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 لص: امل

ياع فَ الخوؼ مِ  بيف ةرتباِطي  اال العبلقة  طبيعة ؼعر  تَ ى إل الدِّراسةُ ت فَ ىدَ   ُرىابو  الض 
 بيف الجنسيفِ روؽ الفُ  بحثِ و ، الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ ى لدَ )النوموفوبيا( الياتؼ المحموؿ  ُفقداف
ياعالخوؼ مف  مف كؿ   في ياعسبي لمخوؼ مف مف اإلسياـ النِّ  الت حق ؽو ، النوموفوبياو  الض   الض 
 غتربٍ مُ  مراىؽٍ ( ٗٛ٘مف ) الدِّراسة عيِّنةُ نت ، وتكو  الدِّراسة نةعيِّ لدى بالنوموفوبيا  الت نب ؤفي 

 الز مني ةىـ حت أعمارُ تراوَ  (اثنمف اإلِ  ٕٖٕو، ورذكمف ال ٕٖ٘) الس عودي ة العربي ةفي المممكة 
الخوؼ مف قياس مِ  :في َتمث متمف األدوات  اددً عَ  الدِّراسة متِ استخدَ وَ ، ( سنةً ٚٔ-٘ٔبيف )ما 
 )إعداد النوموفوبياقياس مِ  (،يفَ تعريب الباحثِ  - Przybylski et al., 2013: )إعداد ياعالض  
متو  (،يفالباحثِ  الخوؼ  بيف ِإحصائيًّاة دال   وجبةٍ مُ  ارتباِطي ةبلقة وجود عِ  إلى الدِّراسة نتائجُ  َتوص 
ياعمف  بيف  ِإحصائيًّاة روؽ دال  عدـ وجود فُ و ، الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ النوموفوبيا لدى و  الض 

ياعواإلناث في الخوؼ مف  الذ كور واإلناث في  الذ كوربيف  ِإحصائيًّاروؽ دالة وجود فُ و  ،الض 
سياـ الخوؼ مف ، و اإلناث اتِّجاهالنوموفوبيا في  ياعا  موفوبيا لدى بالنو  الت نب ؤفي  الض 

   .الس ابقة الدِّراساتو  األدبي ات َضوءفي  راسةالدِّ نتائج  ت مناقشةُ وتم   .الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ 

ياعالخوؼ مف  ة فتاحيَّالهلنات امِل  الُمراِىقيفَ ، الياتؼ المحموؿ )النوموفوبيا( ُفقداف ُرىاب، الض 
 .الُمغتِربيفَ 
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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. 
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   الهظزيَُّة وخلفيُتًا الدِّراسة ُمكدِّمٌة

المعيشة  ُمستوىالبتروؿ فييا وارتفاع  منذ اكتشاؼِ  -الخميج العربي  أصبحت دوؿُ 
 ؛ةٍ ة بصفة خاص  المصري   ولمعمالةِ  ،ةٍ مالة بصفة عام  لمعَ  مف أكبر أسواؽ العمؿ الجاذبةِ  بيا

حياة  وتحقيؽِ تيـ، معيش ُمستوىيف لتحس أفضؿَ  ؿٍ مَ عَ  رصِ وذلؾ لرغبتيـ في البحث عف فُ 
، منيـ بٍ غترِ مُ  ( مميوف مصري  ٘,ٜاإلحصاءات إلى وجود حوالي ) ُتشيرُ و سرىـ، ألفراد أُ  كريمةٍ 

ؿ األو   المركزَ  الس عودي ة العربي ة المممكةُ  حتؿ  وتَ  .العربي ة الدِّوؿفي  قيـٍ مُ  صري  ( مميوف مِ ٕ,ٙ)
في  الُمغتِربيفَ %( مف إجمالي ٜ,ٙٗت حوالي )استقبمَ  حيثُ  ؛يفَ يِّ المصر  الُمغتِربيفَ في استقباؿ 

 .)*((ٕٕٓٓزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، )الجياز المرك العربي ة الدِّوؿ
األسرة إلى اصطحاب أبنائيـ معيـ في  لمحفاظ عمى تركيبةِ َوَيحرُص أغمُب الُمغتِربيَف 

ىذه ، نظًرا لحساسية الُمراىقةفي مرحمة ببلد االغتراب،  وخاصة إذا كاف ىؤالء األبناء 
 أـ ةً ادي  كانت مَ أَ سواء  ألبنائيا إلى توفير جميع االحتياجات األساسية سرُ ألُ اسعى َوتَ  المرحمة.

السامرائي  و وكما أشاراء باالغتراب، إال أن  حتى ال يشعر ىؤالء األبن ترفييي ة؟ تعميمي ة أـ
ربة بالغُ  الش عور :مف أىميا ،الُمغتِربيفَ  وُ ت التي تواجِ المشكبل بعُض  وجدُ تُ إلى أنو ( ٕٗٓٓ)
في  ةٍ م  قِ وجود مع أقرانو، مع  اجتماعي ةبلقات عِ  عمى إقامةِ  االبفدرة عف عدـ قُ  ةاتجالن  

درة عمى عدـ القُ و ، زِ حي  ، ومشكمة الت  الُمغتِربيفَ مع ثقافة  التي تتناسبُ  ترفييي ةاألنشطة ال
ف االرتباؾ واإلحباط، وكذلؾ ي إلى حالة مِ ا يؤدِّ قافي؛ مم  ـ الث  أقمُ عؼ الت  ضَ و توصيؿ األفكار، 

 الت واُصؿإلى شبكات  فَ الُمغتِربولذلؾ فقد لجأ  نتيجةً وَ  .جتمعيسيج المُ عوبة االندماج في الن  صُ 
يولة ت نفسيا بقوة نتيجة سُ التي فرضَ ، و بداًل مف المجتمع الذي يعيش فيو االجتماعي

 ,Garrett)جديدة قائمة بذاتيا  ةٍ افتراضي   جتمعاتٍ مُ  يا ساىمت في تكويفِ اميا، كما أن  استخد

2006). 

حاطوف بأجيزة وىـ مُ  الر قميـ العالَ  داخؿفي الوقت الحاضر َووجَد الُمراىقوف أنفَسيـ 
أي  ؟رسةالمد أكانت في المنزؿ أـ، سواء الذ كيةوألعاب الفيديو واليواتؼ  نترنتواإل  الكمبيوتر

 Subrahmanyamيا أصبحت محيطة بيـ مف كؿ جانب مف جوانب حياتيـ، لذلؾ يرىن  إِ 

                                                           
في التوثيق عمى اإلصدار السادس من دليل الكتابة العممية والتوثيق الصادر عن رابطة عمم النفس  وناعتمد الباحث )*(

 .APA األمريكية
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& Smahel (2011)    الُمراِىقيفَ يمة في تنمية األبعاد المُ  أحدَ  الر قمي العالـَ  َعد  و يجب أن ،
اد باستخداـ أجيزة ؿ اليومي في حياة األفر فاعُ والت   التِّكنولوجياتسارع في المُ  الت قد ـى أد  قد لو 

في  رات ىائمةٍ غي  حمولة إلى تَ المَ  االجتماعي واليواتؼ الت واُصؿبكات وشَ  نترنتواإل الكمبيوتر 
ىذه  ف  أ Park & Kaye (2019) وُيضيؼُ ، ياتيـوسموك جتماعي ةاال يـوعادات تيـحيا

 تأتي اليواتؼُ و اتيـ، ي  وِ يا ساىمت في تشكيؿ ىُ كما أن   سد البشرِ لجَ  أصبحت امتداًدا التِّكنولوجيا
ال  رًداو أصبحت معو مَ  بشكؿٍ  اتيمكانإمو مف قدِّ لما تُ  نظًرا ؛الت قني اتىذه الذ كي ة في ُمقدِّمة 

 .(Kneidinger-Müller, 2019)غنى عنو في حياة الناس 
 ساًعا؛واتِّ  يرةً شُ  ةالذ كي  قات اليواتؼ االجتماعي مف أكثر تطبي الت واُصؿ طبيقاتُ تَ  عد  تُ وَ 

 & Zheng)كي قنيات الياتؼ الذ  طوير تَ رعة الوصوؿ إلييا مف خبلؿ تَ وسُ  وذلؾ لسيولةِ 

Lee, 2016) ُالت طبيقاتمف ىذه  ة التي يجنييا األفرادُ شاط إلى الفوائد الجم  ىذا الن   ، ويرجع، 
 األصدقاءمع  واُصؿالت  و المنشورات،  تابعةِ مُ و ور، شر الفيديوىات والص  ؿ في نَ تمث  والتي تَ 
 ؿِ بادُ تَ و قضاء أوقات الفراغ، و تابعة أفراد األسرة، مُ و ، ددٍ عمى أصدقاء جُ  الت عر ؼو ، والمعارؼ
 .(Hamutoglu, Topal & Gezgin, 2020)األفكار 

 لو العديدُ  الت طبيقاتليذه  فرطَ االستخداـ المُ  إلى أف   الدِّراساتمف  عديدٍ  وأشارت نتائجُ 
، (Yogesh, Abha & Priyanka, 2014) ؽِ اإلصابة باألرَ  :مثؿ ؛ةمبي  لس  مف اآلثار ا

، (Duke & Montag, 2017; Samaha & Hawi, 2016)األداء األكاديمي  انخفاُض و 
 ,Elhai)واالكتئاب  القمؽُ  :مثؿ ؛ةالن فسيشكبلت بالعديد مف المُ  فرطُ كما يرتبط االستخداـ المُ 

Levine, Dvorak, & Hall, 2016; Elhai, et al., 2017; Wolniewicz, 

Tiamiyu, Weeks, & Elhai, 2018). 
 يا أن  ال  ، إِ رةتطوِّ قنيات مُ ف تَ و مِ بما تحممُ  الذ كيةحمولة اليواتؼ المَ ف انتشار غـ مِ الر  بو 

ـ   ؛المجتمعفي  ةٍ الت عالمي  دوث تحو  في حُ  تْ بَ سب  تَ  التي  الت طبيقاتالعديد مف  معُ جَ  حيث ت
 قنياتُ ت تَ رَ س  فقد يَ لذلؾ  ونتيجةً ، في جياز واحدٍ  ىا باستخداـ أجيزة مختمفةٍ إجراؤُ  فُ مكِ يُ 
 Yildirim & Correiaى ويرَ  .ساعدة عند الحاجةِ المُ  بَ مَ ة وطَ اليومي   الحياةَ  تِّصاؿاال 

ا ، مم  يةالذ كاستخداـ اليواتؼ  زايدُ ، حيث تَ التِّكنولوجيا العصر الحالي ىو عصرُ  أف   (2015)
 ف بيف الوظائؼ التي القتْ طبيقات ىذه اليواتؼ، ومِ قنيات وتَ في تَ  ستمرِّ طوير المُ ى إلى الت  أد  
يا تْ التي أتاحَ  االجتماعي الت واُصؿ ظيفةُ تأتي وَ  الذ كيةي اليواتؼ مِ ستخدِ يف مُ بَ  تماًما كبيًرااى
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 أف  إلى اإلحصاءات  وتشيرُ  .ثيروغيرىا الك Facebook, Twitter :المختمفة مثؿ الت طبيقاتُ 
 ـٍ خدِ ستَ ( مميار مُ ٖ,ٔ) ضـ  يَ  WhatsAppاالجتماعي مثؿ  الت واُصؿطبيقات تَ  بعَض 
 & ,Duke & Montag, 2017; Przybylski, Murayama, DeHaan)ايوميًّ 

Gladwell, 2013; Statista, 2017)  ْالت واُصؿ ووسائؿَ  نترنتَ اإل  أف   قدُ تَ ، لذلؾ ُيع 
وأصبح ال غنى عنيا  ،فرط ليذه األجيزةفي االستخداـ المُ  يـ  مُ  ورٌ دَ  يماجتماعي لاال
 .يفَ ستخدمِ لممُ 

اإلفراط في استخداميا قد  فإف   ،الذ كية ىا ىذه اليواتؼرُ وفِّ اإلمكانات التي تُ مف  غـِ ر  الَوب
 أحدُ  ُيعد  ، وَ ةالن فسيية و عمى صحة الفرد الجسم خطورةٍ  عامؿَ  ؿُ ، ُتمثِّ ةٌ د  شكبلت عِ عنو مُ  جُ نتُ يَ 

الخوؼ مف  اضطرابُ "، ىو اليواتؼ المحمولةاستخداـ أبرز االضطرابات التي صاحبت 
ياع  حظَ تَ لـ االضطرابات التي  أحدَ  عد  يُ والذي ، Fear Of Missing Out (FOMO) "الض 

 الُمؤشِّراتِ ف طريؽ بعض عميو ع االستدالؿُ  فُ مكِ ويُ ، العربي ة الدِّراساتفي  ؿُ بْ مف قَ  الدِّراسةب
 عدـُ و ر، تكرِّ مُ  الياتؼ المحموؿ بشكؿٍ  ُص حْ فَ  :ؿ فيوالتي تتمث   ،التي يقـو بيا األفراد ةالس موكي

الحصوؿ عمى بنؾ طاقة لمحفاظ عمى و ـو مع الياتؼ، الن  و إيقاؼ تشغيؿ الياتؼ أثناء الميؿ، 
 .(Akilli & Gezgin, 2016;  Franchina, et al., 2018)بطارية الياتؼ 

ياعمفيـو الخوؼ مف  قد ظيرَ ول  نتيجةَ  ةالن فسي األدبي اتًرا في ؤخ  فسي مُ نَ  ناءٍ كبِ  الض 
يور ىذه بؿ ظُ قَ  األفرادَ  ذلؾ إلى أف   االجتماعي، ويرجعُ  الت واُصؿاإلفراط في استخداـ وسائؿ 

، ومع ذلؾ طاؽ واسعٍ عمى نِ  ريفَ لآلخ جتماعي ةلمحياة اال ضوف باستمرارٍ تعر  الوسائؿ لـ يكونوا يَ 
 ارزةً لآلخريف بَ  جتماعي ةت الحياة االاالجتماعي جعمَ  الت واُصؿرامج يادة في استخداـ بَ الزِّ  فإف  

ـ   جتماعي ةض لؤلحداث االعر  ف الت  التالي زادت مِ لمغاية، وبِ  دعوة الفرد إلييا  التي لـ تت
(Buglass, Binder, Betts, & Underwood, 2017; Przybylski, et al., 

2013). 
صطمح؛ حيث ليذا المُ  اتعريفً  مف صاغَ  ؿَ أو   Przybylski, et al. (2013) وُيعد  

 مع ما يفعمو اآلخروف، وينتجُ  ستمرةٍ بلت مُ و: يعني االنشغاؿ الدائـ بالحفاظ عمى صِ يرى أن  
التي  جتماعي ةاال جاربالت  كافأة مف مُ  الش خصالخوؼ مف استبعاد  نتيجةَ  ذلؾ االنشغاؿُ 

ناتج عف  سارٍ  غيرُ  و: إحساٌس بأن   Fuster, et al. (2017)و فَ . وعر  فَ ليا اآلخرو ُض تعر  يَ 
غبة الدائمة في ، ال يكوف الفرد جزًءا منيا، فضبًل عف الر  ةً سار   جاربَ تَ  لآلخريفَ  معرفة أف  
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و أن   Hamutoglu, et al. (2020)ى رَ و اآلخروف. كما يمع ما يفعمُ  دائـٍ  اتِّصاؿالبقاء عمى 
خوًفا مف  جتماعي ةاال الش بكاتعمى  طويبًل وف وقًتا األفراد يقضُ  جديد مف اإلدماف يجعؿُ  نوعٌ 

رات ُفقداف  االجتماعي. الت واُصؿعبر مواقع  ثُ التي تحدُ  الت طو 
ياعالخوؼ مف  إف   لكفاءة ة واستقبللي  في اال ةالن فسياالحتياجات  صِ قْ عف نَ  ناتجٌ  الض 

