تنطَبػػؽ بدرجػػة متوسػػطة ،ال تنطبػػؽ بدرجػػة كبيػػرة ،ال تنطبػػؽ تمامػػا) ،وتُ ِ
عطػػي ىػػذه
ً
االسػػتجابات درجػػات (٘ ،)ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،وتُشػػير الػػدرجات المرتفعػػة إلػػى معانػػاة المراىػػؽ
مف النوموفوبيا ،وقد ُر ِ
وعي ِت المرغوبي ُة االجتماعية عند صياغة مفردات المقياس.

( )3اخلصائ ُ:السيهومرتية للنكياس

الدراسة األولية لمتحقؽ مف الخصائص السيكومترية
عينة ِّ
َوتـ
تطبيؽ المقياس عمى ِّ
ُ
لممقياس ،وذلؾ عف طريؽ إرساؿ نسخة إلكترونية لممقياس باستخداـ Google Forms
قيميف في المممكة العربية السعودية ،وكذلؾ
الم َ
بصورتو األولية إلى مجموعات المصرييف ُ
مجموعات ِ
أبنائنا في الخارج؛ وتـ التحقؽ مف صبلحية المقياس عمى النحو التالي:
َ

(أ) االتِّسامُ الداخلي للنكياس

حساب اال تِّساؽ الداخمي لممقياس باستخداـ ُمعامؿ االرتباط بيف درجات كؿ مفردة
تـ
ُ
والدرجة الكمية لممقياس ،وذلؾ لحذؼ درجات المفردات غير الدالة إِحصائيًّا قَْب َؿ إجراء التحميؿ

ويوضح جدوؿ (ٔ) نتائج ذلؾ.
العاممي،
ِّ
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ظذول (:)1
يعايالخ االسذثاط تٍُ كم يفشدج وانذسظح انكهُح نًقُاس سهاب فقذاٌ انهاذف انًحًىل
س
و
س
و
س
و
س
و
**8,7,5 11 **8,0,6 9 **8,718 5 **8,6,0 1
**8,750 1, **8,757 18 **8,7,, 6 **8,6,9 ,
**8,779 15 **8,71, 11 **8,70, 7 **8,7,, 1
**8,600 16 **8,766 1, **8,711 0 **8,701 ,
حُس" :و" ذشُش إنً سقى انفقشج ،و"س" ذشُش إنً قًُح يعايم االسذثاط "**" ،دانح عُذ يسرىي ()8,81

يتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ (ٔ) أف جميع ُمعامبلت االرتباط دالة عند
اوحت ما بيف ( ،)ٓ,ٛٗٙ-ٓ,ٕٙٛوبالتالي سيتـ إجراء التحميؿ
ُمستوى (ٔٓ ،)ٓ,حيث تر َ
العاممي عمى جميع مفردات المقياس.

(ب) البهاءُ العاملي للنكياس
عينة األولية ،وذلؾ بطريقة
اء التحميؿ العاممي االستكشافي الستجابات ال ِّ
تـ إجر ُ
تعامدا
ًا
ستخرجة
ِّ
تدوير ُم ً
الم َ
المكونات األساسية  ،Principal Componentsوتـ تدوير العوامؿ ُ
وبناء عمى
بطريقة "الفاريمكس َ "Varimaxو ُعد التشبع المقبوؿ لمبند ىو (ٖ )ٓ,عمى األقؿ،
ً
امؿ ،جذرىا الكامف
المحكات السابقة
أسفرت النتائج عف تشبع جميع المفردات عمى أربعة َعو َ
َ
ويوضح جدوؿ (ٕ)
التبايف الكمي،
وفسرت ( )%ٚٚ,ٜٖٚمف
أكبر مف الواحد الصحيح،
ِّ
ُ
ّ
لمتبايف الكمي.
َمصفوفة العوامؿ الدالة إِحصائيًّا وتشبعاتيا ،والجذور الكامنة والنسبة المئوية
ُ
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ظذول (:),
ذشثعاخ يفشداخ يقُاس انُىيىفىتُا وظزوسها انكايُح وَسة انرثاٍَ نهعىايم انًسرخهصح
انشُىع
انعايم انصاٍَ انعايم انصانس انعايم انشاتع
انًفشداخ انعايم األول
8,77,
8,01,
1
8,788
8,5,1
,
8,0,,
8,081
1
8,701
8,711
,
8,771
8,709
5
8,777
8,,00
6
8,085
8,5,5
7
8,088
8,711
0
8,011
8,089
9
8,000
8,791
18
8,711
8,5,7
11
8,010
8,,91
1,
8,789
8,015
11
8,0,6
8,0,,
1,
8,081
8,516
15
8,651
8,611
16
انرثاٍَ انكهٍ
,,9,8
,,9,6
1,89,
1,51,
انعزس
انكايٍ
%77,917 %10,,5, %10,,1, %19,1,1 %,1,9,9
َسثح
انرثاٍَ

يتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ (ٕ) أف التحميؿ العاممي االستكشافي لممقياس
تفسيرىا كما يمي:
يمكف
امؿ
أسفر عف أربعة عو َ
ُ
ُ
َ
ٍ
 العامل األول تَشب َع عمى ىذا العامؿ (٘) مفردات ،تراوحت تشبعاتيا ما بيف (ٖ-ٓ,ٜٗالتبايف الكمي ،بجذر كامف (ٕٔ٘،)ٖ,
التباي ِف ( )%ٕٔ,ٜٜٗمف
 ،)ٓ,ٜٛٓوبمغت نسب ُة
ُ
ُ
اصؿ مع أقاربو
وتدور ُمفردات ىذا العامؿ حوؿ قمؽ الفرد وتوتره مف عدـ قُدرتو عمى التو ُ

حاوؿ اال تِّصاؿ
أكاف ِباإلرساؿ أـ ِباالستقباؿ؟ وكذلؾ مف عدـ معرفتو ِب َم ْف
َ
وأصدقائو ،سواء َ
اصؿ".
بو ،لذا
َ
اقترح الباحثو َف تسمية ىذا العامؿ بػ "العجز عف التو ُ

ٍ
اوحت تَشبعاتيا ما بيف (-ٓ,ٖ٘ٙ
 العامل الجاني تَشب َع عمى ىذا العامؿ (ٗ) ُمفردات ،تر ٍَ
كامف (ٕ،)ٖ,ٜٓ
التبايف (ٖٕٖ )%ٜٔ,مف التبايف الكمي ،بجذر
ٕٗ ،)ٓ,ٛوبمغت نسبة
ُ
وتدور ُمفردات ىذا العامؿ حوؿ قم ِ
ؽ الفرد وارتباكو مف انقطاع نشاطو عبر اإل نترنت وعدـ
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اصؿ االجتماعي
قدرتو مف ُمتابعة األخبار المختمفة أو اإلشعارات التي تأتي عبر برامج التو ُ
المختمفة ،وكذلؾ مف عدـ تَ َمك ِن ِو مف االطِّبلع عمى الرسائؿ الخاصة ،لذا اقترح الباحثو َف
تسمي َة ىذا العامؿ بػ "االنعزاؿ عف العالـ".

 العامل الجالح تَشبع عمى ىذا العامؿ (ٖ) م ٍفردات ،تراوحت تشبعاتيا ما بيف (ٖٗ٘-ٓ,
َ
ُ
ٍ
بجذر كامف (،)ٕ,ٜٗٙ
التبايف الكمي،
التبايف (ٕٔٗ )%ٔٛ,مف
ٗٔ ،)ٓ,ٛوبمغت نسبة
ُ
ُ
وتدور ُم فردات ىذا العامؿ حوؿ الخوؼ مف عدـ الحصوؿ عمى المعمومات عند الرغبة في
ِّ
اصؿ االجتماعي ،لذا اقترح
المستجدات التي
ُ
تحدث في مواقع التو ُ
ذلؾ ،أو االطبلع عمى ُ

"صعوبة الوصوؿ إلى المعمومات".
الباحثو َف تسمية ىذا العامؿ بػ ُ
ٍ
اوحت تشبعاتيا ما بيف (-ٓ,ٗٛٛ
 العامل الزابع تَشب َع عمى ىذا العامؿ (ٗ) ُمفردات ،تر ٍَ
بجذر كامف (ٕٓ،)ٕ,ٜ
التبايف (ٕٕ٘ )%ٔٛ,مف التبايف الكمي،
 ،)ٓ,ٜٚٛوبمغت نسبة
ُ
وتدور مفردات ىذا العامؿ حوؿ الشعور بعدـ الراحة والقمؽ الناتج عف :الخوؼ مف نفاذ
ص عوبة االبتعاد عف الياتؼ المحموؿ؛ مما
شحف الياتؼ المحموؿ ،وعدـ وجود إنترنت ،و ُ
يضع الفرد في حالة دائمة مف القمؽ الناجـ عف الخوؼ مف عدـ اال تِّصاؿ ،لذا اقترح
الباحثوف تسمية ىذا العامؿ بػ "عدـ الراحة".

(ج) ثباتُ املكياس
طريقتَي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمتحقؽ مف ثبات المقياس،
تـ
استخداـ َ
ُ
ستخرجة.
وي ِّ
ُ
الم َ
وضح جدوؿ (ٖ) قيـ ُمعامبلت الثبات ُ
و
1
,
1
,

ظذول (:)1
يعايالخ شثاخ يقُاس انُىيىفىتُا تاسرخذاو طشَقرٍ أنفا كشوَثاخ ،وانرعزئح انُصفُح
انرعزئح انُصفُح تاسرخذاو يعادنح
يعايم أنفا
األتعاد
ظرًاٌ
كشوَثاخ
8,017
8,098
انععز عٍ انرىاصم
8,098
8,070
االَعزال عٍ انعانى
8,018
8,01,
صعىتح انىصىل إنً
انًعهىياخ
8,089
8,059
عذو انشاحح
8,079
8,9,1
انًقُاس ككم

تشير النتائج الواردة في جدوؿ (ٗ) إلى ارتفاع جميع ُمعامبلت الثبات سواء لؤلبعاد
ُ
الفرعية أو لمقياس النوموفوبيا ككؿ؛ حيث تراوحت ما بيف (ٖٗ )ٓ,ٜٖٗ–ٓ,ٛبالنسبة
لطريقة ألفا كرونباخ ،وتراوحت ما بيف ( )ٓ,ٜٛٓ-ٓ,ٜٛٓبالنسبة لمتجزئة ِّ
النصفية بطريقة
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ِ
يـ ثبات مرتفعة والعالية؛ مما يبرىف عمى ثبات مقياس النوموفوبيا
جتماف،
ُ
وجميعيا ق ُ
واستقر ِ
ارِه بأبعاده الفرعية.

(د) صِدمُ املكياس
تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس باستخداـ التحميؿ العاممي التوكيدي Confirmatory

 Factor Analysisباستخداـ َبرنامج  Amos23بطريقة االحتماؿ األقصى
 ،likelihoodالتي أسفرت عف تَشب ِع جميع المفردات عمى العوامؿ األساسية األربعة ،كما تـ
Maximum

أسفر عف تَشبع األبعاد الفرعية
إجر ُ
اء تحميؿ عاممي توكيدي مف الدرجتيف األولى والثانية ،و َ
عمى عامؿ عاـ واحد ،حيث بمغت قيمة كإ (ٖ٘ )ٕٙٙ,بدرجات حرية (٘ )ٔٚوىي غير دالة
إِحصائيًّا ،مما ِّ
ويوضح جدوؿ (ٗ)،
المقترح،
ِّ
يؤكد عمى جودة ُمطابقة البيانات مع النموذج ُ
تغيرات التي تشب َع ْت
وشكؿ (ٕ)
المسار التخطيطي لنموذج التحميؿ العاممي التوكيدي لم ُم ِّ
َ
بالعامؿ الكامف عمى ِمقياس ُرىاب فُقداف الياتؼ المحموؿ.

شكم (ًَ :),ىرض انرحهُم انعايهٍ انرىكُذٌ نًقُاس انُىيىفىتُا
Chi-Square=626,35, df= 175, P-value=0.063, RMSEA=0,091
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يت ِ
ضح مف شكؿ (ٕ) أف قيمة كإ بمغت (ٖ٘ )ٕٙٙ,عند درجات حرية (٘،)ٔٚ
وىي قيمة غير دالة ،مما يشير إلى جود مطابقة جيدة لمبيانات مع النموذج المقترح ،كما
تشبع ٌة بالعوامؿ الكامنة
يتضح مف القيـ الواردة في شكؿ (ٕ) أف جميع مفردات المقياس ُم ِّ

عند ُمستوى داللة (ٔٓ )ٓ,مما ُيدلِّ ُؿ عمى صدؽ جميع مفردات المقياس؛ كما أنو توجد
ِ
ارتباطية موجبة دالة إِحصائيًّا بيف جميع األبعاد الفرعية لممقياس ،حيث تراوحت ما بيف
عبلقة
(ٓ٘ ،)ٓ,ٖٛٛ–ٓ,ٙمما يشير إلى تشبع جميع العوامؿ الكامنة مف الدرجة األولى بالعامؿ
قويا عمى صدؽ البناء.
دليبل ًّ
الكامف مف الدرجة الثانية ،أي إِف التحميؿ العاممي التوكيدي قَد َـ ً
ظذول (:),
ذشثعاخ عثاساخ يقُاس انُىيىفىتُا تانعىايم انكايُح يٍ انذسظرٍُ األونً وانصاَُح