لخوؼ مف ضياع ا ساسيةَ حَ  عاني ىؤالء األفرادُ ؛ حيث يُ خريفَ في العمؿ والعبلقات مع اآل
ىذه  ؽُ خمُ . وتَ  (Przybylski, et al., 2013) ةالن فسي فاىيةَ ليـ الر   ؽُ حقِّ األحداث التي تُ 

 االجتماعي حتى يصؿَ  لت واُصؿامف استخداـ وسائؿ  زيدُ يُ  الس موكينظيـ مبًل في الت  خَ  الحساسيةُ 
ف أبرز ىذه ، ومِ ةالن فسيتمبية ىذه االحتياجات اإلشكالي، في محاولة منو لِ  ُمستوىإلى ال

ا ا، مم  لؤلحداث الفائتة تيديًدا اجتماعيًّ ض عر  الت   ؿُ كِّ شَ الحاجة إلى االنتماء؛ حيث يُ  االحتياجات
األشخاص الذيف لدييـ  تياجات االنتماء؛ وبالتالي فإف  الذي يحبط اح ذِ بْ عف الن   راتٍ صو  تَ  خمؽُ يَ 

ياعشديد مف  خوؼٌ  نيـ مِ  االجتماعي في محاولةٍ  الت واُصؿوف مف استخداميـ لوسائؿ يدُ زِ يُ  الض 
  .(Baker, Krieger & LeRoy, 2016; Oberst et al., 2017)لتمبية ىذه الحاجة 

ياعالخوؼ مف  ا سبؽ أف  مم  َويت ضُح  أشكاؿ القمؽ االجتماعي، نتيجة  ىو أحدُ  الض 
يـ مف الحياة التي يعيشيا إرضاًء عف أنفسِ  أكثرُ  لدى اآلخريف حياةٌ  يكوفَ  الخوؼ مف أفْ 
ؼ مف وجود خو  ، ىما: الت  ساسييفِ أَ  يفِ نَ كوِّ وي عمى مُ يا تنطَ عريفات أن  ضح مف الت  ت  الفرد، كما يَ 

 اتِّصاؿغبة المستمرة في البقاء عمى ، والر  عنيا شيًئا لفردُ ا لدى األفراد اآلخريف ال يعمـجارب تَ 
 لمفرد.  جتماعي ةاال الش بكةمع األشخاص في 

الجانب  ؿ يرسـُ األو   فَ الُمكوِّ  أف   Elhai, Yang & Montag (2020)ى ويرَ 
تخفيؼ ىذا القمؽ، تيدؼ إلى  ةً موكي  سُ  استراتيجيةً  فُ يتضم  الثاني فَ  فُ ا الُمكوِّ المعرفي لمقمؽ، أم  
مف إشعارات وسائؿ  المستمرِّ  الت حق ؽإلى  الفردَ  ىي التي تدفعُ  ةالس موكيوىذه االستراتيجية 

 .جتماعي ةوابط االالمختمفة لمحفاظ عمى الر   تِّصاؿاالجتماعي، وخدمات اال  الت واُصؿ
ياعية لئلصابة باضطراب الخوؼ مف ؤدِّ وحوؿ األسباب المُ  ضا الرِّ  دـَ عَ  أف   ضحُ ت  ، يَ الض 

عبية، بالش   الش عورالتي مف أبرزىا الحاجة إلى االنتماء، والحاجة إلى  ةالن فسيعف الحاجات 
ف األسباب الرئيسية مِ  د  عَ زاجية لدى الفرد تُ ، وكذلؾ الحاالت المَ جتماعي ةزلة االوالخوؼ مف العُ 
 ,.Beyens, Frison, & Eggermont, 2016; Przybylski, et al)ليذا االضطراب 

سبب االجتماعي كَ  الت واُصؿؼ لتطبيقات كث  االستخداـ المُ  الدِّراسات بعُض  يزِ ، كما ُتعْ (2013
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 ,Blackwell et al., 2017; Ryan, Chester, Reece) لئلصابة بيذا االضطراب   آخرٍ 

& Xenos,  2014)  ياعالخوؼ مف  أخرى أف   أت دراساتٌ تر ا، فيما  نتيجةَ  يحدثُ  قد الض 
فاىية بالر   الش عور ، وانخفاضِ ةالن فسيبالممؿ والوحدة  الش عورة، و مبي  الس   جتماعي ةاال الت جارب
 .(Abel et al., 2016; Edwards, 2017)  ةالن فسي

عف وجود اضطراب الخوؼ مف  بةَ ترتِّ المُ  لت النتائجَ التي تناوَ  األدبي اتوباستقراء 
ياع االجتماعي،  الت واُصؿمواقع  مف المشكبلت، مف أبرزىا: إدمافُ  اددً عَ  بُ و ُيسبِّ ضح أن  ت  يَ  ؛الض 
دمافُ  ، واستخداـُ  ، واضطراباتُ الذ اتي احتراـ نِّ دَ تَ واإلنترنت، وَ  الذ كيةاليواتؼ  وا  اليواتؼ  النـو
صص الحِ  أثناء حضور ي ذلؾ؛ مثؿ: االستخداـُ ستدعِ أثناء المواقؼ التي ال تَ  الذ كية
-Buglass, et al., 2017; Tomczyk & Selmanagic)حاضرات، أو أثناء القيادة والمُ 

Lizde, 2018; Wolniewicz, et al., 2018) التي  ةالن فسي، باإلضافة إلى االضطرابات
 ;Blackwell et al., 2017)القمؽ، واالكتئاب، والعصابية، واإلدماف الكحولي  :مف أبرزىا

Elhai, et al., 2016; Riordan, et al., 2015) . 
ياعفيـو الخوؼ مف رة لمَ فسِّ ظريات المُ وحوؿ الن   بعض الباحثيف في  فقد َفس َرهُ  ،الض 

الفقري  ىا العمودَ دِّ عَ ؛ وذلؾ بِ self-determination theoryنظرية تقرير المصير  َضوء
ة أساسي   زعةٌ اس لدييـ نَ الن   ة إلى أف  ي  ظر اتيـ؛ حيث ُتشير الن  موكي  يـ سبب تعديؿ األفراد لسُ فَ لِ 

األشخاص ال  ، مما يعني أف  جتماعي ةوالميـ االيـ واآلخريف في عَ أنفسِ  لتشكيؿ روابط بيفَ 
قوية كجزء مف  بلقاتٌ لدييـ عِ  أيًضا ليكوفَ  ، ولكفْ وا جزًءا مف مجموعةٍ يـ فقط ليكونُ دفعُ  فُ مكِ يُ 

 & Deci & Ryan, 2008; Przybylski et al., 2013; Ryan)مجموعة األقراف 

Deci, 2002)  رَ ي  االجتماعي قد غَ  الت واُصؿة في وسائؿ وخاص   التِّكنولوجيافي  الت قد ـ . كما أف 
مف  ؿَ و  حَ لدى األفراد؛ بحيث تَ  الحافزُ  رَ ي  غَ رابط االجتماعي، وبالتالي فقد تَ جاالت الت  في مَ 

يكوف الفرد جزًءا مف  غبة في أفْ يط االجتماعي القريب إلى الر  في المح جتماعي ةالعبلقات اال
 ,Mcluhan)االجتماعي المختمفة  الت واُصؿعبر مواقع  تِّصاؿُ ه لو اال رُ وفِّ يُ  أكبرَ  مجتمعٍ 

Dunand, 2011)-Gordon, Lamberti & Scheffel،  َيـ األساسي لنظرية الفَ  زُ ركِّ يُ و
الخاضعة لمرقابة؛  الد وافعو  ةِ ستقم  المُ  الد وافعركيز عمى تقرير المصير عمى دوافع الفرد والت

، الذ اتنحو  يةٍ وج  ومُ  ةٍ جوىري   مدفوًعا بأىداؼٍ  عندما يكوف الفردُ  ستقؿ  المُ  الد افعوجد حيث يُ 
 الد افع يحدثُ  في حيفاآلخريف،  راءِ ظر عف آو بغض الن  ضا الفرد عف أفعالِ ي إلى رِ مما يؤدِّ 
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 ة مثؿ المكافأة أو العقوبة، ويمكف أفْ وى خارجي  قُ رقابة عندما يكوف الفرد مدفوًعا بِ الخاضع لم
 الذ اتالعار االجتماعي أو احتراـ  بِ جن  تَ الخاضع لمرقابة عندما يسعى الفرد لِ  الد افع ثَ دُ حْ يَ 

(Deci & Ryan, 2008). 
ياعالخوؼ مف  ثُ حدُ وقد يَ   ف  حيُث إِ  ؛ة لمرقابةالخاضع الد وافعغوط نتيجة ضُ  الض 

رص عندما ال الفُ  ُفقدافاألفراد مف  ي إلى خوؼِ يؤدِّ  عف العمؿ والتفكير فيو اتجَ غط الن  الض  
ياعبالخوؼ مف  الش عوري إلى توليد ا يؤدِّ ، مم  ف مجتمع العمؿِ وف جزًءا مِ يكونُ  مف  الض 

تياجات أساسية في نظرية تقرير ثبلثة اح وجدُ يا، كما تُ مع التي يعمؿُ  جتماعي ةالمجموعة اال
لتصنيؼ  األساَس  ي  جتمعمُ  بشكؿٍ  رُ وفِّ التي تُ  ةاالستقبللي  رابط، الت  ؿ في: الكفاءة، المصير، تتمث  

، وقد تكوف الحاجة إلى تكامؿشري المُ البَ  ة لؤلداءِ أو عدائي   مةٌ يا داعِ وانب البيئة عمى أن  جَ 
ياعالبشدة بالخوؼ مف  رتبطةً رابط مُ الت   االجتماعي  الت واُصؿالخوؼ مف الخبرات و  ؛ ألف  ض 
ة ي  الش خصغبات وقيت أكثر مف الر  إلى الت   دُ ستنِ خاذ قرارات تَ األفراد عمى اتِّ  زَ حفِّ يُ  أفْ  فُ مكِ يُ 

(Can& Satici, 2019; Dolan, Conduit, Fahy, & Goodman, 2016). 
 الذ كية ي اليواتؼِ ستخدمِ مُ ًة، وبِ لي عام  الحا طت بالعصرِ االضطرابات التي ارتبَ  فَ ومِ 

 .Nomophobia عميو )النوموفوبيا( ؽُ مَ طْ الياتؼ المحموؿ" أو ما يُ  ُفقدافِ  ُرىابُ "ًة خاص  
الياتؼ المحموؿ  ُفقدافأي الخوؼ مف ؛ "no mobile phobia"اختصار لعبارة  ووى

(Gezgin, Sumuer, Arslan & Yildirim, 2016).  مف خبلؿ  ر ىابالويظير ىذا
موكيمجموعة مف المظاىر   األفراد ليواتفيـ المحمولة في أي مكافٍ  ، مف أبرزىا: اصطحابُ ةالس 

بالقمؽ مف عدـ  عورٌ يـ شُ دورات المياه، وعدـ الخروج مف المنزؿ بدونو، أي ينتابُ  داخؿحتى 
 . )2015Cooper & Mattingly ,Pellowe ,(وجود الياتؼ معيـ 

ـ   ,Valença, & Nardi  King ألوؿ مرة بواسطة صطمحَ ىذا المُ  ؿُ ناوُ تَ  وقد ت

، Disorder Panicصابة باضطراب اليمع ى الحاالت المُ في تقرير نفسي عف إحدَ  (2010)
بالراحة  الش عورمف عدـ  حالةٌ  :وو بأن  فَ القرف الحادي والعشريف، وعر   و اضطرابُ و بأن  وقد وصفَ 

ـ   تِّصاؿعيًدا عف اال ب الش خصوالقمؽ عندما يكوف  عريؼ تحديث ىذا الت   بياتفو المحموؿ، وت
ـ   King et al. (2014) بوسطة موكيمف  و: مجموعةٌ و عمى أن  تعريفُ  وت واألعراض  اتالس 

 و: الخوؼُ بأن   Yildirim (2014) وفَ قة باإلفراط في استخداـ الياتؼ المحموؿ، وعر  تعمِّ المُ 
ؿ في عدـ ميا، وتتمث  قدِّ ـ الياتؼ المحموؿ أو الخدمات التي يُ درة عمى استخدامف عدـ القُ 
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ي عف مِّ خَ درة عمى الوصوؿ إلى المعمومات والت  مع اآلخريف، وعدـ القُ  الت واُصؿالقدرة عمى 
احة الر   و: عدـُ بأن   Pavithra, et al. (2015)فو ر  ، كما عَ الذ كيةرىا األجيزة وفِّ الراحة التي تُ 
 ,Lee, Kimى بالياتؼ المحموؿ، ويرَ  تِّصاؿاتجة عف عدـ اال و العصبية الن  أو القمؽ أ

Mendoza & McDonough (2018)   مع الياتؼ  الت واُصؿ ُفقدافمف  الخوؼُ  :وأن
الذيف يعانوف مف ىذا  ط لو؛ حيث يميؿ األفرادُ فرِ مف االستخداـ المُ  نبعُ المحموؿ، والتي تَ 

االجتماعي،  الت واُصؿرامج بَ رتبطة بِ مف اإلشعارات المختمفة المُ  حق ؽالت  إلى اإلفراط في  الر ىاب
درة أو القُ  تِّصاؿاال  ُفقدافيـ يخشوف ة؛ ألن  ياـ اليومي  يوف صعوبة في االنتباه إلى المَ واجِ ويُ 

عمى الخوؼ غير  Aktay& Kuscu (2019) عريؼُ ز تَ ركِّ يُ عمى الوصوؿ إلى المعمومات. وَ 
مف  و ألي سببٍ درة عمى استخدامِ وجود الياتؼ المحموؿ أو عدـ القُ  المنطقي مف عدـ

اتج عمى االنزعاج الشديد الن   Yavuz et al. (2019)د  فيو ؤكِّ األسباب، في الوقت الذي يُ 
عوبة في الوصوؿ إلى أفراد األسرة أو ي إلى صُ كي، مما يؤدِّ بالياتؼ الذ   تِّصاؿعف عدـ اال 

 . يا ىذه األجيزةمُ مفة التي تقدِّ األصدقاء والخدمات المخت
 ُرىابٌ النوموفوبيا ىو  فقت عمى أف  يا ات  أن   الس ابقةعريفات الت   استعراضِ َويت ِضُح مف  

نتيجة  فُ و  كَ تَ وغير عقبلني، ناتج عف االبتعاد عف الياتؼ المحموؿ، وغالًبا ما يَ  بررٍ ير مُ غَ 
 عنو مجموعةٌ  جتماعي عمى الياتؼ المحموؿ، وينتجُ اال الت واُصؿفرط لتطبيقات االستخداـ المُ 

مف اإلشعارات المختمفة،  الت حق ؽفي القمؽ، واإلفراط في  ؿُ التي تتمث   ةالس موكي الُمؤشِّراتمف 
 باه. االنتِ  تِ شت  تَ وَ 

االستخداـ الزائد  ظيور النوموفوبيا أف  المؤدِّية إلى  األسبابِ  في ظرِ الن  بِ َوَيت ِضُح 
ى ة، كما أد  موكيات األفراد وعاداتيـ اليومي  في تغيير سُ  جيزة اإللكترونية الحديثة قد أسيـَ لؤل

يوف ، ومشكبلت اقتصادية ناتجة عف الدِّ جتماعي ةاال العزلةُ  :، مثؿاجتماعي ةإلى مشكبلت 
قدرة عمى بالضيؽ المرتبط بالخوؼ مف عدـ ال الش عورة لشراء أحدث األجيزة، و طم بتالكبيرة المُ 

،  (Beranuy, Oberst, Carbonell, Chamarro, 2009)استخداـ ىذه األجيزة 
رات مف أف   Bragazzi & Del Puente (2014)فؽ ذلؾ مع ما ذكره  يت  وَ   الت طو 
، جتماعي ةزلة االالقيري، والعُ  الَوْسواسية، مثؿ: الش خصـ اضطرابات فاقُ ت إلى تَ كنولوجية أد  التِّ 

دماف   اإلنترنت.وا 
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؛ حيث اجتماعي ة وخاصة الحديث منيا مشكمةً  الذ كيةاقتناء اليواتؼ  كما يمكُف َعد  
و اقتنائِ  ي عدـُ ، ويؤدِّ جتماعي ةضا االجتماعي والمرغوبية االوجود الياتؼ مع الفرد الرِّ  ؽُ يحقِّ 

المحمولة الحديثة اليواتؼ  اقتناءَ  ف  ية، أي إِ الش خصعمى  ثار سمبيةٍ ى آاألجيزة إل ألحدثِ 
 ,Tran, 2016; Yildirim, Sumuer)لدى الفرد  ةالن فسيفي تحقيؽ الرفاىية  ُيسيـُ 

Adnan, Yildirim, 2016). 
األخرى، ونظرًا لعدـ تضمينو  ةالن فسيؿ بيف النوموفوبيا واالضطرابات لمتداخُ  ونتيجةَ  

 The والعقمية ةالن فسيلبلضطرابات  شخيصي واإلحصائي الخامسليؿ الت  الد   في دٍ حد  مُ  ُرىابٍ ك

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 
 American Psychiatric Association الن فسيالصادر عف الجمعية األمريكية لمطب 

(APA, 2013) َبو الش   وجوِ ظر إلى أَ خرى مف خبلؿ الن  أُ  ةٍ و مع أمراض نفسي  قارنتُ مُ  تْ م  ، فقد ت
أشكاؿ  و أحدُ النوموفوبيا عمى أن   الدِّراسات ت بعُض اقشَ قد نَ شخيصية. ولواالختبلؼ لممعايير الت  

 الت واُصؿحمولة وتطبيقاتيا وخاصة تطبيقات إلى اليواتؼ المَ  رُ قمؽ االنفصاؿ؛ حيث ُينظَ 
االبتعاد عف الياتؼ المحموؿ  ف  إِ  :القوؿُ  ، فيمكفُ الش خص ةِ وي  ليُ  يا امتدادٌ االجتماعي عمى أن  

؛ حيث وضعت الن فسي دتو الجمعية األمريكية لمطبِّ قد ُيثير قمؽ االنفصاؿ لديو، وىو ما أك  
 . ),Kim, & Kim, Han 2017(ة القمؽ ظم  النوموفوبيا تحت مَ 

القيري كأحد االضطرابات  الَوْسواسأخرى بيف النوموفوبيا واضطراب  وقارنت دراساتٌ 
و أن   Şar & Işıklar (2012) حيث ذكرت دراسة ،تحت فئة اضطرابات القمؽ التي تقع

القيرية، إال  اتالس موكيي إلى مجموعة مف ؤدِّ يُ سَ  الذ كيةاستخداـ اليواتؼ  بمرور الوقت فإف  
ـ   اتالس موكي ف  الَوْسواس القيري ىو إِ النوموفوبيا عف  زُ ميِّ الفرؽ الذي يُ  أف   ىا تنفيذ القيرية يت

السبب الرئيس في ظيور – الذ كيةمف القمؽ، عمى عكس اإلفراط في استخداـ اليواتؼ  لمحدِّ 
 متًعا لصاحبو.ه نشاًطا مُ د  عَ  الذي يمكفُ  -النوموفوبيا

الجمعية ى ؛ حيث ترَ عأخرى بيف النوموفوبيا واضطراب اليمَ  كما قارنت دراساتٌ 
، مثؿ: ةالن فسييشمؿ بعض األعراض الجسمية و اضطراب اليمع  أف   الن فسي األمريكية لمطبِّ 

، السيطرة ُفقدافعب، الر  ثياف، اإلغماء، القمؽ، الغَ انتظاـ ضربات القمب،  عدـُ ، سِ نف  عوبة الت  صُ 
باضطراب اليمع  رضى المصابيفَ المَ  اصطحابَ  أف  كما  ،(APA, 2013)الخوؼ مف الموتِ 

 الياتؼ المحموؿ أصبح لو دورٌ  ف  وبات، أي إِ ي إلى إزالة ىذه الن  لؤلجيزة المحمولة يؤدِّ 
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األفراد المصابيف باضطراب اليمع غالًبا ما يعانوف مف  ف  ذا االضطراب، وا ِ وظيفي في مواجية ى
، وخاصة األعراض مف االضطرابيفِ  لكؿ   المعايير التشخيصية مختمفةٌ   أف  النوموفوبيا، إال 
 .)King et al(2014 ,.وجد في النوموفوبيا تي ال تُ مع والبة الضطراب اليَ صاحِ الجسمية المُ 
موؾ مع اضطراب الس   تشابوُ مع النوموفوبيا، فقد يَ  وُ تشابَ ا عف االضطرابات التي تَ أم  

 ,Siddiqui & Ali)أثناء القياـ بو  قبؿ الفعؿ، واالسترخاءُ  رُ وت  االندفاعي؛ مف حيث الت  

2015; Yıldız Durak, 2019)  ـ المستمرِّ حك  ؼ عنو في رغبة الفرد في الت  و يختم، ولكن 
السيطرة عمى  ُفقدافيا االندفاعية التي يصاحبُ  اتالس موكيفي الياتؼ المحموؿ عمى عكس 

 ، كما يتشابوُ (Bragazzi & Del Puente,  2014; Yıldız Durak, 2019)موؾ الس  
قامرة والنشاط عمى مواقع مُ أيًضا مع إدماف اإلنترنت في ممارسة األلعاب اإللكترونية وال

اإلنترنت ال يقتصر فقط عمى اليواتؼ  إدمافَ  و يختمؼ عنو في أف  االجتماعي، إال أن   الت واُصؿ
 .King et al)وعمى أي جيازٍ  إنترنت في أي مكافٍ  رَ وف  تَ  أينما اوجودً مُ  ما يكوفُ المحمولة، إن  

2012; Mangot, et al., 2018)  . 
لمحاولة الوقوؼ عمى  دت االجتياداتُ لمنوموفوبيا؛ فقد تعد   رةِ سِّ فَ مُ وحوؿ النظريات ال

كنولوجي الذى سيطر عمى مجاالت زو التِّ ة في ظؿ الغَ ليذا المفيوـ، وخاص   تأصيؿ نظري  
ت النوموفوبيا في رَ س  التي فَ المعرفي ة  جتماعي ةظرية االحياتنا المختمفة، ومف ىذه المحاوالت الن  

االجتماعي، حيث  الت واُصؿفي بيئات  ةً اجعة، وخاص  غذية الر  ي والت  الذ اتنظيـ ات الت  عممي َضوء
وف إلى يسعَ طوير المختمفة وَ عمميات الت   ُفقدافباالضطراب مف  فَ الُمصابو ى األفرادُ يخشَ 

االجتماعي  الت واُصؿالحصوؿ عمى تعميقات فورية نتيجة سموكياتيـ المختمفة عمى تطبيقات 
عنو حالة مف القمؽ قد  ، وينتجُ الذ كيةي إلى إساءة استخداميـ لميواتؼ المختمفة، مما يؤدِّ 

يـ ي، ومع ذلؾ فإن  الذ اتنظيـ كفاءة في الت   ؽَ حق  يُ  لمفرد معو أفْ  ي ال يمكفُ ُرىابإلى سموؾ  ُتؤدِّي
 ;King et al., 2010; King et al., 2014) الت قني اتيشعروف بالقمؽ بدوف ىذه 

Yildirim & Correia, 2015) .  
قوف بأجيزتيـ المحمولة قد يشعروف األفراد الذيف يتعم   أف   الت عم ؽت نظرية كما افترضَ 

مثيبلت العقمية لمذات إلى الت   الت عم ؽ بالقمؽ، وعدـ االرتياح عند االنفصاؿ عنيا؛ حيث يشيرُ 
ية الذ اترات صو  ف الت  تضم  اخمية، والتي تَ العمؿ الد   ذجُ عمييا نما ؽُ ريؾ والعبلقات التي ُيطمَ والش  
رىـ ووعييـ باحتياجات الفرد وف  ى تَ عاية مف اآلخريف ومدَ والرِّ  ية مف الحبِّ الش خصالفرد  لقيمةِ 
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(Bowlby, 1982; Seol, 2016) المرضي  الت عم ؽ أف   إلى ةُ الن فسي األدبي ات، كما أشارت
 الَوْسواسإلى اضطرابات  ُيؤدِّيا بالمواد، مم   الت عم ؽبالبشر إلى  الت عم ؽَ تجاوز بحيث ي رُ يتطو  

 ;Blackwell et al., 2017)القيري، والعمؿ القيري، وأنواع اإلدماف المختمفة 

Fullwood, Quinn, Kaye & Redding, 2017)  ـ توثيؽ العبلقة بيف أنماط  . وت
موكواإلدماف  الت عم ؽ اآلليات الكامنة  ف  إلى أَ  الدِّراساتالمختمفة؛ حيث ُتشير  األدبي اتفي  يالس 

 الت واُصؿعف  الوصوؿ إلييا ناتجٌ  عمىوالخوؼ مف عدـ القدرة  التِّكنولوجياوراء إدماف 
 جتماعي ةزلة االبالعُ  الش عورؿ قمِّ ا يُ االجتماعي؛ مم   الت واُصؿفاعمي في مواقع المجيوؿ والت  

األفراد الذيف يميموف إلى  بأجيزتيـ المحمولة، كما أف   وي  غير سَ  راد الذيف لدييـ ارتباطٌ لؤلف
ـ   الذ كيةإدماف أجيزتيـ  ذلؾ  َضوء، وفي قوف بيا بشكؿ غير آمفٍ تعمِّ يـ مُ يـ عمى أن  تصنيفُ  ت
ـ  في فَ  الت عم ؽ قد تساعد نظريةُ  منيا نظرًيا بشكؿ  ؽالت حق   يـ اضطراب النوموفوبيا، ولكف لـ يت

 & ,Eichenberg, Schott, Decker & Sindelar, 2017; Sriwilai)مف ذلؾ  كامؿٍ 

Charoensukmongkol, 2016).  
النوموفوبيا كاضطراب  ؿِ مف تناوُ  غـِ الر  ة لمنوموفوبيا، فبشخيصي  ا عف المعايير الت  أم  

و ، إال أن  )Puenete, 2014)-& Del Bragazzi الن فسي مف ِقبؿ الجمعية األمريكية لمطبِّ 
ـ   طر األُ  َضوء، وفي DSM-5 (APA, 2013)تشخيصية لو في الػ  معاييرَ  حديدُ تَ  لـ يت

 في:  َتمث متتشخيصية  معاييرَ  ةَ د  عِ  الدِّراساتمف  ددٌ عَ  رة لمنوموفوبيا اقترحَ النظرية المفسِّ 
ؿ في استخدامو، والحصوؿ نتظـ، وقضاء وقت طويالياتؼ المحموؿ بشكؿ مُ  استخداـُ  -ٔ

 احف بشكؿ مستمر. عمى جياز واحد أو أكثر، وحمؿ الش  

الياتؼ المحموؿ أو عندما ال يكوف  ُفقدافبالقمؽ والتوتر عند التفكير في  الش عورُ  -ٕ
و بسبب استخدامُ  الياتؼ المحموؿ متاًحا في مكاف قريب أو في غير مكانو أو ال يمكفُ 

البطارية أو عدـ توفر رصيد، ومحاولة  ُمستوىانخفاض  عدـ تغطية شبكة اإلنترنت أو
 فييا استخداـ الياتؼ المحموؿ. رُ حظَ األماكف التي يُ  بِ جن  تَ 

ـ   مستمر   نظرة بشكؿٍ  إلقاءُ  -ٖ استبلـ رسائؿ أو مكالمات  عمى شاشة الياتؼ لمعرفة ما إذا ت
 أو إشعارات.

، مع االحتفاظ بالجياز بجوار عةً ( سإٗشغيؿ )الياتؼ المحموؿ دائًما قيد الت   إبقاءُ  -ٗ
.مكاف الن    ـو
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إلى القمؽ والتوتر، مع  ُيؤدِّيوجًيا لوجو مع البشر؛ مما قد  جتماعي ةفاعبلت االالت   مةُ قِ  -٘
 الحديثة. الت قني اتباستخداـ  الت واُصؿتفضيؿ 

 ديوف أو نفقات كبيرة ناتجة عف استخداـ الياتؼ المحموؿ. ؿُ م  حَ تَ  -ٙ

برنات جواؿ زائفة أو الخمط بيف أصوات  الش عورنيف الياتؼ بشكؿ وىمي أو بر  اإلحساُس  -ٚ
)Bragazzi  lu& Yılmaz, 2020;ğBekaroرنيف الياتؼ واألصوات المشابية لو 

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

  الدِّراسة شهلُةُم

في  العمؿخبلؿ سنوات  ـألبنائي عايشة الباحثيفَ مف خبلؿ مُ  الدِّراسة ت مشكمةُ نبعَ 
ىـ ال يفارقوف الياتؼ المحموؿ نيائًيا، وبسؤاليـ عف جُدو وَ  حيثُ  ؛الس عودي ة العربي ةالمممكة 

االجتماعي  الت واُصؿعمى تطبيقات  قتصرُ يا تَ جدوا أن  التي يستخدمونيا، وَ  الت طبيقاتوعية نَ 
المشكمة  ؽ مف أف  حق  لمت  مبلء بسؤاؿ الز  و  .مع أصدقائيـ وأقاربيـ ؿِ واصُ وذلؾ لمت   ؛المختمفة
 الُمراِىقيفَ عانوف مف نفس المشكمة مع أبنائيـ، وخاصة يـ يُ أن   ُوجدَ أو عامة، فقد  شخصيةٌ 
 يا المبلذُ أفادوا بأن   ،يـ المحمولةديد بيواتفِ وبسؤاؿ األبناء عف سبب ارتباطيـ الش   ،منيـ

وخاصة في ظؿ  المجتمع؛و  ،والمعارؼ صدقاء،األمع ؿ االجتماعي الرئيسي ليـ لمتواصُ 
 ،ـمع المجتمع المحيط بي الن فسيؽ وافُ ، وشعورىـ بالوحدة، وعدـ الت  االغتراب عف الوطف

ليـ لمخروج مف ىذه المشكمة  ذَ وبالتالي فبل مبل ؛جائحة كورونا التي اجتاحت العالـوظروؼ 
 ريؽ استخداـ الياتؼ المحموؿ.إال عف ط

عف طريؽ ىواتفيـ  ؼٍ كث  بشكؿ مُ  الت طبيقاتيستخدموف ىذه  الُمراِىقيفَ  ونظرًا ألف  
االفتراضي الذي صنعتو ليـ ىذه  عالـبال تصميف بشكؿ مستمر  مُ  يـ يكونوفَ ، فإن  الذ كية

بعض تطبيقات وكذلؾ استخداـ  ،Facebook, Twitterطبيقات ىا تَ التي مف أبرزِ  ،الت طبيقات
 خريفومقاطع الفيديو مع اآل ،ورالتي تسمح بمشاركة الص  االجتماعي  الت واُصؿ

متابعة نشاط  مكانيةَ إِ لممراىقيف  الت طبيقاتُ تتيح ىذه  حيث؛  chat -, SnapInstagram :مثؿ
ىواتفيـ  صِ ح  فَ إلى تَ  الُمراِىقيفَ يدفع  األمر الذي ؛األصدقاء واألقارب والمشاىير مف خبلليا

يا مف خبلؿ ؽ مف اإلشعارات التي يتمق ونحق  يـ، أو لمت  ائؿ أصدقائلمرد عمى رس رٍ تكرِّ بشكؿ مُ 
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 ,Fuster, Chamarro & Oberst)إلى اإلدماف  بيـ الذي يصؿ إلى الحدِّ  الت طبيقاتىذه 

2017). 
 موا إلىوتوص   ؛الس ابقةِ  الدِّراساتمف  عديدٍ و  األدبي اتاستقراء  إلىالباحثيف  فعَ ا دَ مم  