انعىايم
انكايُح
يٍ
انذسظح
األونً

انععز عٍ
انرىاصم

االَعزال
عٍ انعانى
صعىتح
انىصىل
إنً
انًعهىياخ
عذو
انشاحح

قًُح
(خ)
ودالنرها

انفقشج

انرشثع
تانعايم
انكايٍ

انخطأ
انًعُاسٌ

0
9
18
11
1,
11
1,
15
16
1
,

8,611
81617
8,718
8,705
8,7,8
8,71,
8,790
8,719
8,05,
8,75,
8,711

8,,98
8,,11
8,,,0
8,1,5
8,,77
8,1,1
8,105
8,,17
8,170
8,,10
8,,,,

*,,11
**,,6,
**,,06
**6,,0
**,,67
*,,11
**,,11
**1,11
*,,,5
**1,,5
**1,,9

1

8,7,1

8,115

*,,15

,
5
6
7

8,77,
8,75,
8,067
8,6,9

8,,9,
8,111
8,190
8,179

**,,61
*,,,,
**,,17
*1,71

يعايم
انصثاخ
انًشكة
CR
نألتعاد
انفشعُح

انعايم انكايٍ يٍ انذسظح انصاَُح
انرشثع
تانعايم
انكايٍ

انخطأ
انًعُاسٌ

قًُح (خ)
ودالنرها

8,691

8,965

81,15

**,,,00

8,775

8,009

8,1,1

**7,1,7

يعايم
انصثاخ
انًشكة
CR
نهذسظح
انكهُح

8,987
817,,

81761

8,001

8,09,

8,179

8,,50

**,19,1

**1,,65

(*) دانح عُذ يسرىي ( ،)8,85حُس :قًُح "خ" انعذونُح ( > ),,59قًُح "خ" انًحسىتح > قًُح "خ"
انعذونُح (1)1,96
(**) دانح عُذ يسرىي ( ،)8,81حُس قُى "خ" انًحسىتح ≥ قًُح "خ" انعذونُح (1 ),,59

يتضح مف جدوؿ (ٗ) أف أغمب مفردات المقياس تشبعت بالعوامؿ الكامنة عند
المفردات أرقاـ (ٖ )ٔٙ ،ٖٔ ،ٛ ،ٚ ،٘ ،تشبعت عند ُمستوى
ُمستوى داللة (ٔٓ ،)ٓ,ماعدا ُ
ىف عمى صدؽ جميع عبارات المقياس؛ وكذلؾ تشبعت جميع العوامؿ
داللة (٘ٓ ،)ٓ,مما يبر ُ
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الكامنة مف الدرجة األولى بالعامؿ الكامف مف الدرجة الثانية ،كما يتضح ارتفاع ِقيـ ُمعامبلت

2
قيـ
الثبات  Rلمفقرات أو لؤلبعاد؛ حيث تر َ
اوحت القيـ ما بيف (ٖ ،)ٓ,ٜٓٚ-ٓ,ٜٙوىي ٌ
ِ
وثباتو.
قويا عمى صدؽ المقياس
مقبولة ،مما ِّ
يقدـ ً
دليبل ً

الصُّورة الهًِّائية للنكياس

ٍ
تَكو َف المقياس في صورتو ِّ
أبعػاد رئيسػة
النيائية مف (ُ )ٔٙمفػردةً ُموزعػ ًة عمػى أربعػة
اصؿ ،االنعزاؿ عف العالـ ،صعوبة الوصوؿ إلى المعمومػات ،عػدـ الراحػة) ،وتػتـ
(العجز عف التو ُ

ؽ بدرجػة
تمامػا ،تنط ِبػ ُ
االستجابة عمى ُمفردات المقياس وفقًا لمقياس ليكػرت الخماسػي (تنطبػؽ ً
كبيػػػرة ،تنطبػػػؽ بدرجػػػة متوسػػػطة ،ال تنطبػػػؽ بدرجػػػة كبيػػػرة ،ال تنطبػػػؽ تمامػػػا) ،وتُ ِ
عطػػػي ىػػػذه
ً
االستجابات درجات (٘ ،)ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،ويتراوح مدى الدرجات الكميػة لممقيػاس مػا بػيف (–ٔٙ

يوجد زمف محد ٌد لتطبيؽ االختبار ،وقد ُر ِ
وعيت عدـ المرغوبية االجتماعية عنػد
ٓ )ٛدرج ًة ،وال
ُ
ُ
رجوةُ لممقياس.
صياغة المفردات؛ وذلؾ حتى تتحق َ
الم ُ
ؽ االستجابة َ

نتائجُ الدِّراسة

أولًا نتائجُ الفزض األول

ِ
ارتباطية ُموجبة دالة إِحصائيًّا بيف درجات
توجد عبلقة
ينص ىذا الفرض عمى أنو " ُ
الدراسة مف المر ِ
الم ِ
بيف عمى مقياس الخوؼ مف الضياع ودرجاتيـ عمى
عينة ِّ
أفراد ِّ
غتر َ
اى َ
قيف ُ
ُ

مقياس النوموفوبيا" .ولمتحق ِ
حساب قيـ ُمعامبلت االرتباط بيف
ؽ مف صحة ىذا الفرض تـ
ُ
الدراسة األساسية عمى مقياس الخوؼ مف الضياع ،ودرجاتيـ عمى مقياس
عينة ِّ
درجات أفراد ِّ
الدر ِ
اسة.
تغي َري ِّ
النوموفوبيا (بأبعاده الفرعية)،
ِّ
ويوضح جدوؿ (٘) قيـ ُمعامبلت االرتباط بيف ُم ِّ
ظذول ()5
قُى يعايالخ االسذثاط تٍُ دسظاخ أفشاد عُُِّح انذِّساسح األساسُح عهً يقُاس انخىف يٍ انضُاع
ودسظاذهى عهً يقُاس انُىيىفىتُا (انذسظح انكهُح واألتعاد انفشعُح) (ٌ=)50,
انذسظح انكهُح
صعىتح
انععز عٍ االَعزال عٍ
نًقُاس
عذو انشاحح
انىصىل إنً
انًرغُِّشاخ
انعانى
انرىاصم
انُىيىفىتُا
انًعهىياخ
انخىف يٍ
**8,65,
**8,57,
**8,619
**8,,07 **8,509
انضُاع
** دانح عُذ يسرىي ()8,81
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الدراسة
عينة ِّ
يتضح مف جدوؿ (٘) أف قيـ ُمعامبلت االرتباط بيف درجات أفراد ِّ
األساسية عمى مقياس الخوؼ مف الضياع ودرجاتيـ عمى ِمقياس النوموفوبيا (الدرجة الكمية

اوحت ما بيف ( ،)ٓ,ٕٙ٘-ٓ,ٗٛٚوجميعيا دالة إِحصائيًّاعند ُمستوى
واألبعاد الفرعية) تر َ
(ٔٓ.)ٓ,