خارج اإلطار  جديدٍ  عالـٍ افتراضي   مف بناءِ  الُمغتِربيفَ  فُ كِّ مَ تُ االجتماعي  ت واُصؿالوسائؿ  أف  
تشاركوف معو في مف خبلليا مع أفراد آخريف، يَ  ؿُ فاعُ لمفرد الت   فُ مكِ حيث يُ ؛ المكاني

وابط ، وذلؾ نتيجة تقوية الر  بعضٍ مف يـ عـ االجتماعي بعضُ وف الد  د  ستمِ االىتمامات، كما يَ 
 & ,Hetz, Dawson)والحوارية بيف أعضاء الجماعات االفتراضية  جتماعي ةفاعبلت االوالت  

Cullen, 2015; Turel & Serenko, 2012) . 
 International تتِّصاالي لبل الدِّول حادُ التِّ ا ما أشار إليو مع ذلؾ ؽُ فِ يت  وَ 

Telecommunications Union (2017) [ITU]، ُمستوىعمى  نترنتاإل ات شتراكانمو  أف   مف 
ت إلى حيث وصمَ  ،خبلؿ الخمس سنوات األخيرة (%ٕٓ)أكثر مف مغ العالـ لؤلجيزة المحمولة ب

%( مف األشخاص في ٜٔما يقارب مف ) إف   ت البياناتُ صدَ ، كما رَ ( مميار اشتراؾٍ ٖ,ٗ)
 & Smith) رٍ كرِّ تمُ  ويستخدمونيا بشكؿٍ  ،ةً ذكي   الواليات المتحدة األمريكية يمتمكوف ىواتؼَ 

Page, 2015) َحوؿ العالـ  ( مميار شخصٍ ٛٗ,ٕحوالي ) ؾِ م  مَ ، كما أشارت اإلحصاءات إلى ت
ي امتبلؾ اليواتؼ المحمولة تنامِ  أف  ، مما ُيشير إلى Yildiz Durak (2019) ةٍ ذكي   ليواتؼَ 
 الُمؤشِّراتمف  دٌ دنامي عَ ىذا الت   بَ ، وصاحَ مف حياة الفرد ازءً جُ  العالـ أصبحَ  ُمستوىعمى 
الوقت الطويؿ مع الياتؼ،  ر، قضاءُ الياتؼ بشكؿ متكرِّ  حُص فَ  :ىاالتي مف أبرزِ  ةالس موكي

شاحف أو بنؾ  كثر مف ىاتؼ، وجودُ أ ب األماكف التي يحظر فييا استخداـ الياتؼ، امتبلؾُ جن  تَ 
النظر إلى ىذه وبِ  نوـ.ف الياتؼ عند االستيقاظ مف الم الت حق ؽطاقة بشكؿ مستمر مع الفرد، 

متوىو ما  ،الفرد يعاني مف النوموفوبيا إلى أف   يا تشيرُ أن   ُوجدَ  اتالس موكي مف  إليو عديدٌ  َتوص 
 تِ مَ ع  ؛ كما دَ (Akilli & Gezgin, 2016; Bragazzi & Del Puente, 2014) الدِّراسات

%(  ٖ٘عاناة حوالي )لمتحدة إلى مُ قارير في المممكة افقد أشارت الت   ؛اإلحصاءات العالمية ذلؾ
حيث  ،الذ كورأعمى في  ستخدمي اليواتؼ المحمولة مف النوموفوبيا، وكانت النسبةُ مف مُ 
، كما أشارت (Mail, 2015)%( ٛٗ) ف  يسبتُ التي بمغت نِ  ،باإلناث قارنةً مُ  ،%(ٛ٘بمغت )

ا االضطراب %( مف الشباب األمريكي مف ىذٜ٘عاناة )اإلحصاءات األمريكية إلى مُ 
(Addiction Tips, 2015) 
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 مف طبلبِ  (%ٖٜ) أف   Pavithra, Madhukumar, & Murthy (2015) ذكرَ  كما
عيـ يـ احتفظوا بأجيزتيـ مَ حتى أن   ؛الذ كيةاستخداـ ىواتفيـ ب يوسيفَ مَ أصبحوا  كمية الطبِّ 

المرحمة  %( مف طبلبِ ٖٚىناؾ حوالي ) أف   ةُ ركي  كرت اإلحصاءات الت  حتى أثناء نوميـ، وذَ 
 (.Gezgin, et al., 2016الثانوية يعانوف مف ىذا االضطراب )

، اضطراب جديدٍ  يورُ ظُ االجتماعي  الت واُصؿلتطبيقات  فرطاالستخداـ المُ  عمى بَ ت  رَ تَ وَ 
ياعوىو الخوؼ مف  شكبلت استخداـ الياتؼ الذكي، أساسي مع مُ  يرتبط بشكؿٍ  الذي الض 

 & Clayton, Leshner)االجتماعي  الت واُصؿاستخداـ وسائؿ ب رتبطةمُ المشكبلت الوخاصة 

Almond., 2015; Elhai, et al., 2016) الذيف يعانوف مف الخوؼ مف  األفرادُ  رُ يِ ظْ يُ حيث ؛
ياع موكيمف المظاىر  جموعةً مَ  الض  االجتماعي  الت واُصؿبشبكات  تِّصاؿُ اال  :مف أىميا ةالس 
 ما يقوـ تابعةُ االجتماعي، مُ  الت واُصؿحياتيـ عمى مواقع  أحداثجميع  ةُ شاركمستمر، مُ  بشكؿٍ 
)Gezgin, Hamutoglu, Sezen-اآلخريف ومشاركتو مع ستمر  خروف بشكؿ مُ األفراد اآل بو

)Gultekin & Gemikonakli, 2018. 
ياعمف  الخوؼَ  ف  : إِ القوؿُ  فُ كِ مْ يُ وَ  متابعة ى درتو عميرتبط بخوؼ الفرد مف عدـ قُ  الض 

 الت واُصؿعمى مواقع  طويبًل  اإلى قضاء األفراد وقتً  ُيؤدِّيمما  ؛ومعرفتيا جديدةال اتمعمومال
 .(Clayton, et al., 2015; Elhai, et al., 2016) معمومةٍ  ةاالجتماعي، خشية فوات أي

ياعبيف الخوؼ مف  العبلقةَ  تِ التي تناولَ  الدِّراساتوباستقراء  ائؿ واستخداـ وس الض 
ياعاألفراد الذيف يعانوف مف الخوؼ مف  ح أف  ضِ االجتماعي يت   الت واُصؿ يتفاعموف بشكؿ  الض 

ي دنِّ تَ ، كما يعانوف مف Facebook, Instgramاالجتماعي وخاصة  الت واُصؿمع وسائؿ  كبيرٍ 
 ,.Fuster, et al) لدييـ ةالن فسيفاىية انخفاض الر  إلى  ُيؤدِّيمما  ؛ضا عف الحياةبالرِّ  الش عور

2017; Gezgin, Hamutoğlu, Gemikonaklı, & Raman, 2017). 
، ر الجنستغيِّ مُ  َضوءفي  الدِّراسةرات تغيِّ ت مُ ناولَ التي تَ  الس ابقة الدِّراساتوباستقراء 
مت حيث؛ تناقضةٍ مُ  نتائجَ يا إلى فقد أشارت نتائجُ  روؽ إلى عدـ وجود فُ  الدِّراسات بعُض  َتوص 

ياعفي الخوؼ مف  لجنسيفِ بيف ا العكس مف ذلؾ؛ وعمى ، (Abel, Buff & Burr, 2016) الض 
مت فقد في الخوؼ مف  الجنسيفِ  بيفَ  روؽٍ إلى وجود فُ  األخرى الدِّراساتبعض  نتائجُ  َتوص 

ياع  .(Aygar et al., 2019) الذ كور اتِّجاهفي  الض 
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متفقد  ،النوموفوبيار تغيِّ أما في مُ  روؽ بيف إلى وجود فُ  الدِّراساتبعض  جُ نتائ َتوص 
-Moreno-Guerrero, Aznar-Díaz, Cáceres)اإلناث  اتِّجاهفي النوموفوبيا في  الجنسيفِ 

Reche, & Rodríguez-García, 2020)  مت، وعمى العكس مف ذلؾ؛ فقد بعض  نتائجُ  َتوص 
 ,Bala & Chaudhary)كورالذ   اتِّجاهنسيف في روؽ بيف الجِ األخرى إلى وجود فُ  الدِّراسات

مت، في حيف  (2020 في  روؽ بيف الجنسيفِ إلى عدـ وجود فُ راسات دِّ البعض  نتائجُ  َتوص 
 . (Farooqui, Pore, Gothankar, 2018; Yildiz , Çengel, & Alkan, 2020)النوموفوبيا

وخاصة  ،الحالية سةالدِّرارات تغيِّ قت لمُ ر  طَ التي تَ  الدِّراسات ف ندرةَ احُثوالبَ  الحظَ  كذلؾ
 يّ تغير ف مُ مِ  بلًّ األجنبية التي تناولت كُ  الدِّراسات عددُ  ، حيث لـ يتجاوزْ العربي ة الدِّراسات
 SCOPUS ; Web ofمة في )تمثِّ في قواعد البيانات العالمية المُ  ( دراسةٍ ٓ٘ٔنفردة )مُ  الدِّراسة

Science) َيا بعضَ  الدِّراسة َريتغيِّ ت مَ لَ الـ تناوَ الع ُمستوىفقط عمى  ف دراستيفِ الباِحُثو ، ووجد
 لمباحثيفَ  ف  لـ يتسَ  عمى الُمستوى العربي وبالبحث في قاعدة بيانات دار المنظومة، بعضٍ مع 

 ؽِ حق  لمت   ةسحيمَ يا وجاء أغمبُ  ،النوموفوبيا رَ تغيِّ ت مُ ناولَ فقط تَ  ( دراساتٍ ٓٔإال الحصوؿ عمى )
في الوقت الذي لـ  ،الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ مختمفة ليس منيا  ناتيِّ لدى عَ  النوموفوبيامف وجود 

ياعالخوؼ مف  رَ غيِّ تَ ت مُ ناولَ تَ  -في حدود عمـ الباحثيفَ  - عربية واحدة دراسةٌ  وجدْ تُ   . الض 
 وذلؾ لموقوؼ عمى كؿ   ،الحالية الدِّراسةما سبؽ إلجراء  َضوءفي وَسعى الباِحُثوف 

ياعالخوؼ مف مف  عمى طبيعة  الت عر ؼو ، اظري ليمأصيؿ الن  ومحاولة الت   ،وموفوبياالنو  الض 
ياعومدى إسياـ الخوؼ مف  ،الدِّراسة ي  ُمتغيِّر العبلقة بيف  بالنوموفوبيا لدى  الت نب ؤفي  الض 
 يمكفُ  لذا، الدِّراسة يّ ُمتغيِّر في  عمى الفروؽ بيف الجنسيفِ  الت عر ؼ، وكذلؾ الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ 

بيف الخوؼ مف  رتباِطي ةاال العبلقة  ا طبيعةُ مَ : التالي ئيسؿ الر  ساؤُ الت   في الدِّراسةمشكمة  مورةُ بَ 
ياع  ةُ الفرعي   التُ ساؤُ الت   ؿساؤُ مف ىذا الت   عُ يتفر  وَ  ؟الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ والنوموفوبيا لدى  الض 

 الية:الت  
ياعالخوؼ مف بيف  ةرتباِطي  اال العبلقة  ما طبيعةُ  -ٔ  الُمراِىقيفَ النوموفوبيا لدى و  الض 

 ؟الُمغتِربيفَ 
ياعواإلناث في الخوؼ مف  الذ كوربيف  ما الفروؽُ  -ٕ  ؟ الض 

 النوموفوبيا؟في واإلناث  الذ كوربيف  فروؽُ ال ما -ٖ
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ياعمف الخوؼ مف  بالنوموفوبيا الت نب ؤ ما إمكانيةُ  -ٗ ف م الدِّراسة عيِّنةلدى أفراد  الض 
  ؟الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ 

  الدِّراسة ُفايدأ

 :الحالية إلى الدِّراسة تيدؼُ 
ياعالخوؼ مف بيف  رتباِطي ةاال مف طبيعة العبلقة  الت حق ؽُ  -ٔ  الُمراِىقيفَ النوموفوبيا لدى و  الض 

 .الُمغتِربيفَ 

النوموفوبيا، و  ياعالض  الخوؼ مف  يقياسَ مِ  مف كؿ   في الفروؽ بيف الجنسيفِ  عمى الت عر ؼُ  -ٕ
 .الحالية الدِّراسةفي  ميفِ ستخدَ المُ 

ياعسبي لمخوؼ مف مف اإلسياـ النِّ  الت حق ؽُ  -ٖ  الُمراِىقيفَ بالنوموفوبيا لدى  الت نب ؤفي  الض 
 .الُمغتِربيفَ 

   الدِّراسةة أينيَّ

في حدود عمـ - عامةً  العربي ة الدِّراساتندرة ويرجع ذلؾ ل ؛الحالية الدِّراسة موضوع داثةُ حَ  -ٔ
ياعالخوؼ مف  التي تناولت العبلقة بيف -يفَ الباحث إلى ندرة  ، إضافةً النوموفوبياو  الض 

ىذا الموضوع مف الموضوعات  د  عَ حيث يُ  ؛الحالية الدِّراسة يّ ُمتغيِّر التأصيؿ النظري ل
إلى موضوع  تْ قَ طر  التي تَ  الدِّراسات عددُ  حيث لـ يتجاوزْ  األجنبية، الدِّراساتفي الحديثة 

ياعالخوؼ مف   و ال توجدُ ، كما أن  (الحالية الدِّراسةعداد إ ى)حتأجنبية  ( دراسةٍ ٓ٘ٔ) الض 
 .ليذا الموضوع تْ قَ طر  عربية واحدة تَ  دراسةٌ 

الحالية مف إطار نظري ودراسات سابقة،  الدِّراسةمو يكولوجي بما تقدِّ راث الس  الت   إثراءُ  -ٕ
ياعف الخوؼ موتعريبيا لمقياس  وكذلؾ ، Przybylski et al., 2013) :عداد)إ الض 

دراسة  الحالية ىي أوؿُ  الدِّراسة وذلؾ ألف   ؛النوموفوبيا لقياسجديد  مقياسٍ لإعدادىا 
 .مًعا يفِ ُمتغيِّر ال يفليذ تْ قَ طر  تَ 

حةات المعاصرة في االىتماـ بموضوعات تِّجاىال اساير حثي الذي يُ المجاؿ البَ  أىمي ةُ  -ٖ  الصِّ
الناتجة عنو،  ةالن فسي واالضطراباتالتكنولوجي الحالي  الت قد ـ في ظؿِّ وخاصة  ،ةالن فسي

إلى المزيد مف اإلثراء معو  األمر الذي يحتاج، اسبيً ن احديثً  ه مجاالً د  عَ  فُ مكِ يُ والذي  
يا كونِ لِ  الُمغتِربيفَ  ، وكذلؾ االىتماـ بفئةِ العربي ةوخاصة في المجتمعات  ،البحثي والنظري
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ظاىرة  ـِ دَ الرغـ مف قِ ب ،ةالن فسياالىتماـ الكافي في المجاالت  لـ َتمؽَ  مف الفئات التي
منذ اكتشاؼ  الُمغتِربيفَ التي بدأت في استقباؿ  العربي ة الدِّوؿاالغتراب وخاصة في 

 البتروؿ في منطقة الخميج العربي في بداية السبعينات.

ياعالخوؼ مف  مف كؿ   د  عَ يُ حيث  ؛الحالية الدِّراسةُ ا ميتناولت فِ ذيال يفِ ُمتغيِّر ال أىمي ةُ  -ٗ  الض 
واألكاديمية  ةالن فسيعمى الجوانب  اسمبً  ُتؤثِّرالتي  ةالن فسي  مف المشكبلت  ،النوموفوبياو 

  .ةً خاص الُمراِىقيفَ و  عامةً لدى األفراد 

ىذه المرحمة  (، حيث ُتعد  الُمراىقة)مرحمة  ةالدِّراس ياتتناولُ التي  ةِ ري  مْ ريحة العُ الش   أىمي ةُ  -٘
ىذه المرحمة بالعديد مف المشكبلت  زُ ىي األكثر استخداًما لميواتؼ المحمولة، كما تتمي  

  .جتماعي ةواال ةالن فسي

أو عبلجية تيدؼ إلى  إرشاديةٍ  الحالية في تقديـ برامجَ  الدِّراسةمف نتائج  االستفادةُ  مكفُ يُ  -ٙ
موؿ ، وكذلؾ في محاولة تقديـ حُ حوؿ االستخداـ األمثؿ لميواتؼ المحمولةتوجيو األفراد 

ياعوالخوؼ مف  النوموفوبياواجية انتشار لمُ   مرتبطةً  ىا مشكبلتٍ د  عَ  فُ مكِ ، والتي يُ الض 
عي إثارة وَ ، كذلؾ بلبُ الط   ؾ مرتبطة باالغتراب الذي يعيُشوالحديثة، وكذل التِّكنولوجياب

لميواتؼ المحمولة،  يـأبنائِ استخداـ  بضرورة االنتباه لطريقةِ  يـأمياتِ عي و و بلب الط   آباءِ 
 .ميـ االجتماعيتفاعُ  ُمستوىي دنِّ مع توجيو انتباىيـ عند تَ 

 ة ًا اإلدزائيَّوتعزيفاُت الدِّراسة صطلخاُتُم

 : Fear Of Missing Out (FOMO): الضَّياعاخلوف مو  -ٔ
ياعلمخوؼ مف  Przybylski et al. (2013) ى الباحثوف تعريؼَ تبن   فو ، والذي عر  الض 

اآلخريف يمارسوف خبراتيـ  مف القمؽ االجتماعي الناتج عف االعتقاد بأف   حالةٌ  :وعمى أن  
االجتماعي مع  الت واُصؿإلى االنشغاؿ الدائـ بالحفاظ عمى  ُيؤدِّي، مما ثمرٍ بشكؿ مُ  جتماعي ةاال

د منيا، ويتحد   ازءً الفرد جُ  المختمفة التي ال يكوفُ  جتماعي ةاالعمى أنشطتيـ  ؼِ عر  اآلخريف لمت  
قياس مف خبلؿ استجابتو عف فقرات المِ  قةالُمراىِ ؽ/ راىِ إجرائًيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا المُ 

 الحالية". الدِّراسةفي  ـِ ستخدَ المُ 
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 :  No Mobile Phobia (Nomophobia)  اهلاتف احملنول )الهوموفوبيا( ُفكداى ُرياُب -ٕ
موكي الُمؤشِّراتمف  أنو "مجموعةٌ عمى ف وو الباحثفُ عرِّ يُ  الناتجة عف الخوؼ  ةالس 

مع اآلخريف،  الت واُصؿ َعفِ  ؽالمراىِ درة قُ  ا ُيعيؽُ الشديد مف االبتعاد عف الياتؼ المحموؿ، مم  
 ب لو حالةً سبِّ مما يُ  تمفة؟االجتماعي المخ الت واُصؿبر وسائؿ عَ  ا أـاتفيًّ ىَ  بًل واصُ تُ  كافَ أَ سواء 
عميو بالدرجة التي يحصؿ عمييا  االستدالؿُ  جريات حياتو، ويمكفُ عمى مُ  امبً سَ  ُتؤثِّر اليمعمف 
 الدِّراسةـ في ستخدَ المُ  النوموفوبيا قياسمِ قرات مف خبلؿ استجابتو عف فَ  الُمراىقة/ ؽالمراىِ 

 الحالية".
 Expatriate Adolescents: امُلزايُكوى امُلغرِتُبوى -ٖ

غالًبا  يشيرُ ، و صميه األَ غير بمدِ  آخرٍ  في بمدٍ  قيـٌ مُ  خٌص شَ عمى أنو  بُ غترِ المُ ُيعرُِّؼ 
أو  ستقؿ  مُ  ا بشكؿٍ يـ، إم  وطنِ  خارجَ  ناصبَ مَ  موفَ شغَ الذيف يَ  يرةِ المَ  أو العماؿِ  يفَ يني  إلى المَ 

أو  امعاتٍ أو جَ  ركاتٍ شَ ْف تكوَف والتي ُيمكُف أ، العمؿِ  ؿ أربابِ بَ ف قِ إلى الخارج مِ  ميفَ رسَ مُ 
 .  (Castree, Kitchin & Rogers, 2013) ةٍ كومي  ير حُ غَ  ؤس ساٍت ُحكومي ًة أومُ 

 الذي (االبنةُ )أو  بأن و: االبفُ في الدِّراسة الحالية َوُيَعر ُؼ الُمراىُؽ الُمغتِرُب إجرائيًّا 
ذلؾ بصفٍة ُمؤق تٍة، عمى أْف يعوَد إلى وطِنو يعيُش مع أسرِتو في الَمممكة العربية الس عودية، و 

 األصمي بعَد قضاِء فترٍة ُمعي نٍة ِمَف الز مِف.
  الدِّراسة داُتخدَُّم

 بيف رتباِطي ةاال طبيعة العبلقة ؼ عر  تَ ؿ في تمثِّ الحالية بموضوعيا المُ  الدِّراسة دتِ حد  تَ 
ياعالخوؼ مف  ياعسبي لمخوؼ مف مف اإلسياـ النِّ  ؽالت حق  النوموفوبيا، إضافة إلى و  الض   الض 

 العربي ةفي المممكة  الُمغتِربيفَ المصرييف  الُمراِىقيفَ مف بعينتيا و بالنوموفوبيا،  الت نب ؤفي 
 ،(ـٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓ)الثاني لمعاـ الجامعي راسي خبلؿ الفصؿ الدِّ  يانا، وبزمالس عودي ة

ياعف مقياس الخوؼ ممة في تمثِّ بأدواتيا المُ و  ،  Przybylski et al., 2013)إعداد:  الض 
ـ   ؛قياس النوموفوبيا )إعداد الباحثيف(مِ و وتعريب الباحثيف(،   لكترونًياإاتييا أد تطبيؽُ  حيث ت
مة ستخدَ األساليب اإلحصائية المُ بوأخيًرا ، Google Formsباستخداـ  عف طريؽ االنترنت
تحميؿ و ة، ستقمِّ نات المُ اختبار )ت( لمعيِّ ارتباط بيرسوف، و عامؿ مُ مة في تمثِّ لمعالجة بياناتيا والمُ 

  االنحدار الخطي.
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 سابكة   دراساٌت

يا في ثبلث تصنيفُ  ، ويمكفُ الس ابقةوالبحوث  الدِّراساتمف  مع الباحثوف عمى عددٍ اط  
 :كالتالي رئيسيةٍ  محاورَ 

 ات.زتغيِّبعض امُل َضوءيف  الضَّياعمو  ت اخلوَفَلهاَوَت دراساٌت -1

ياعمقياس الخوؼ مف  قنيفِ إلى تَ  Abel, Buff & Burr (2016) ت دراسةُ ىدفَ   الض 
عدد  َضوءيكومترية في مف خصائصو الس   الت حق ؽو ، Przybylski et al. (2013)ُه عد  الذي أَ 
 ستوىمُ عدؿ التراكمي، ال، المُ ف  وع، السِّ الن  : في َتمث مترافية والتي جات الديمو ُمتغيِّر مف ال

 (طالبةٍ  ٖٙو، طالبٍ  ٖٖٔ) ةٍ جامعي   وطالبةٍ  ( طالبٍ ٜٙٔمف ) الدِّراسة عيِّنةت نَ راسي، وتكو  الدِّ 
، وأسفرت سنةً  (ٕٗ -ٛٔبيف )ما  الز مني ةىـ بالواليات المتحدة األمريكية تراوحت أعمارُ 

ياعفي الخوؼ مف  ِإحصائيًّادالة  النتائج عف عدـ وجود فروؽ لى النوع أو إلى إ ىُتعزَ  الض 
 اتِّجاهإلى المرحمة العمرية في  ُتعزى ِإحصائيًّادالة  ت فروؽٌ دَ جَ وُ  في حيفراكمي، عدؿ الت  المُ 

ياعفي الخوؼ مف  ِإحصائيًّادالة ، كما ظيرت فروؽ سنةً  (ٖٕ -ٕٕالمرحمة ) إلى  ُتعزى الض 
  األوؿ. ُمستوىال اتِّجاهالدراسي في  ُمستوىال

إلى  Santana-Vega, Gómez-Muñoz, & Feliciano-García (2019)ت دراسة وىدفَ 
ياعبيف مشكبلت استخداـ الياتؼ الذكي والخوؼ مف  رتباِطي ةاال طبيعة العبلقة  ؼِ عرِّ تَ   الض 
مف طبلب المرحمة الثانوية في  ( طالبٍ ٜٙ٘مف ) الدِّراسة عيِّنةُ ت نَ مع األسرة، وتكو   الت واُصؿو 

في استبياف  الدِّراسة أدواتُ  َتمث مت، و ( سنةً ٜٔ -ٕٔما بيف ) الز مني ةىـ ت أعمارُ إسبانيا تراوحَ 
، واستبياف الخوؼ مف ( Beranuy et al., 2009قة بالياتؼ المحموؿ )إعداد: تعمِّ الخبرات المُ 

ياع بيف أولياء  الت واُصؿ(، ومقياس Przybylski, et al., 2013 سخة اإلسبانية )إعداد: الن  -الض 
تائج عف وجود عبلقة سفرت أىـ الن  (، وأَ Alonso-Arbio & Gallarin, 2013ألمور )إعداد: ا

ياعوالخوؼ مف  الذ كيةبيف االستخداـ المشكؿ لميواتؼ  ِإحصائيًّاوجبة دالة مُ  ارتباِطي ة ، الض 
ياعفي الخوؼ مف  ِإحصائيًّادالة روؽ ووجود فُ  تخداـ ستغرؽ في اسإلى الوقت المُ ى ُتعزَ  الض 
 الوقت األعمى. اتِّجاهفي  الذ كيةاليواتؼ 
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شكبلت استخداـ عمى مُ  الت عر ؼإلى  Coskun & Muslu (2019) ت دراسةُ كما ىدفَ 
ياعومستويات الخوؼ مف  الذ كيةاليواتؼ  مف  الدِّراسة عيِّنةنت ، وتكو  الُمراِىقيفَ لدى  الض 

ياعي مقياس الخوؼ مف األدوات ف َتمث مت، و وطالبةٍ  ( طالبٍ ٖٓٙٔ)  Przybylski)إعداد:  الض 

et al., 2013  ومقياس مشكبلت استخداـ الياتؼ الذ ،)( إعداد: كيTekin et al., 2014 ،)
بيف مشكبلت استخداـ الياتؼ  ِإحصائيًّادالة  ارتباِطي ة تائج عف وجود عبلقةٍ الن   ت أىـ  وأسفرَ 

ياعالذكي والخوؼ مف  في مشكبلت استخداـ الياتؼ الذكي  ِإحصائيًّاة دال   ، ووجود فروؽٍ الض 
ت عف إسياـ الخوؼ مف وع، المرحمة العمرية، التحصيؿ الدراسي، كما أسفرَ إلى الن  ى ُتعزَ 

ياع  بمشكبلت استخداـ الياتؼ الذكي.  الت نب ؤفي  الض 
إلى استكشاؼ   Dempsey, O'Brien, Tiamiyu & Elhai (2019) دراسةُ  وىدفت

ياعور الوسيط لمخوؼ مف د  ال واالجترار في العبلقة بيف االكتئاب والقمؽ االجتماعي  الض 
 طالبٍ  (ٜٕٔ)مف  الدِّراسة عيِّنةنت والرضا عف الحياة وبيف كثافة استخداـ الفيسبوؾ، وتكو  

، سنةً ( ٕ٘ -ٛٔبيف ) ما الز مني ة ىـتراوحت أعمارُ  في إحدى الجامعات بالغرب األمريكي
ياعالخوؼ مف  قياَس مِ  الدِّراسةمت خدَ واست  افَ ياستبو ، (Przybylski et al., 2013 )إعداد: الض 

حة )إعداد:  ميأم  أساليب التفكير الت   واستبيافَ ، (Spitzer et al., 1999 )إعداد: ةالن فسي الصِّ
Brinker & Dozois, 2009) ، ت سفرَ أو قياس كثافة استخداـ الفيسبوؾ )إعداد الباحثيف(، مِ و

بيف كثافة استخداـ الفيسبوؾ  ِإحصائيًّادالة  موجبة ارتباِطي ةعف وجود عبلقة  الدِّراسة نتائجُ 
ياعمف  الخوؼُ  بَ عَ ضا عف الحياة، كما لِ باستثناء الرِّ  الدِّراسةات ُمتغيِّر مع  الدور الوسيط  الض 

 .الدِّراسة اتُمتغيِّر بيف كثافة استخداـ الفيسبوؾ و  رتباِطي ةاال في العبلقة 
بيف  رتباِطي ةاال العبلقة  طبيعة ؼِ عر  إلى تَ  Aygar et al. 2019)( ت دراسةُ ىدفَ كما 
ياعالخوؼ مف  رافية لدى جات الديمو ُمتغيِّر بعض ال َضوءفي  اإلنترنتومشكبلت استخداـ  الض 

 (طالبةٍ  ٕٗ٘و، طالبٍ  ٜٕٓ) وطالبةٍ  ( طالبٍ ٖٙٗمف ) الدِّراسة عيِّنةطبلب الجامعة، وتكونت 
 متواستخدَ ، سنةً ( ٕٗ -ٛٔبيف ) ما الز مني ة ىـتراوحت أعمارُ  بتركيا Eskisehirبجامعة 
ياعالخوؼ مف  قياَس مِ  الدِّراسة شكبلت مقياس مُ و  ،(Przyblski et al., 2013 )إعداد: الض 

عبلقة عف وجود  الن تائج ت أىـ  ، وأسفرَ (Ceyhan et al., 2007 )إعداد: اإلنترنتاستخداـ 
ياعبيف الخوؼ مف  ِإحصائيًّادالة موجبة  ارتباِطي ة وجود و ، اإلنترنتومشكبلت استخداـ  الض 

 اتِّجاهفي  اإلنترنتساعات استخداـ  ترجع إلى عددِ  الدِّراسة يّ ُمتغيِّر في  ِإحصائيًّافروؽ دالة 
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ياعوجود فروؽ في الخوؼ مف و الزمف األعمى مف أربع ساعات،  في  وعالن  ترجع إلى  الض 
 .الذ كور اتِّجاه

 بيف إدمافِ  رتباِطي ةاال طبيعة العبلقة  ؼِ عر  إلى تَ  Coco et al. (2020) ت دراسةُ وىدفَ 
ياعالياتؼ الذكي والخوؼ مف   ( مراىؽٍ ٕٕٗمف ) الدِّراسة عيِّنةنت ، وتكو  الُمراِىقيفَ لدى  الض 

، ( سنةً ٙٔ-ٕٔما بيف ) الز مني ةىـ ت أعمارُ ( تراوحَ طالبةٍ  ٖٖٔ، وطالبٍ  ٜٓٔ) قةٍ راىِ ومُ 
ياعالخوؼ مف  قياَس مِ  الدِّراسةمت واستخدَ   ومقياَس  (،Przybylski et al., 2013 )إعداد: الض 

 الن تائجت أىـ (، وأسفرَ Kwon, et al., 2013 إعداد:النسخة المختصرة )-الذ كيةإدماف اليواتؼ 
والخوؼ مف  الذ كيةبيف إدماف اليواتؼ  حصائيًّاإِ ة وجبة دال  مُ  ارتباِطي ةعف وجود عبلقة 

ياع ياعفي الخوؼ مف  ِإحصائيًّادالة  ، ووجود فروؽٍ الض  ة في مري  رحمة العُ إلى المَ ى ُتعزَ  الض 
 .ًنامر األكبر سِ العُ  اتِّجاه