ثانيًا نتائج الفزض الجاني

توجد فروؽ دالة إِحصائيًّا بيف متوسطي درجات
ينص ىذا الفرض عمى أنو "ال
ُ
المر ِ
قيف الذكور واإلناث عمى مقياس الخوؼ مف الضياع" .ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض
اى َ
ُ
لمعينات المستقمة ومستويات داللتيا بيف متوسطي درجات الذكور
تـ
حساب قيـ اختبار "ت" ِّ
ُ
ويوضح جدوؿ ( )ٙنتائج ذلؾ.
واإلناث عمى مقياس الخوؼ مف الضياع،
ِّ
ظذول ()6
انًرىسطاخ واالَحشافاخ انًعُاسَح ،وقًُح اخرثاس(خ) ويسرىَاخ دالنرها ،وحعى انرأشُش تٍُ انزكىس
واإلَاز عهً يقُاس انخىف يٍ انضُاع
انقُى
انًرغُِّش
انخىف يٍ انضُاع

انزكىس(ٌ=)15,
ع
و
6,,7 11,,10

اإلَاز (ٌ=),1,
ع
و
18,81 11,118

قًُح (خ)
8,,56

يسرىي
انذالنح
غُش دانح

عدـ وجود فروؽ دالة إِحصائيًّا بيف
بتحميؿ النتائج الواردة في جدوؿ ( ،)ٙيتضح ُ
متوسطي درجات كؿ مف الذكور واإلناث عمى ِمقياس الخوؼ مف الضياع ،حيت بمغت قيمة

ضوء ذلؾ يتـ قَبو ُؿ الفرض الصفري.
(ت =  ،)ٓ,ٕ٘ٙوىي قيمة غير دالة إِحصائيًّا؛ وفي َ

ثالجًا نتائج الفزض الجالح

توجد فروؽ دالة إِحصائيًّا بيف متوسطي درجات
ينص ىذا الفرض عمى أنو "ال
ُ
المر ِ
قيف الذكور واإلناث عمى مقياس النوموفوبيا" .ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ،تـ
اى َ
ُ
ِ
المستقمة ومستويات داللتيا بيف متوسطي درجات الذكور
حساب قيـ اختبار "ت" ِّ
ُ
لمعينات ُ
ويوضح جدوؿ ( )ٚنتائج ذلؾ.
واإلناث عمى مقياس النوموفوبيا،
ِّ
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ظذول (:)7
انًرىسطاخ واالَحشافاخ انًعُاسَح ،وقُى اخرثاس(خ) ويسرىَاخ دالنرها ،وحعى انرأشُش تٍُ انزكىس
واإلَاز عهً يقُاس انُىيىفىتُا
انقُى

انزكىس(ٌ=)15,
ع
و

اإلَاز (ٌ=),1,
ع
و

انععز عٍ انرىاصم

1,,11

5,86

15,71

6,6,

,,008

االَعزال عٍ انعانى

18,,7

1,9,

1,,81

5,51

1,900

8,81

صعىتح انىصىل إنً
انًعهىياخ

9,,9

1,11

18,1,

1,01

,,017

8,81

عذو انشاحح

1,,,1

,,59

11,91

,,50

,,170

8,81

انًقُاس ككم

,6,58

11,91

5,,81

10,09

,,8,9

8,81

انًرغُِّش

قًُح
(خ)

يسرىي
انذالنح
8,81

حعى
انرأشُش
8,1,
(كثُش)
8,,7
(كثُش)
8,1,
(كثُش)
8,1,
(كثُش)
8,,7
(كثُش)

بتحميؿ النتائج الواردة في جدوؿ ( ،)ٚيتضح وجود فروؽ دالة إِحصائيًّا بيف
اوحت قيـ (ت) ما
متوسطي درجات كؿ مف الذكور واإلناث عمى مقياس النوموفوبيا ،وقد تر َ
بيف ( ،)ٗ,ٖٚٛ -ٕ,ٖٛٚوجميعيا دالة عند ُمستوى (ٔٓ ،)ٓ,وذلؾ في اتِّجاه اإلناث،

ويدعـ ىذه النتائج ارتفاعُ قيـ حجـ التأثير (مربع إيتا)؛ حيث تراوحت قيـ حجـ التأثير ما بيف
ُ
جدا ،وبالتالي يتـ رفض الفرض الصفري وقَبوؿ
(ٗٔ ،)ٓ,ٖٕ-ٓ,وجميعيا قيـ مرتفعة ً
الفرض البديؿ.

رابعًا نتائجُ الفزض الزابع
سيـ الخوؼ مف الضياع في التنبؤ بالنوموفوبيا لدى
ينص ىذا
ُ
الفرض عمى أنو ُ"ي ُ
المر ِ
الم ِ
حساب تحميؿ االنحدار
بيف" .ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض إِحصائيًّا تـ
غتر َ
اى َ
ُ
قيف ُ
ُ
الخطي لمعرفة مدى تأثير الخوؼ مف الضياع في التنبؤ بالنوموفوبيا لدى المر ِ
قيف
اى َ
ُ
الم ِ
ويوضح جدوؿ ( )ٛنتائج ذلؾ.
بيف،
ِّ
غتر َ
ُ
ظذول (:)0
َرائط ًَىرض ذحهُم االَحذاس انخطٍ تٍُ انخىف يٍ انضُاع وانُىيىفىتُا
انًرغُِّش
خ ودالنرها
تُرا
R2
R
ف
انصاتد
انراتع
انُىيىفىتُا **,8,755 8,65, 8,,,5 8,65, ,18,709 15,099

انًرغُِّش
انًسرقم
انخىف
يٍ
انضُاع
**دانح عُذ يسرىي ()8,81
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يتضح مف جدوؿ ( )ٛأف قيمة ُمعامؿ االرتباط المتعدد ( )Rبمغت (ٕ٘ ،)ٓ,ٙوأف
تغي َر المستقؿ (الخوؼ مف الضياع)
قيمة ُمعامؿ التحديد ) (R2بمغت (ٕ٘ٗ)ٓ,؛ أي إِف ال ُم ِّ

تغير التابع (النوموفوبيا) ،وذلؾ بداللة إحصائية
ُيفسر (٘ )%ٕٗ,مف مقدار التبايف في ال ُم ِّ
التبايف يرجع إلى عوامؿ أُخرى ،وبذلؾ تُ َعد القدرةُ التفسيرية
(ٔٓ ،)ٓ,والباقي (٘ )%٘ٚ,مف
ُ
لمنموذج مناسب ًة؛ أما بالنسبة لمعادلة االنحدار فيي:
انُىيىفىتُا =  × 8,65, + 15,099انخىف يٍ انضُاع