ياعور الوسيط لمخوؼ مف ؼ الد  عر  إلى تَ   Elhai et al. (2020)ىدفت دراسةو  في  الض 
نت لدى الشباب، وتكو   الذ كيةاليواتؼ  استخداـِ  ةِ شد  بيف أعراض االكتئاب والقمؽ لِ بلقة الع

قياس الخوؼ عمييـ عبر اإلنترنت مِ  ؽَ ، ُطبِّ يني  صِ  ( طالٍب جامعي  ٖٗٓٔمف ) الدِّراسة عيِّنة
ياعمف  قياس مشكبلت استخداـ الياتؼ المحموؿ (، ومِ Przybylski et al., 2013إعداد: ) الض 

 ِإحصائيًّادالة  ارتباِطي ة بلقةٍ عف وجود عِ  الن تائجت (، وأسفرَ )االكتئاب، القمؽ( )إعداد الباحثيفَ 
ياعبيف الخوؼ مف  ياعالخوؼ مف  طَ وس  ، كما تَ ومشكبلت استخداـ الياتؼ المحموؿ الض   الض 
ط الخوؼ مف توس  لـ ي في حيفبالقمؽ؛  الش عوركي و شكبلت استخداـ الياتؼ الذ  العبلقة بيف مُ 

ياع  كي واالكتئاب.شكبلت استخداـ الياتؼ الذ  العبلقة بيف مُ  الض 
 .اتتغيِّزبعض امُل َضوءيف  الهوموفوبياهاولت َت دراساٌت -2

لدى  النوموفوبياعدالت انتشار ؼ مُ عر  إلى تَ  Gezgin & Çakır (2016) ىدفت دراسةُ 
مف  الدِّراسة عيِّنة نتتكو  و ات، تغيِّر مُ بعض ال َضوءطبلب المرحمة الثانوية في تركيا في 

ديف في قي  مُ  (طالبةٍ  ٜٕ٘وطالٍب،  ٕٙٔ) في المرحمة الثانوية وطالبةٍ  ( طالبٍ ٘ٚٗ)
سخة الن  -النوموفوبيا قياَس مِ  الدِّراسة متاستخدَ اسع إلى الثاني عشر، و الصفوؼ مف الت  

روؽ عف وجود فُ  الدِّراسةنتائج  ت أىـ  (، وأسفرَ Yildirim et al., 2015 :عداد)إ التركية
مت، كما اإلناث اتِّجاهفي النوموفوبيا في  بيف الجنسيفِ  روؽ إلى عدـ وجود فُ  الدِّراسة َتوص 
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أو مدة استخداـ الياتؼ المحموؿ، أو إلى الصؼ الدراسي،  ىعزَ تُ النوموفوبيا  ُمستوىفي 
 .تعميـ الوالديفِ  ُمستوى
لدى النوموفوبيا عدالت انتشار ؼ مُ تعر   إلى Farooqui, et al. (2018)ت دراسة ىدفَ و 
مية األوؿ بك ُمستوىفي ال وطالبةٍ  ( طالبٍ ٘ٗٔمف ) الدِّراسة عيِّنة نتتكو  و ، ة الطبِّ طبلب كمي  

قياس في مِ  الدِّراسة أدواتُ  َتمث متو  ،(طالبةً  ٜٚو، طالًبا ٙٙ)بجامعة بوف في ألمانيا  بِّ الطِّ 
عدالت انتشار عف ارتفاع مُ  الدِّراسةنتائج  وأسفرت أىـ   ،(Yildirim, 2015)إعداد:  النوموفوبيا
إلى  ىعزَ تُ النوموفوبيا عف عدـ وجود فروؽ في الدِّراسة ت ، كما أسفرَ بةلدى الطمالنوموفوبيا 

 .وعن  ال
عدالت انتشار عمى مُ  الت عر ؼإلى  Moreno-Guerrero, et al. (2020)ت دراسة ىدفَ و 

 إسبانيابجنوب  وطالبةٍ  ( طالبٍ ٖٗٚٔمف ) الدِّراسة عيِّنة نتتكو  و دى الشباب، لالنوموفوبيا 
 َتمث مت، و ( سنةً ٕٓ - ٕٔبيف ) ما الز مني ة ىـت أعمارُ تراوحَ  (طالبةٍ  ٜٛٛو، طالبٍ  ٘٘ٚ)

 ,.González-Cabrera et al :إعداد) اإلسبانيةالنسخة -قياس النوموفوبيافي مِ  الدِّراسة أدواتُ 

لدى الشباب، كما النوموفوبيا عدؿ انتشار عف ارتفاع مُ  الدِّراسة نتائج ، وأسفرت أىـ  (2017
وعدـ وجود فروؽ ، الذ كورب لدى اإلناث مقارنةً النوموفوبيا عف ارتفاع معدؿ الدِّراسة أسفرت 
  مرية.إلى المرحمة العُ في النوموفوبيا  ُتعزى  ِإحصائيًّادالة 

 بلقةالعِ طبيعة ؼ عر  تَ إلى   Yildiz , Çengel, & Alkan (2020) ت دراسةىدفَ و 
ات ُمتغيِّر ال َضوءوعادات استخداـ الياتؼ المحموؿ في النوموفوبيا بيف  رتباِطي ةاال 
( طالبةٍ  ٜٛٔو طالًبا، ٔٙ) وطالبةٍ  ( طالبٍ ٕٓ٘مف ) الدِّراسة عيِّنةنت رافية، وتكو  جيمو الدِّ 

 (ٕٓ-ٛٔبيف ) ما الز مني ة ىـؾ التركية تراوحت أعمارُ يدرسوف بالثانوية المينية في مدينة ىند
قياس مِ و ، (Yildirim, 2015:إعداد) النوموفوبيافي مقياس  الدِّراسةأدوات  َتمث مت، و سنةً 

عف وجود  الن تائجت أىـ ، وأسفرَ (Stone & Bibbey, 2013 :إعداد) عادات استخداـ الياتؼ
عدـ وجود و ، بيا وعادات استخداـ اليواتؼ المحمولةالنوموفو موجبة بيف  ارتباِطي ةعبلقة 
وع، الن   :مة فيرافية المتمثِّ جإلى العوامؿ الديمو  ىعزَ تُ النوموفوبيا في  ِإحصائيًّادالة  فروؽ

 ص الدقيؽ.خص  العمر، الت  
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 النوموفوبياعدالت انتشار ؼ مُ عر  تَ إلى  Bala& Chaudhary (2020) ت دراسةىدفَ كما 
 ٓ٘ٔو، طالبٍ  ٓ٘ٔ) وطالبةٍ  ( طالبٍ ٖٓٓمف ) الدِّراسة عيِّنةنت جامعة، وتكو  لدى طبلب ال

ـ  ( طالبةٍ   ما بيف الز مني ة ىـتراوحت أعمارُ  باليند  Agraىـ بطريقة عشوائية مف جامعة اختيارُ  ت
 ,Yilidirim & Correia :إعداد) مقياس النوموفوبيا الدِّراسةمت واستخدَ   ،سنةً  (ٕٓ -٘ٔ)

روؽ وجود فُ و ، مبةلدى الطالنوموفوبيا عدؿ انتشار عف ارتفاع مُ  الن تائج وأسفرت أىـ   ،(2015
النوموفوبيا وجود فروؽ في  باإلضافة إلى، الذ كور اتِّجاهفي  وعالن  إلى  ىعزَ تُ النوموفوبيا في 
 .سنةً  (ٚٔ -٘ٔبيف )ما المرحمة العمرية التي تتراوح  اتِّجاهمرية في إلى المرحمة العُ  ىعز تُ 
  .الهوموفوبياو الضَّياعاخلوف مو بني  رتباِطيَّةاال ت العالقَةهاوَلَت اليت الدِّراساُت -3

بيف  رتباِطي ةاال العبلقة  طبيعةؼ عر  إلى تَ  Gezgin, et al. (2018) ت دراسةُ ىدفَ 
ياعوالخوؼ مف النوموفوبيا   ( طالبٍ ٖٛ٘مف ) الدِّراسة عيِّنةنت لدى طبلب الجامعة، وتكو   الض 

( ٓٗ,ٖٕ) زمني بمتوسط عمر بإحدى الجامعات التركية( طالبةٍ  ٖٗٙ، وطالبٍ  ٗٚٔ) وطالبةٍ 
 ,.Yildirim et al :إعداد)سخة التركية الن  -لنوموفوبياامقياس  الدِّراسةمت واستخدَ ، سنةً 

ياعمقياس الخوؼ مف و ، (2016 ، (Gokler et al., 2016 )إعداد: لتركيةاالنسخة -الض 
مف والخوؼ  النوموفوبيابيف  ِإحصائيًّا ودالة وجبةمُ  ارتباِطي ة عف وجود عبلقةٍ  الن تائجت سفرَ وأ

ياع  .الض 
عمى العبلقة بيف النوموفوبيا  الت عر ؼإلى  Hoşgör & Hoşgör (2019)ت دراسة ىدفَ و 

ياعوالخوؼ مف   عيِّنةنت و  رافية لدى طبلب الجامعة، وتكجات الديمو ُمتغيِّر ال َضوءفي  الض 
مت واستخدَ في تركيا،  (طالبةٍ  ٕ٘ٓ، وطالًبا ٛٙ) ةجامعي وطالبةٍ  ( طالبٍ ٖٕٚمف ) الدِّراسة
مقياس و ، (Yildirim et al., 2016 :إعداد)النسخة التركية -مقياس النوموفوبيا الدِّراسة

ياعالخوؼ مف  ف وجود عبلقة ع الن تائج ، وأسفرت أىـ  (Przybylski et al., 2013 :إعداد) الض 
ياعبيف النوموفوبيا والخوؼ مف  ِإحصائيًّادالة  وجبةمُ  ارتباِطي ة دالة وجود فروؽ و ، الض 
فروؽ في  توجدْ  لـ في حيفاإلناث،  اتِّجاهوع في إلى الن  ى ُتعزَ  الدِّراسة يّ ُمتغيِّر في  ِإحصائيًّا
 .مريةإلى المرحمة العُ  ىُتعزَ  الدِّراسة يّ ُمتغيِّر 
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 نز الفة الذَِّس السَّابكة الدِّراساتعام على  تعكيٌب

ـ  ا الس ابقة الدِّراسات مف خبلؿ تحميؿ ما  مبلحظةُ  يا فيما سبؽ، يمكفُ عرضُ  لتي ت
 يمي:
 الدِّراسات قمةِ موا إلى ، وتوص  الس ابقة الدِّراساتاستقرأ الباحثوف عدًدا مف : مو حيح املوضوع -ٔ

ياعالخوؼ مف  بيف رتباِطي ةاال بلقة التي تناولت العالس ابقة األجنبية  النوموفوبيا، و  الض 
 بيف ت العبلقةَ تناولَ  -ع الباحثيفِ بلفي حدود اطِّ  - سابقةعربية  وجود دراساتوندرة 

ياعالخوؼ مف  التي ُأجريت لدراسة العبلقة  الدِّراساتوكذلؾ ندرة عامًة،  النوموفوبياو  الض 
 .والعربي األجنبيِّ  عمى المستوييفِ  الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ  لدىيف ُمتغيِّر بيف ال

 الُمراِىقيفَ راسات ُأجريت عمى اإلمكاف استقراء دِ  درَ قَ  الباحثوف حاوؿ :هاتيِّمو حيح الَع -ٕ
والشباب )مف  الُمراِىقيفَ عمى  تيَ فقد استعانوا بدراسات ُأجرِ  -يانظًرا لقمتِ -، ولكف عامةً 
 ف  سَ تَ ولكف لـ يَ  ،أعمؽَ  يف بشكؿٍ ُمتغيِّر لتوضيح ال والجامعية( الثانوية تيفبلب المرحمطُ 

 .الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ الحصوؿ عمى دراسات تناولت فئة  لمباحثيفَ 

ـ   الس ابقة الدِّراسات اعتمدت معظـُ  :باألدوات ُلتعلَّفينا َي -ٖ ىا عمى مقياس ذكرُ  التي ت
Przybylski et al. (2013)  ياعلخوؼ مف القياس ـ  ال، الض  نات و عمى عيِّ نُ نيتق ذي ت

مقياس عمى  الس ابقة الدِّراسات ، كما اعتمدت معظـُ عةتنوِّ وفي بيئات ثقافية مُ  مختمفةٍ 
Yildirim & Correia (2015) ـ  طبلب الجامعة لدى النوموفوبيا قياسل و عمى تقنينُ  ، وت

مما دعا  قافية المختمفة؟يئات الثفي الب أكانت في المراحؿ العمرية أـسواء  نات مختمفةٍ يِّ عَ 
  .وخصائِصيا الدِّراسة عيِّنة مع طبيعةِ  توافؽُ قياس يَ إلى إعداد مِ  فَ يالباحث

   الهَّتائجا مو حيح أمَّ -4

ـ   الس ابقةاألجنبية  الدِّراساتمف  عديدٍ ت نتائج أشارَ : رتباِطي ةاال العبلقة  -أ يا عرضُ  التي ت
ياعالخوؼ مف  وجبة بيفمُ  ارتباِطي ةإلى وجود عبلقة  ثقافية  في بيئاتٍ النوموفوبيا و  الض 

الخوؼ مف  مف خبلؿبالنوموفوبيا  الت نب ؤتناولت إمكانية التي  الدِّراساتدرت فيما نَ  عة،تنوِّ مُ 
ياع  . (Gezgin, et al., 2018; Hoşgör & Hoşgör, 2019) فقط تيفِ باستثناء دراس الض 

روؽ بيف الفُ  التي تناولت الس ابقة الدِّراسات تائجن تاختمفَ  :روؽ بيف الجنسيفِ الفُ  -ب
متحيث  ؛الدِّراسة يّ ُمتغيِّر واإلناث في  الذ كور إلى وجود فروؽ في  الدِّراسات بعُض  َتوص 
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مت في حيف،  (Aygar et al., 2019; Bala& Chaudhary, 2020) الذ كور اتِّجاه  َتوص 
 ;Gezgin& Çakır, 2016)اإلناث  جاهاتِّ وجود فروؽ في  إلى خرىدراسات أُ  نتائج

Moreno-Guerrero, et al., 2020) ، متفي حيف عدـ وجود إلى دراسات أخرى  نتائج َتوص 
 & ,Abel et al., 2016; Farooqui, et al., 2018; Yildiz , Çengel) إلى النوعى ُتعزَ فروؽ 

Alkan, 2020).  
ـ   :السَّابكة الدِّراساتة مو احلاليَّ الدِّراسة استفادُة -٘ في  الس ابقة الدِّراساتمف  االستفادةُ  ت

عداد أَ  مف خصائصيا  الت حق ؽو  ،الدِّراسة يّ اتَ داستخبلص المفاىيـ اإلجرائية، وا 
 عند مناقشتيا الحًقا.  الن تائجالسيكومترية، فضبًل عف تدعيـ 

ٌَُأ -6    السَّابكة الدِّراسات عواحلالية  الدِّراسة ِدزَُّفَت ود

ـ   الس ابقة الدِّراساتالحالية عف  الدِّراسة تِ دَ ر  فَ تَ   يا فيما يمي:عرضُ  التي ت
 .الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ مف  عيِّنةىا عمى إجراؤُ   - أ

 يّ ُمتغيِّر في  الفروؽ بيف الجنسيفِ التي تناولت  الدِّراساتف نتائج بايُ مف تَ  الت حق ؽُ  - ب
 .الدِّراسة

الخوؼ مف  قت إلىطر  تَ  -يفَ بلع الباحثود اطِّ في حد - ات عربيةوجود دراس عدـُ  - ج
ياع ، وكذلؾ خاصةً  الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ لدى و  عامةً  النوموفوبيافي عبلقتو ب الض 
ياعبمعمومية درجات الخوؼ مف النوموفوبيا ب الت نب ؤإمكانية    .الض 

 لقياسقياس مف خبلؿ إعداد م الن فسيياس اإلسياـ في إثراء مكتبة القِ  محاولةُ  - د
ياعقياس الخوؼ مف مَ عريب كذلؾ تَ و ، النوموفوبيا  دراسةٍ  ليا أي   ؽْ تطر  لـ تَ  ذيوال، الض 

 يكولوجي العربي.راث الس  في الت  

   الدِّراسة زوُضُف

يكولوجي راث الس  استقراء الت   َضوءفي ُيمكُف ِصياغُة فروض الدِّراسة الحالية 
 كما يمي: الس ابقة الدِّراساتو 
 الُمراِىقيفَ مف  الدِّراسة عيِّنةبيف درجات أفراد  ِإحصائيًّاموجبة دالة  ارتباِطي ةعبلقة  توجدُ  -ٔ

ياعالخوؼ مف عمى مقياس  الُمغتِربيفَ   .النوموفوبياودرجاتيـ عمى مقياس  الض 
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واإلناث عمى مقياس  الذ كور الُمراِىقيفَ بيف متوسطي درجات  ِإحصائيًّادالة فروؽ  ال توجدُ  -ٕ
ياعالخوؼ مف   .الض 

واإلناث عمى مقياس  الذ كور الُمراِىقيفَ بيف متوسطي درجات  ِإحصائيًّادالة فروؽ  ال توجدُ  -ٖ
 النوموفوبيا.

ياعالخوؼ مف  ُيسيـُ  -ٗ  .الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ  لدى النوموفوبياب الت نب ؤفي  الض 

  ًاوإدزاءاُتالدِّراسة  هًُجَم

   الدِّراسةمهًج  -1

 الت عر ؼ بغيةَ وذلؾ  ؛قارفبشقيو االرتباطي والمُ  عمى المنيج الوصفي الدِّراسةُ ت دَ اعتم
ياعوالخوؼ مف النوموفوبيا بيف  رتباِطي ةاال عمى طبيعة العبلقة   الدِّراسة عيِّنة أفراد لدى الض 

، الدِّراسةّي غيِّر ُمتواإلناث في  الذ كورعمى الفروؽ بيف  الت عر ؼو ، الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ مف 
ياعدرة الخوؼ مف قُ ؽ مف حق  لمت  وكذلؾ    .الدِّراسة عيِّنةأفراد لدى النوموفوبيا ب الت نب ؤ في الض 

  الدِّراسة عيِّهُة -2

   ةاألوليَّ الدِّراسة عيِّهة - أ

 (طالبةً  ٗٗو، طالًبا ٙٚ) راىقةٍ ومُ  ( مراىؽٍ ٕٓٔمف ) ةاألولي   الدِّراسة عيِّنةُ نت تكو  
، وانحراؼ معياري ( سنةً ٜٛ,٘ٔ)بمتوسط  نةً س( ٚٔ-٘ٔبيف ) ما الز مني ة ىـتراوحت أعمارُ 

في المممكة  الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ مف البسيطة عشوائية الطريقة الىـ ب(، تـ اختيارُ ٗٛ,ٓ)قدره 
ـ   ،الس عودي ة العربي ة ستخداـ نماذج ، بانترنتعف طريؽ اإل  لكترونًياتطبيؽ المقاييس إ كما ت
ـ  ؛ حيث Google Formsجوجؿ  إلى مجموعات المصرييف المقيميف  المقياسيفِ رابط  إرساؿُ ت

نا في الخارج في المدف المختمفة ، وكذلؾ إلى مجموعات أبنائِ الس عودي ة العربي ةفي المممكة 
يا متِ ومدى مبلءَ ، الدِّراسةمف الكفاءة السيكومترية ألدوات  الت حق ؽوذلؾ بغرض بالمممكة، 

 .الدِّراسة محؿِّ  عيِّنةلم
 ة  األساسيَّ الدِّراسة عيِّهُة - ب

، ورذكمف ال ٕٖ٘) ومراىقةٍ  مراىؽٍ ( ٗٛ٘األساسية مف ) الدِّراسة عيِّنةُ نت تكو  
تراوحت  الس عودي ة العربي ةفي المممكة  الُمغتِربيفَ  المصرييفَ  الُمراِىقيفَ مف ( اثنمف اإل  ٕٖٕو

، وانحراؼ معياري قدره ( سنةً ٙٔبمتوسط ) ( سنةً ٚٔ-٘ٔبيف )ما  ز مني ةالىـ أعمارُ 
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ـ  ، (ٕٛ,ٔ) نترنت، باستخداـ نماذج جوجؿ عف طريؽ اإل  لكترونًياالمقاييس إ تطبيؽُ  كما ت
Google Forms ـ  ؛ حيث في  رابط المقياسيف إلى مجموعات المصرييف المقيميفَ  إرساؿُ ت

نا في الخارج في المدف المختمفة ، وكذلؾ إلى مجموعات أبنائةالس عودي   العربي ةالمممكة 
 .الدِّراسةمف فروض  الت حق ؽىو  عيِّنةواليدؼ مف ىذه ال، بالمممكة

  الدِّراسةأدوات  -3

ـ    :اليتيفِ الت   الحالية عمى األداتيفِ  الدِّراسةفي  االعتمادُ  ت
 .( تعريب الباحثيفَ Przybylski et al., 2013: )إعداد: الضَّياعكياس اخلوف مو ِم -أ
  وخصائُصٌ السَّيهومرتية كياس يف صورتٌ األدهبيةامِل صُف( َو1)

ياعمقياس الخوؼ مف  Przybylski et al. (2013) أعد   خاوؼ بيدؼ قياس المَ  الض 
والمحادثات  الت جاربمع األحداث و  الت واُصؿخارج  تي يشعر بيا األشخاص عندما يكونوفال

ف االجتماعي(. ويتكو   الت واُصؿاالفتراضية )عبر مواقع  جتماعي ةداخؿ بيئتيـ اال تحدثُ التي 
المقياس في صورتو األصمية  ف  أي إِ  - عمى عامؿ واحدٍ  عتْ ب  َتش فرداتٍ ( مُ ٓٔالمقياس مف )

ـ   -عدحادي البُ أُ  ر البدائؿ ليكرت الخماسي، وُتقد   ـِ فؽ ُسم  فردات المقياس وَ االستجابة عف مُ  وتت
بدرجة كبيرة، تنطبؽ بدرجة متوسطة، ال تنطبؽ بدرجة كبيرة، ال  تماًما، تنطبؽُ  )تنطبؽُ بػ 

عمى الترتيب، وتتراوح الدرجة الكمية  (ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘درجات )ال وُتعِطيتنطبؽ تماًما(، 
أعمى مف  ُمستوى، حيث ُتشير الدرجة األعمى إلى ( درجةً ٓ٘-ٓٔلممقياس ما بيف )

 ؼ، ويستغرؽ زمف تطبيؽ المقياس دقيقتيف تقريًبا.المخاو 
ـ  فسِ جاؿ عمـ الن  مَ  راساتدِ واسعة في  بشيرةٍ  ي ىذا المقياُس ظِ وحَ  و تطبيقُ  ، حيث ت

المغة مف البيئات والثقافات المختمفة، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ:  و عمى عديدٍ و وترجمتُ وتقنينُ 
 ,Casale & Fioravant(، والمغة اإليطالية )0Li, Griffiths, Niu, & Mei, 202ينية )الصِّ 

Riordan, et al. ,، والمغة النيوزيبلندية )((Can& Satici, 2019ركية المغة الت  (، و 2020

رتفعة ع المقياس في صورتو األصمية بدرجات مُ إلى تمت   الدِّراساتىذه  جمؿُ (، وأشارت مُ 2018
ـ  دؽ والث  مف الصِّ  دؽ العاممي لممقياس، كما بمغت قيمة معامؿ ف الصِّ م الت حق ؽ بات، حيث ت

 ع المقياس بدرجة ثبات مرتفعة.مت  عمى تَ  رتفعة تدؿ  (، وىي قيمة مُ ٚٛ,ٓألفا كرونباخ )
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 ٌ وخصائُصيف البيئة العزبيَّة املكياس  ( تزمجُة2) 

مف النسخة و في ترجمتِ  َتمث مت بخطوات عدة ، فقد مر  العربي ةولتقديـ المقياس لمبيئة 
رجمة بواسطة أحد مف صحة الت   الت حق ؽ، و احثيفَ بواسطة البَ  العربي ةاإلنجميزية إلى المغة 

ـ  المُ  ، العربي ةصي المغة تخصِّ غوًيا مف قبؿ أحد مُ و لُ تدقيقُ  تخصصيف في المغة اإلنجميزية، كما ت
ـ    الدِّراسةلمجتمع  فمثميمُ  ادٍ ( أفر ٘مف ) عيِّنةيا عمى فردات المقياس بعد تعريبِ مُ  عرُض  وت

ـ  ؽ مف مبلءمتيا لممرحمة العُ حق  األصمي، وذلؾ لمت    عيِّنةالمقياس عمى  تطبيؽُ  مرية، ثـ ت
صة منيا في ستخمَ المُ  ت البياناتُ مَ خدِ . وقد ُاستُ بٍ مغترِ  ( مراىؽٍ ٕٓٔاألولية وعددىا ) الدِّراسة
دؽ بات والصِّ الداخمي، والث   االتِّساؽحيث مف الخصائص السيكومترية لممقياس؛ مف  الت حق ؽ

 عمى النحو التالي:
 الداخلي للنكياس  االتِّسام)أ( 

ـ    فردة والدرجة الكمية لممقياس، وذلؾ مُ  االرتباط بيف درجات كؿِّ  ُمعامبلتحساب  ت
، ٘ٔٗ,ٓاالرتباط ) ُمعامبلت يـُ ت قِ ة لمتحميؿ العاممي االستكشافي، وبمغَ كخطوة استباقي  

ٓ,ٚٗٚ ،ٓ,ٙٙٗ ،ٓ,ٚٓٗ ،ٓ,ٙٓٓ ،ٓ,ٕٚ٘ ،ٓ,ٜٚٚ ،ٓ,ٕٙٚ ،ٓ,ٕ٘٘ ،ٓ,ٖٖٛ )
(؛ ٔٓ,ٓ) ُمستوىعند  ِإحصائيًّااالرتباط دالة  ُمعامبلتجميع قيـ  ظ أف  بلحَ عمى الترتيب، ويُ 

 الداخمي. االتِّساؽالمقياس بدرجة مرتفعة مف  عِ مت  ف عمى تَ برىِ مما يُ 
 خليل العاملي االستهشايف )ب( التَّ

عمى مقياس  وليةاأل  عيِّنةالعاممي االستكشافي الستجابات ال حميؿَ الت   فَ الباحثو ىجرَ أَ  
ياعالخوؼ مف   ؟األبعاد دُ تعدِّ مُ  وعد أحادي البُ وىؿ ىو أُ  ،حقؽ مف بناء المقياس، وذلؾ لمت  الض 

ـ  ، و Principal Componentsة نات األساسي  طريقة المكوِّ  باستخداـ وذلؾ مؿ تدوير العوا ت
ع المقبوؿ لمبند ىو شب  الت   ُعد  " وَ Varimaxتعامًدا بطريقة "الفاريمكس دويًرا مُ جة تَ ستخرَ المُ 
ع جميع مفردات المقياس عمى شب  تَ  ضحَ ات   الس ابقةات حك  عمى األقؿ، وبناًء عمى المَ ( ٖ,ٓ)

دات المقياس فر عات مُ ف الكمي لممقياس، وبمغت تشب  %( مف التبايُ ٖٕٗ,ٓٗعامؿ واحد فسر )
، ٜٓٚ,ٓ، ٖٖٚ,ٓ، ٚٛ٘,ٓ، ٘ٓٚ,ٓ، ٓٚٙ,ٓ، ٙ٘ٚ,ٓ، ٓٓٗ,ٓعمى العامؿ العاـ )

( ٖ,ٓا أعمى مف )يا جميعً أن   يت ضحعات يـ التشب  (، وباستقراء قِ ٕٕٖ,ٓ، ٓٚ٘,ٓ، ٗٗٙ,ٓ
 حادي الُبعد.المقياس أُ  ح أف  مما يوضِّ 
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 املكياس   باُت)ج( َث

ـ   (، ٕٙٛ,ٓريقة ألفا كرونباخ، وبمغت قيمتو )ثبات المقياس باستخداـ ط حسابُ  ت
(، ٓٙٛ,ٓت قيمتو )صفية، باستخداـ طريقة جتماف وبمغَ جزئة النِّ وكذلؾ باستخداـ الت  

 ع المقياس بدرجة مرتفعة مف الثبات.ا يبرىف عمى تمت  مرتفعة؛ مم   يـٌ يما قِ وجميعُ 

 املكياس   دُمِص)د( 

ـ   بطريقة وذلؾ  العاممي التوكيدي دؽالصِّ بواسطة مف صدؽ المقياس  الت حق ؽ ت
بمغت  ، وقدعمى عامؿ واحدٍ  فردات المقياسجميع مُ ع ت عف تشب  ، التي أسفرّ األقصىاالحتماؿ 
د عمى ؤكِّ ا يُ مم   ،ِإحصائيًّا(، وىي قيمة غير دالة ٖ٘( بدرجات حرية )ٔٙٛ,٘ٙٔ) ٕقيمة كا

 لنموذج خطيطي( المسار الت  ٔ)ح الشكؿ وضِّ ويُ ح، قترَ جودة مطابقة البيانات مع النموذج المُ 
عمى مقياس الخوؼ مف عت بالعامؿ الكامف التي تشب   لممفرداتالتحميؿ العاممي التوكيدي 

ياع  .الض 

 
 (1)شكم 

ُاعخطُطٍ نًُىرض انرحهُم انعايهٍ انرىكُذٌ يٍ انذسظح األونً نًقُاس انخىف يٍ انر   انًساس     انض 

Chi-Sq= 165,861, dF=35, P-value=0.085, RMSEA=0.021  
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 قيـَ  قترح، كما أف  النموذج المُ ( وجود مطابقة جيدة لمبيانات مع ٔمف شكؿ ) يت ضحُ 
(، ٖ٘,ٓ-ٜٓ,ٓ(، وتراوح الخطأ المعياري ما بيف )ٜٜ,ٓ-ٖٗ,ٓعات تراوحت ما بيف )شب  الت  

 ُمستوىعند  يًّاِإحصائ( وجميعيا قيـ دالة ٚٛ,ٗ-ٜٔ,ٕ"ت" ما بيف ) كما تراوحت قيـُ 
 د عمى صدؽ المقياس.ؤكِّ ( مما يُ ٔٓ,ٓ)

ياعمقياس الخوؼ مف  إلى أف   الس ابقة الن تائجعاـ تشير  وبشكؿٍ  ع يتمت   الض 
 عيِّنةالداخمي، والثبات، والصدؽ، وذلؾ عمى  االتِّساؽُ سيكومترية جيدة مف حيث  بخصائَص 
 الحالية. الدِّراسة

 .داد الباحجنَيكياس الهوموفوبيا  إعِم -ب

المقاييس  ، وذلؾ نظًرا ألف  الُمراِىقيفَ لدى النوموفوبيا  قياسبيدؼ  المقياُس ىذا  د  ُأعِ 
جامعية أو األطفاؿ، المرحمة ال :مثؿ ؛نات أخرىيِّ لدى عَ  النوموفوبيا لقياست مَ رة ُصمِّ المتوفِّ 

مة ليذه المرحمة صم  مُ  ـ تكفْ ل الُمراِىقيفَ ت عمى قَ المقاييس التي ُطبِّ  أف   فَ والحَظ الباحثو
ـ  العُ  ـ   مرية، إنما ت ىا لممرحمة الجامعية، فضبًل عف عدـ إعدادُ  االستعانة بالمقاييس التي ت