أيضا أف قيمة ُمعامؿ االنحدار دالة إِحصائيًّا عند ُمستوى
كما يتضح مف جدوؿ (ً )ٛ
(ٔٓ ،)ٓ,مما ُيشير إلى إسياـ درجات مقياس الخوؼ مف الضياع في التنبؤ بالنوموفوبيا
لدى المر ِ
الم ِ
بيف.
غتر َ
اى َ
قيف ُ
ُ

مهاقشةُ نتائجِ الدِّراسة وتفسريُيا

أولًا مهاقشة نتائج الفزضني األول والزابع

ِ
ارتباطية
لي (٘ )ٛ ،وجود عبلقة
توضح
ِّ
ُ
نتائج الفرضيف األوؿ والرابع الواردة في جدو ّ
ُموجبة دالة إِحصائيًّا عند ُمستوى (ٔٓ )ٓ,بيف الخوؼ مف الضياع والنوموفوبيا (الدرجة
الكمية واألبعاد الفرعية) ،كما تَوصمت إلى إمكانية التنبؤ بالنوموفوبيا لدى المر ِ
قيف مف خبلؿ
اى َ
ُ
معمومية درجاتيـ عمى مقياس الخوؼ مف الضياع؛ أي إِف ال ُمستوى المرتفع مف النوموفوبيا
لدى المر ِ
قيف يرتبطُ بال ُمستوى المرتفع بالخوؼ مف الضياع ،ومما ُي ِّ
ؤكد عمى قوة ىذه العبلقة
اى َ
ُ
إسياـ الخوؼ مف الضياع في التنبؤ بالنوموفوبيا.
ُ
وتَتفؽ ىذه النتيج ُة مع ما أشار إليو كؿ مف Hoşgör & Hoşgör (2019) , Gezgin

اصؿ االجتماعي عبر الياتؼ المحموؿ
) et al. (2018مف أف زيادة ُمعدالت استخداـ مواقع التو ُ
ذكره & Traş
نتيجة الخوؼ مف الضياع
يمكف ْ
ُ
أف ُيؤدِّي إلى النوموفوبيا ،وىو ما يتفؽ مع ما َ
ِّ
مبيا عمى العبلقات الشخصية؛ مف خبلؿ
س ً
) Öztemel (2019مف أف اليواتؼ الذكية تُؤثر َ
اص ٍؿ فع ٍ
ٍ
اؿ مع
إضعاؼ ميارات اال تِّصاؿ في حياة األفراد
صعوبة إقامة تو ُ
بشكؿ ُيؤدِّي إلى ُ
اإلحصاءات؛ حيث
اآلخريف ومع الياتؼ الذكي في نفس الوقت ،ويتفؽ ذلؾ مع ما أكدت عميو
ُ
أشارت إلى أف حوالي (ٔ )%ٚمف المر ِ
اصؿ االجتماعي
اى َ
قيف يستخدموف تطبيقات وسائؿ التو ُ
َ
ُ
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ويمكف إرجاع ذلؾ إلى الخوؼ مف الضياع الذي يدفعيـ بشكؿ مستمر
عبر اليواتؼ الذكية،
ُ
إلى استخداـ اليواتؼ الذكية ).(Coskun, & Muslu, 2019
يمكف إرجاعُ العبلقة اال ِ
رتباطية بيف النوموفوبيا والخوؼ مف الضياع إلى وجود
و ُ

اصؿ االجتماعي ،وذلؾ ألف طبيعة النوموفوبيا ترتبط
ُم ِّ
تغي ٍر مشترؾ ىو إدماف وسائؿ التو ُ
صعوبة الدخوؿ في العبلقات االجتماعية االفتراضية )،(Kuss & Griffiths, 2011
بالخوؼ مف ُ
اصؿ االجتماعي ومدة العمؿ عمى الياتؼ
كما ترتبط النوموفوبيا باالعتماد عمى وسائؿ التو ُ
الدراسات السابقة
بعض ِّ
المحموؿ ) ،(Kuss & Griffiths, 2017ويتفؽ ذلؾ مع ما أشارت إليو ُ
مف أف ًّ
ٍ
ِ
اصؿ
يرتبطاف بشكؿ
كبل مف النوموفوبيا والخوؼ مف الضياع
كبير بوسائؿ التو ُ

االجتماعي (.)Gezgin, 2017; Gezgin, Sahin & Yildirim, 2017

ضوء الظروؼ المجتمعية التي صاحبت تطبيؽ
يمكف
و ُ
أيضا في َ
تفسير ىذه العبلقة ً
ُ
ِ
تغيير في نظاـ
انتشار جائحة كورونا عمى ُمستوى العالـ ،والتي أدت إلى
الدراسة ،وىي
أدوات ِّ
ُ
بشكؿ ٍ
ٍ
اصؿ االجتماعي ،مما أث َر
أصبح يعتمد
التعميـ الذي
َ
كامؿ عمى التِّكنولوجيا وبرامج التو ُ
بشكؿ كبير عمى حياة األفراد ،ويتفؽ ذلؾ مع ما أشارت إليو دراس ُة & Bowman, Waite

سمبيا
) Levine (2015التي ترى أف اإلفراط في استخداـ التِّكنولوجيا في العممية التعميمية يؤثِّر ً

عمى عادات استخداـ التِّكنولوجيا خارج الصؼ.
يمكف تفسير العبلقة اال ِ
ضوء
كما
ُ
رتباطية بيف النوموفوبيا والخوؼ مف الضياع في َ
ُ
المضطربة وخاصة في نطاؽ
المراىقة ،والتي
تتسـ بالعبلقات االجتماعية ُ
خصائص مرحمة ُ
ُ
بالوحدة النفسية والقمؽ االجتماعي لدى المر ِ
ِ
قيف،
األسرة ،مما ُيؤدِّي إلى زيادة الشعور
اى َ
ُ
عور بالخوؼ مف الضياع )(Przybylski et al., 2013؛ مما ُيؤدِّي إلى بروز
فيتول ُد لدييـ الش ُ

ٍ
بشكؿ يزيد مف التعمؽ
اصؿ االجتماعي،
العبلقات االجتماعية االفتراضية عبر مواقع التو ُ
الم حمولة ،والخوؼ مف االبتعاد عنيا نتيجة متابعتيـ المستمرة لئلشعارات التي
بيواتفيـ َ
ترسمُيا ىذه التطبيقات ).(Oberst et al., 2017
يمكف إرجاع ذلؾ إلى أف المر ِ
قيف يبحثوف عف تحقي ِ
ؽ احتياجاتيـ االجتماعية
كما
اى َ
ُ
ُ
اصؿ االجتماعي؛ وذلؾ
والنفسية عبر الممفات الشخصية التي يتـ إِ ُ
نشاؤىا عمى مواقع التو ُ
أس الماؿ االجتماعي ليـ ،بشكؿ ُيؤدِّي بيـ إلى
لشعورىـ بأف حياتيـ عمى اإل نترنت ىي ر ُ
ٍ
عديد
اصؿ االجتماعي عبر اإل نترنت ،وىو ما يت ِفؽ مع نتائج
اإلفراط في استخداـ وسائؿ التو ُ
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الدراسات السابقة (Buglass et al., 2017; Stead & Bibby, 2017; Wolniewicz, et al.,
مف ِّ

ِ
ارتباطية موجبة بيف اإلفراط في استخداـ وسائؿ
) 2018التي تَوصمت إلى وجود عبلقة
اصؿ االجتماعي عبر الياتؼ المحموؿ والخوؼ مف الضياع.
التو ُ
ضوء وجية َنظر المر ِ
قيف أنفسيـ؛ الذيف يروف
اى َ
وي ُ
أيضا في َ
مكف تفسي ُر ىذه النتيجة ً
ُ
ُ

طريؽ الوجود في الحياة )،(Griffiths & Kuss, 2017
اصؿ االجتماعي ىي
ُ
أف مواقع التو ُ
عديد مف المر ِ
قيف مف تَ ِّ
السمات األساسية
ونظر لما يعانيو
ًا
دني احتراـ الذات -الذي ُي َعد مف ِّ
ٌ
اى َ
ُ
اصؿ االجتماعي عبر اليواتؼ الذكية،
في ىذه المرحمة -تُؤدِّي بيـ إلى إدماف مواقع التو ُ
والتي تُعد مف ِسمات المر ِ
ضوء ما يعانيو
يمكف
قيف في الوقت الحاضر ،كما
ُ
اى َ
تفسير ذلؾ في َ
ُ
ُ

المراىؽ مف محاولة الخبلص مف سيطرة األسرة والشعور باالستقبللية ،فيمجأ إلى ىذه المواقع

إلشباع ىذا الشعور ). (Brand et al., 2016
يمكف تفسير العبلقة اال ِ
فسرة فترى نظرية تقرير
كما
الم ِّ
ُ
رتباطية في َ
ضوء النظريات ُ
المصير أَف الحاجة إلى االستقبللية والحاجة إلى الشعور بالكفاءة ،والحاجة إلى تكويف
ِ
اصؿ االجتماعي مف خبلؿ الياتؼ
عبلقات اجتماعية تتـ محاول ُة إشباعيا عبر مواقع التو ُ
ٍ
حاجات أساسي ًة لمرحمة
يمكف َعدىا
الذكي )،Przybylski Weinstein, Ryan, & Rigby (2009
ُ
ِ
لتحقيقيا ) ،McCormick, Kuo, & Masten (2011وعند النظر إلى
المراىقة يسعى المراىؽ
ُ
ِ
المنخفض لمكفاءة
اصؿ االجتماعي في َ
استخداـ وسائؿ التو ُ
ضوء ىذه النظرية ُوج َد أف اإلدراؾ ُ
ٍ
مزيد مف المعمومات مف مواقع ِ
اإل نترنت المختمفة وخاصة وسائؿ
يؤثِّر عمى الحصوؿ عمى
اصؿ االجتماعي وذلؾ نتيجة شعور المراىؽ بالضياع ،ف ُيؤدِّي إلى مزيد مف التعمؽ
التو ُ
س ْح ِ
ب الياتؼ مف المراىؽ فإنو يعاني مف النوموفوبيا ( Satici,
بالياتؼ المحموؿ ،وعند َ
.)Saricali, Satici, & Eraslan-Capan, 2014

فنجد أف الشعور
ضوء نظرية التعمؽ؛
كذلؾ
ُ
ُ
أيضا في َ
يمكف تفسير ىذه النتيجة ً
بالضياع يرتبط بشكؿ كبير بالتعمؽ باألشخاص أو المواد ،وُيؤدِّي االنفصا ُؿ عف الياتؼ
المحموؿ دافعا لحالة القمؽ التي تَنتاب المر ِ
قيف ،ف ُيؤدِّي إلى حالة مف النوموفوبيا؛ حيث تـ
اى َ
ً
ُ ُ
ؽ ذلؾ مع ما
توثيؽ العبلقة بيف أنماط التعمؽ واإلدماف السموكي في األدبيات المختمفة ،ويت ِف ُ
ُ
الدراسات مف أف اآلليات الكامنة وراء إدماف التِّكنولوجيا والخوؼ مف عدـ
بعض ِّ
تُشير إليو
ُ
اصؿ
القدرة إلى الوصوؿ إلييا
اصؿ المجيوؿ و ُ
ٌ
التفاعمي في مواقع التو ُ
ناتج عف التو ُ
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االجتماعي؛ مما ُيقمِّ ُؿ الشعور بالعزلة االجتماعية لؤلفراد الذيف لدييـ ارتباط غير سوي
بأجيزتيـ المحمولةَ ،ويتفؽ ذلؾ مع ما ذكره ) Eichenberg, et al. (2017مف أف األفراد الذيف

ٍ
بشكؿ غير ٍ
آمف ،وفي
يميموف إلى إدماف أجيزتيـ الذكية تـ تصنيفُيـ عمى أنيـ ُمتعمِّقوف بيا
ضوء ذلؾ قد تساعد نظرية التعمؽ في فَيـ اضطراب النوموفوبيا ،ولكف لـ يتـ التحقؽ منيا
َ
نظريا بشكؿ كامؿ ).(Sriwilai, & Charoensukmongkol, 2016
ً

ثانيًا مهاقشةُ نتائج الفزض الجاني

توضح نتائج الفرض الثالث الواردة في جدوؿ ( )ٙعدـ وجود فروؽ بيف الذكور
ِّ

واإلناث عمى درجات مقياس الخوؼ مف الضياع.
ٍ
الدراسات (Clayton et al., 2015; El Hai et
عديد مف ِّ
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج
اصؿ
) ،al., 2016; Przybylski, 2013حيث
أرجعت ذلؾ إلى اإلفراط في استخداـ وسائؿ التو ُ
َ
االجتماعي ِب ِ
اد مف الشعور بالخوؼ مف الضياع،
غض النظر عف النوع أو مكاف اإلقامة ،مما ز َ

نتائج دراسة ) Hamutoglu, et al. (2020التي تَوصمت إلى
كما يتفؽ ذلؾ مع ما تَوصمت إليو
ُ
ب في
اصؿ االجتماعي مف شأنيا ْ
أف تتسب َ
أف ُمعدالت االستخداـ المرتفعة عمى مواقع التو ُ
حدوث الخوؼ مف الضياع.

ِ
الجنسيف إلى اإل نترنت
أيضا إلى سيولة وصوؿ ِكبل
كما
ُ
يمكف إرجاع ىذه النتيجة ً
ِ
زيادة الشعور بالخوؼ
زيد مف االعتماد عميو ،وبالتالي ُيؤدِّي إلى
عبر الياتؼ المحموؿ ،مما ُي ُ
مف الضياع ،وذلؾ َوفؽ ما أشارت إليو دراس ُة ) Aygar et al. (2019التي تَوصمت إلى أف

الخوؼ مف الضياع ُي َعد ُم ِّ
قويا لبلعتماد عمى الياتؼ المحموؿ.
ؤش ًار ًّ
المراىقة؛ حيث يتصؼ المراىقوف
ويمكف
ُ
تفسير النتائج في َ
ُ
ضوء خصائص مرحمة ُ
ٍ
ِ
ٍ
الجديدة ،واالنفتاح عمى ِّ
جديد سواء بالنسبة
كؿ
(بشكؿ عاـ) بالرغبة في التعرؼ عمى الخبرات
ٍ
ِ
اصؿ االجتماعي
يدفعيـ إلى ِب َناء عبلقات صداقة عمى مواقع التو ُ
لمذكور أو اإلناث ،وىو ما ُ
ِ
سببا في ظيور الخوؼ ِمف الضياع & (Jeong,
المختمفة تُؤدِّي بيـ إلى إدمانيا ،وتكوف ً

المراىقة بظيور بعض االضطرابات
) .Kim, 2017; Blackwell et al., 2017كما تتميز مرحم ُة ُ
النفسية وخاصة القمؽ واالكتئاب ،وذلؾ ِب ِ
ؽ ذلؾ
غض النظر عف النوع أو مكاف اإلقامةَ ،ويت ِف ُ
الدراسات مف ارتباط الخوؼ مف الضياع بشكؿ كبير بيذه
بعض ِّ
مع ما أشارت إليو
ُ
االضطرابات النفسية (القمؽ واالكتئاب) (B"achnio, Przepio´rka, 2018; Elhai, et al.,
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المراىقة ،باإلضافة إلى َمْي ِؿ
) 2020; Reer, Tang& Quandt, 2019وخاصة في مرحمة ُ
ِ
المر ِ
المخاطرة عبر اإل نترنت وخاصة عف
اى َ
قيف إلى التمرُك ِز حوؿ ذواتيـ ،مما يدعـ سموؾ ُ
ُ
اصؿ االجتماعي؛ وذلؾ لمتغمب عمى مشاعر الخوؼ مف الضياع التي تسيطر
طريؽ مواقع التو ُ

عمييـ ).(Popovac& Hadlington, 2020

ضوء ارتباط الخوؼ مف الضياع باالضطرابات المزاجية
كما
ُ
يمكف تفسير ذلؾ في َ
ٍ
بشكؿ ُمتَ ٍ
ِ
الجنسيف (Elhai et
ساو لدى
المراىقة وخاصة الشعور بالممؿ
التي
ُ
تنتشر في مرحمة ُ
) ،al., 2018; Wolniewicz, et al., 2020وفي ِّ
الجميع بحالة
أصابت
َ
ظؿ الظروؼ الراىنة التي َ
المتبلحقة عف فيروس كورونا ،وكذلؾ الشعور بالممؿ
مف االضطرابات المزاجية بسبب األخبار ُ
ِ
اء.
مي ْز بيف أَي مف
الناتج عف اإلجراءات االحترازية التي لـ تُ ِّ
سو ٌ
الجنسيف ،فَكبلىما َ
ضوء نظرية االستخداـ التعويضي لئلنترنت؛
كما
ُ
أيضا في َ
يمكف تفسير ىذه النتيجة ً

ضوء
ور أساسي في زيادة النشاط عبر اإلنترنت ،وفي َ
التي ترى أف المشاعر السمبية ليا َد ٌ
ذلؾ ينتشر إدماف وسائؿ التواصؿ االجتماعي لدى المر ِ
قيف نتيجة الشعور بالخوؼ مف
اى َ
ُ
ُ
ُ
الضياع دوف تمييز بيف الذكور واإلناث ).(Metin-Orta, 2020
كما أنو ونتيجة انتشار اليواتؼ لدى جميع أفراد األسرة ،مما أدى إلى فُقداف قنوات

ِ
الجنسيف في مرحمة
س ِر عمى أبنائيـ مف
اصؿ بيف أفرادىا ،وكذلؾ فُقداف سيطرة األُ ُ
التو ُ
بعيدا عف مر ِ
اقبة األُسر ،مما أدى إلى لُجوء
المراىقة ،باإلضافة إلى استخداـ اليواتؼ
ً
ُ
ُ
ِ
قيف إلى الواقع االفتراضي نتيجة الخوؼ مف الضياع ).(Semerci, 2019
المراى َ
ُ
ظؿ ظروؼٍ
الدراسة؛ وذلؾ إلجرائيا في ِّ
تعميـ نتائج ىذه ِّ
يجب
وجدير بالذكر أنو ال ُ
ُ
انتشار جائحة كورونا عمى ُمستوى العالـ ،والتي أثرت عمى الجوانب
استثنائية؛ وىي
ُ

بعينتيا
لدى المجتمعات ،وتظؿ نتائج ِّ
الدراسة الحالية ُمحددةً ِّ
االجتماعية والنفسية والثقافية َ
وأدواتيا والظروؼ التي تمت خبلليا.

ثالجًا مهاقشةُ نتائج الفزض الجالح
توضح نتائج الفرض الثاني الواردة في جدوؿ ( )ٚوجود فرو ٍ
ؽ بيف متوسطي درجات
ِّ

الذكور واإلناث عمى درجات مقياس النوموفوبيا (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية) في اتِّجاه اإلناث.
وتختمؼ ىذه النتيجة مع ما تَوصمت إليو نتيجة دراسة )Bala, & Chaudhary (2020
ُ

التي أشارت إلى وجود فرو ٍ
ؽ ىذه النتيجة مع
ؽ في النوموفوبيا في اتِّجاه الذكور ،في حيف تَت ِف ُ
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ضا
الدراسات السابقة التي تـ
نتائج أغمب ِّ
عرضيا ،التي تَوصمت إلى أف اإلناث أكثر تَعر ً
ُ
لمنوموفوبيا بشكؿ داؿ إِحصائيًّا مقارنة بالذكور (Farooqui, et al., 2018; Gezgin, & Çakır,
) ، 2016; Moreno-Guerrero, et al., 2020; Yildirim et al., 2015والتي أرجعت ىذه
النتيجة إلى ُم عاناة اإلناث مف القمؽ الشديد عند إغبلؽ ىواتفيـ المحمولة لفترات طويمة
ضوء طبيعة الثقافة المجتمعية التي تُتيح لمذكور ُحري َة
وفسروا ذلؾ في َ
مقارن ًة بالذكورّ ،
الحركة والتنقؿ خارج المنزؿ مقارن ًة باإلناث البلتي ُيفض ْم َف استخداـ ىواتفيـ الذكية في
اصؿ االجتماعي والترفيو والتسوؽ خاصة مع انتشار التسوؽ اإللكتروني.
التو ُ

ٍ
يبل لمتعرؼ عمى ِّ
جديد وخاصة أخبار
كؿ
ويمكف تفسير ذلؾ إلى أف اإلناث أكثر َم ً
ُ
ِ
اصؿ
المشاىير ،األمر الذي ُيؤدِّي إلى قياميف بإنشاء أكثر مف حساب عمى تَطبيقات التو ُ
االجتماعي مثؿ (الفيسبوؾ ،التوتير ،االنستجراـ ،السناب شات ،وغيرىا مف التطبيقات) ،مما
يد مف تعم ِقيف الز ِ
الحد حتى َيتَ َمكف مف متابعة اإلشعارات التي
ائد باليواتؼ المحمولة عف ِّ
ُي ِز ُ
يتمقونيا عبر ىواتفيـ الذكية ).(Pavithra, et al., 2015
ضوء الفروؽ بيف احتياجات كؿ مف الذكور
كذلؾ
ُ
يمكف تفسير ىذه النتيجة في َ
غالبا تَرتَ ِك ُز عمى العمؿ أو الترفيو عف طريؽ ُممارسة األلعاب
واإلناث؛ فاحتياجات الذكور
ً
اإللكترونية ،وبالتالي ال َيتعمقوف بالياتؼ المحموؿ مقارن ًة باإلناث ،وذلؾ ِلتعد ِد البدائؿ في
تمبية ىذه االحتياجات ،مثؿُ :ممارس ُة األلعاب اإللكترونية مف خبلؿ َمنصات األلعاب المختمفة
أو الكمبيوتر ،وفي أسوء الظروؼ سيبحث الذكور عف بعض األنشطة الترفييية مع
أصدقائيـ ،في حيف تترك ُز احتياجات اإلناث في الجوانب االجتماعية؛ فيف عندما َي ْفتَ ِق ْد َف
ضغوط
اصؿ االجتماعي المختمفةُ ،يعا َن َ
يف مف ُ
اص َؿ االجتماعي عبر تطبيقات التو ُ
التو ُ
اجتماعية ،وبالتالي لدييف فرص ٌة أكبر لتطوير سموكي ٍ
ات إِدماني ٍة لميواتؼ المحمولة ،تظير في
شكؿ النوموفوبيا ).(Dasgupta et al., 2017; Sharma, Sharma, Sharma, 2015

ومف وجية ٍ
ستغرؽ في استخداـ
نظر أخرى،
ُ
يمكف تفسير النتائج في َ
الم َ
ضوء الوقت ُ
ِ
الدراسات إلى وجود ع ٍ
ارتباطي ٍة قوية بيف الفترات
بلقة
عديد مف ِّ
أشارت
ٌ
الياتؼ المحموؿ؛ حيث َ
التي يقضييا الطبلب عمى اإلنترنت والنوموفوبيا (Aktay& Kuscu, 2019; Gezgin., Şahin,

المتمثِّمة في انتشار جائحة
شى ذلؾ مع الظروؼ ِّ
) ،& Yıldırım, 2017ويتما َ
الصحية الحالية ُ
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كورونا ،والتي دعت الجميع إلى التزاـ المنازؿ بقد ِر اإلمكاف ،والتي حولت العممي َة التعميمية
امؿ ،مما أدى إلى قضاء المر ِ
إلى تَعمٍـ إِلكتروني َك ٍ
جدا في استخداـ اليواتؼ
قيف وقتًا طَ ً
ويبل ً
اى َ
ُ
ِ
اصؿ االجتماعي مع أصدقائيـ في الصؼ أـ في
المحمولة سواء أكانت في التعمـ أـ في التو ُ
الدراسية؟
المجموعات ِّ

التَّوصياتُ والبخوخ املكرتحة

ٍ
سيكولوجي ،وما تـ مبلحظتُو أثناء
في َ
ضوء ما تـ استقراؤه وتـ تحميمُو مف تُراث َ
يمكف الخروج بمجموعة مف التوصيات
الدراس ُة مف نتائج فإنو
التطبيؽ ،وما انتيت إليو ِّ
ُ
الدراسات المستقبمية وذلؾ عمى النحو التالي:
و ِّ

أولًا توصياتُ الدِّراسة

ِ
ٍ
المتمثِّمة في
ٔ-
تقديـ َبرامج إرشادية لمواجية اآلثار السمبية الستخداـ التِّكنولوجيا ُ
ُ
النوموفوبيا ،والخوؼ مف الضياع.
تقديـ َب رامج توعوية لمشباب بكيفية االستخداـ األمثؿ لميواتؼ الذكية واإلنترنت.
ٕ-
ُ
المؤدية إلى اإلفراط في استخداـ اليواتؼ المحمولة ،مثؿ :األسباب
ِّ
تحديد األسباب
ٖ-
ُ
أف تُؤدِّي ُمواجيتيا إلى ِّ
حؿ المشكمة.
األكاديمية ،والنفسية ،واالجتماعية ،التي
يمكف ْ
ُ

ثانيًا البخوخُ املُكرتَحة

ٔ -إجر ِ
مكف أ ْف تُؤثَِّر عمى ُك ِّؿ مف
اصؿ االجتماعي المختمفة والتي ُي ُ
اء دراسات عف تأثير تَطبيقات التو ُ
ُ
النوموفوبيا ،والخوؼ مف الضياع.

ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-

تغير ِ
تغي ٍر وسيط يزيد مف العبلقة بينيما.
يف ك ُم ِّ
تغيرات النفسية ذات الصمة بال ُم ِّ
دراس ُة بعض ال ُم ِّ
السمات الشخصية وعبلقتيا ِّ
بكؿ مف النوموفوبيا ،والخوؼ مف الضياع.
دراس ُة ِّ
إجراء دراسة مسحي ٍة لمتعر ِ
ؼ عمى ُمعدالت انتشار النوموفوبيا ،والخوؼ مف الضياع لدى
ُ
َ
المر ِ
قيف.
اى َ
ُ
إجراء در ٍ
اسة َمسحي ٍة لمتعرؼ عمى ُمعدالت انتشار النوموفوبيا لدى فئات ُعمري ٍة مختمفة (األطفاؿ،
ُ
طُبلب الجامعات ،الراشديف ،المسنيف).

 -ٙدراس ُة إسياـ كؿ مف النوموفوبيا والخوؼ مف الضياع في التنبؤ باألداء األكاديمي لدى الطبلب.

 -ٚدراس ُة أنماط التعمؽ الشائعة وعبلقتيا بكؿ مف النوموفوبيا والخوؼ مف الضياع.
تغي ٍر ُم َع ِّد ٍؿ في العبلقة بيف النوموفوبيا والخوؼ مف الضياع.
اصؿ االجتماعي ك ُم ِّ
 -ٛدراس ُة إدماف التو ُ
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