 الحالية بناءَ  الدِّراسةُ مت ، لذلؾ فض  قيفَ ىِ الدى المر النوموفوبيا وجود مقاييس عربية لقياس 
مف  الت حق ؽ، و الدِّراسةُ ى عمييا جرَ تُ التي سَ  عيِّنةمع خصائص ال قياس جديد يتناسبُ مِ 

 المقياس بالمراحؿ التالية: الخصائص السيكومترية لو، ومر  
التػي تناولػت  الس ػابقة الدِّراسػاتو  ،طػر النظريػةؿ فػي األُ تمث ػراث السػيكولوجي المُ الت   استقراءُ  (ٔ)

دمػػاف اليػػاتؼ المحمػػوو مشػػكبلت اسػػتخداـ اليػػاتؼ المحمػػوؿ، و ، النوموفوبيػػا أنمػػاط و ؿ، ا 
ت د  المقػاييس التػي ُأِعػ مػف عػددٍ عمػى  بلعاالطِّػاستخداـ اليػاتؼ المحمػوؿ، باإلضػافة إلػى 

منوموفوبيػػػا ل يالػػػذ اتالتقريػػػر  افيومنيػػػا عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ: اسػػػتب، النوموفوبيػػػالقيػػػاس 
Nomophobia self-reported questionnaire (إعػداد: Yildirim & Correia, 2015) ،

(، González-Cabrera, et al., 2017 :إعػداد) اإلسػبانيةالنسػخة -نوموفوبيػااف الياسػتبو 
 ,Argumosa-Villar, Boada-Grau: إعػػداد)العمػػؿ عمػػى اليػػاتؼ المحمػػوؿ  واسػػتبياف

Vigil-Colet, 2017) ، إعػػػػداد)النسػػػػخة الينديػػػػة -مقيػػػػاس النوموفوبيػػػػاو :Jilisha, 

, 2019Venkatachalam, Menon, & Olickal)  ـ أنسػػب شػػكؿ  االنتيػػاء إلػػى أف   ، وتػػ
 ي.الذ اتلممقياس ىو التقرير 



 م0201( 08) -1ج-فبرايرعدد                                      ...                     الخوف من فوات شيء ما
 

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

المشػاعر التػي يشػعر بيػا  ، تصػؼُ فػردةً ( مُ ٙٔنػت مػف )تكو  و صورة أولية لممقياس،  عدادُ إ (ٕ)
( مػػف ٘فػػردات عمػػى عػػدد )ت ىػػذه المُ َضػػالمراىػػؽ عنػػدما يبتعػػد عػػف ىاتفػػو المحمػػوؿ، وُعرِ 

ػػحةمػػيف فػػي مجػػاؿ حكِّ المُ  ؽ مػػف مػػدى مبلءمتيػػا لميػػدؼ الػػذي حق ػػذلػػؾ لمت  ، و ةالن فسػػي الصِّ
مػػوف عمػػى ادة المحكِّ وقػػد وافػػؽ الس ػػريػػة، مْ و، وكػػذلؾ مناسػػبتيا لممرحمػػة العُ ت مػػف أجِمػػُأعػػد  

تزيػػػد عػػػف بنسػػػبة جميػػػع مفػػػردات المقيػػػاس مػػػع تعػػػديؿ صػػػياغة بعػػػض الكممػػػات البسػػػيط 
ـ  ٓٛ) عمػى  تْ َقػطبلعية ُطبِّ نتػائج دراسػة اسػت َضػوءتحديد بػدائؿ االسػتجابة فػي  %(، كما ت

وذلػؾ ؛ األوليػة الدِّراسػة عيِّنػةمػف غيػر  الُمػراِىقيفَ بلب ط ػالمػف راىقيف ُمػ( ٘قواميػا ) عيِّنػة
ـ  حقؽ مف تفاعُ لمت   تحديػد بػدائؿ االسػتجابة وفػؽ  ميـ مع المقياس وبدائؿ االستجابة، كما تػ
بدرجػػة  ا، تنطبػػؽتماًمػػ طبػػؽُ لبلسػػتجابات التاليػػة )تن اعنيػػا تبًعػػ دريج الخماسػػي، وُيجػػابُ الت ػػ

ىػػذه  وُتعِطػػي(، تماًمػػا، ال تنطبػػؽ بدرجػػة كبيػػرة ، ال تنطبػػؽبػػؽ بدرجػػة متوسػػطةتنطَ ، كبيػػرة
رجات المرتفعػػة إلػػى معانػػاة المراىػػؽ (، وُتشػػير الػػد  ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘االسػػتجابات درجػػات )

 مقياس.عند صياغة مفردات ال جتماعي ةاال المرغوبيةُ  تِ يوعِ رُ ، وقد النوموفوبيامف 
   للنكياس السيهومرتية اخلصائُ: (3)

ـ  وَ   الخصائص السيكومترية مفؽ حق  لمت   األولية الدِّراسة عيِّنةالمقياس عمى  تطبيؽُ  ت
 Google Formsباستخداـ  لكترونية لممقياسإوذلؾ عف طريؽ إرساؿ نسخة ، لممقياس

، وكذلؾ الس عودي ة العربي ةة المممكفي  قيميفَ بصورتو األولية إلى مجموعات المصرييف المُ 
 مف صبلحية المقياس عمى النحو التالي:  الت حق ؽوتـ  ؛نا في الخارججموعات أبنائِ مَ 

 الداخلي للنكياس  االتِّساُم)أ( 

ـ   عامؿ االرتباط بيف درجات كؿ مفردة الداخمي لممقياس باستخداـ مُ  االتِّساؽ حسابُ  ت
حميؿ إجراء الت   ؿَ بْ قَ  ِإحصائيًّاحذؼ درجات المفردات غير الدالة والدرجة الكمية لممقياس، وذلؾ ل

 ( نتائج ذلؾ. ٔح جدوؿ )العاممي، ويوضِّ 
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 (: 1ظذول )

عايالخ هاباالسذثاط تٍُ كم يفشدج وانذسظح انكهُح نًقُاس  ي   انهاذف انًحًىل ف قذاٌ س 

 س و س و س و س و

1 8,6,0** 5 8,718** 9 8,0,6** 11 8,7,5** 

, 8,6,9** 6 8,7,,** 18 8,757** 1, 8,750** 

1 8,7,,** 7 8,70,** 11 8,71,** 15 8,779** 

, 8,701** 0 8,711** 1, 8,766** 16 8,600** 

 (8,81) ي سرىيحُس: "و" ذ شُش إنً سقى انفقشج، و"س" ذ شُش إنً قًُح يعايم االسذثاط، "**" دانح عُذ 

االرتباط دالة عند  ُمعامبلتجميع  ( أف  ٔوؿ )الواردة في جد الن تائجمف  يت ضح
ـ  ٙٗٛ,ٓ-ٕٛٙ,ٓت ما بيف )(، حيث تراوحَ ٔٓ,ٓ) ُمستوى حميؿ إجراء الت   (، وبالتالي سيت

  العاممي عمى جميع مفردات المقياس.
  العاملي للنكياس البهاُء( )ب

ـ   وذلؾ بطريقة  األولية، عيِّنةالتحميؿ العاممي االستكشافي الستجابات ال إجراءُ  ت
ـ  ، و Principal Componentsنات األساسية المكوِّ   اتعامدً مُ  اجة تدويرً ستخرَ تدوير العوامؿ المُ  ت

عمى األقؿ، وبناًء عمى ( ٖ,ٓ)ع المقبوؿ لمبند ىو شب  الت   ُعد  " وَ Varimaxبطريقة "الفاريمكس 
، جذرىا الكامف وامؿَ عمى أربعة عَ  ع جميع المفرداتعف تشب   الن تائجت أسفرَ  الس ابقةات المحك  

( ٕح جدوؿ )ف الكمي، ويوضِّ %( مف التبايُ ٖٜٚ,ٚٚرت )حيح، وفسّ أكبر مف الواحد الص  
 ف الكمي.عاتيا، والجذور الكامنة والنسبة المئوية لمتبايُ وتشب   ِإحصائيًّاصفوفة العوامؿ الدالة مَ 
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 (:,ظذول )

ً  ثاَ  ها انكايُح وَسة انر  وظزوسانُىيىفىتُا فشداخ يقُاس عاخ ي  ذشث    صحسرخه  ٍ نهعىايم ان

 انشُىع انعايم انشاتع انعايم انصانس انعايم انصاٍَ األولانعايم  انًفشداخ

1   8,01,  8,77, 

,   8,5,1  8,788 

1   8,081  8,0,, 

,    8,711 8,701 

5    8,709 8,771 

6    8,,00 8,777 

7    8,5,5 8,085 

0 8,711    8,088 

9 8,089    8,011 

18 8,791    8,000 

11 8,5,7    8,711 

1, 8,,91    8,010 

11  8,015   8,789 

1,  8,0,,   8,0,6 

15  8,516   8,081 

16  8,611   8,651 

انعزس 

 انكايٍ

 انرثاٍَ انكهٍ 9,8,, 9,6,, ,1,89 ,1,51

َسثح 

 ٍانرثاَ  

,1,9,9% 19,1,1% 10,,1,% 10,,5,% 77,917% 

لممقياس  االستكشافي التحميؿ العاممي ( أف  ٕالواردة في جدوؿ ) الن تائجمف  يت ضح
 ىا كما يمي:تفسيرُ  يمكفُ  عف أربعة عوامؿَ  أسفرَ 
 -ٖٜٗ,ٓبيف ) ما عاتيا، تراوحت تشب  ( مفرداتٍ ٘عمى ىذا العامؿ ) عَ شب  تَ  العامل األول  -

(، ٕٔ٘,ٖف الكمي، بجذر كامف )%( مف التبايُ ٜٜٗ,ٕٔ) فِ التبايُ  (، وبمغت نسبةُ ٜٓٛ,ٓ
مع أقاربو  الت واُصؿدرتو عمى ره مف عدـ قُ فردات ىذا العامؿ حوؿ قمؽ الفرد وتوت  وتدور مُ 
 تِّصاؿاال  حاوؿَ  فْ مَ وكذلؾ مف عدـ معرفتو بِ  ِباالستقباؿ؟ اإلرساؿ أـبِ أكاَف سواء  ،وأصدقائو

 ."الت واُصؿالعجز عف لعامؿ بػ "تسمية ىذا ا فَ الباحثو بو، لذا اقترحَ 
 -ٖٙ٘,ٓبيف ) ما عاتياشب  ت تَ ، تراوحَ فرداتٍ ( مُ ٗعمى ىذا العامؿ ) عَ شب  تَ  العامل الجاني  -

(، ٕٜٓ,ٖ) %( مف التبايف الكمي، بجذر كامفٍ ٖٕٖ,ٜٔف )(، وبمغت نسبة التبايُ ٕٗٛ,ٓ
وعدـ  نترنتاإل نشاطو عبر  الفرد وارتباكو مف انقطاع فردات ىذا العامؿ حوؿ قمؽِ وتدور مُ 
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االجتماعي  الت واُصؿتابعة األخبار المختمفة أو اإلشعارات التي تأتي عبر برامج قدرتو مف مُ 
 فَ لرسائؿ الخاصة، لذا اقترح الباحثوبلع عمى امف االطِّ  وِ نِ ك  مَ المختمفة، وكذلؾ مف عدـ تَ 

 ىذا العامؿ بػ "االنعزاؿ عف العالـ". تسميةَ 
 -ٖٗ٘,ٓبيف )ما  عاتيا، تراوحت تشب  فرداتٍ ( مُ ٖعمى ىذا العامؿ ) عَ شب  تَ  الح العامل الج -

(، ٜٙٗ,ٕكامف ) ف الكمي، بجذرٍ %( مف التبايُ ٕٔٗ,ٛٔف )(، وبمغت نسبة التبايُ ٗٔٛ,ٓ
فردات ىذا العامؿ حوؿ الخوؼ مف عدـ الحصوؿ عمى المعمومات عند الرغبة في وتدور مُ 
االجتماعي، لذا اقترح  الت واُصؿفي مواقع  ات التي تحدثُ ستجد  عمى المُ  بلعاالطِّ ذلؾ، أو 
   عوبة الوصوؿ إلى المعمومات".تسمية ىذا العامؿ بػ "صُ  فَ الباحثو

 -ٛٛٗ,ٓبيف ) ما عاتيات تشب  ، تراوحَ فرداتٍ ( مُ ٗعمى ىذا العامؿ ) عَ شب  تَ  العامل الزابع  -
(، ٕٜٓ,ٕكامف ) تبايف الكمي، بجذرٍ %( مف الٕٕ٘,ٛٔف )(، وبمغت نسبة التبايُ ٜٛٚ,ٓ

الخوؼ مف نفاذ  :بعدـ الراحة والقمؽ الناتج عف الش عوروتدور مفردات ىذا العامؿ حوؿ 
مما  ؛عوبة االبتعاد عف الياتؼ المحموؿصُ و ، نترنتإعدـ وجود و شحف الياتؼ المحموؿ، 

، لذا اقترح ؿتِّصايضع الفرد في حالة دائمة مف القمؽ الناجـ عف الخوؼ مف عدـ اال 
 "عدـ الراحة". ف تسمية ىذا العامؿ بػالباحثو

 املكياس   ثباُت )ج(

ـ    ،ؽ مف ثبات المقياسحق  لمت   جزئة النصفيةوالت   ألفا كرونباخي ريقتَ طَ  استخداـُ  ت
 .جةستخرَ الثبات المُ  ُمعامبلت( قيـ ٖح جدوؿ )وضِّ ويُ 

 (:1ظذول )

عايالخ  طشَقرٍ أنفا كشوَثاخ، وانرعزئح انُصفُحسرخذاو تاانُىيىفىتُا شثاخ يقُاس  ي 
 نفاأعايم ي   األتعاد و

 كشوَثاخ
انرعزئح انُصفُح تاسرخذاو يعادنح 

 ظرًاٌ
مانععز عٍ  1  8,017 8,098 انر ىاص 
 8,098 8,070 االَعزال عٍ انعانى ,
صعىتح انىصىل إنً  1

 انًعهىياخ
8,01, 8,018 

 8,089 8,059 عذو انشاحح ,
 8,079 8,9,1 اس ككمانًقُ

بات سواء لؤلبعاد الث   ُمعامبلت( إلى ارتفاع جميع ٗالواردة في جدوؿ ) الن تائج تشيرُ 
( بالنسبة ٖٜٗ,ٓ–ٖٗٛ,ٓحيث تراوحت ما بيف ) ؛ككؿ  النوموفوبيا الفرعية أو لمقياس 

بطريقة صفية بة لمتجزئة النِّ بالنس (ٜٓٛ,ٓ-ٜٓٛ,ٓتراوحت ما بيف )، و كرونباخلطريقة ألفا 
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النوموفوبيا مما يبرىف عمى ثبات مقياس ثبات مرتفعة والعالية؛  يـُ يا قِ وجميعُ ، جتماف
 ة.بأبعاده الفرعي   هِ واستقرارِ 

 املكياس   دُمِص)د( 

ـ    Confirmatoryوكيدي باستخداـ التحميؿ العاممي الت  مف صدؽ المقياس  الت حق ؽ ت

Factor Analysis  َرنامج باستخداـ بAmos23 بطريقة االحتماؿ األقصى Maximum 

likelihood َـ   عِ شب  ، التي أسفرت عف ت  جميع المفردات عمى العوامؿ األساسية األربعة، كما ت
ع األبعاد الفرعية شب  عف تَ  وأسفرَ  ،الثانيةو  تيف األولىتحميؿ عاممي توكيدي مف الدرج إجراءُ 

وىي غير دالة ( ٘ٚٔبدرجات حرية ) (ٖ٘,ٕٙٙ) ٕكاعمى عامؿ عاـ واحد، حيث بمغت قيمة 
(، ٗجدوؿ )ح ، ويوضِّ قترحموذج المُ قة البيانات مع الن  طابد عمى جودة مُ مما يؤكِّ  ،ِإحصائيًّا

 تْ عَ ات التي تشب  ُمتغيِّر حميؿ العاممي التوكيدي لمخطيطي لنموذج الت  الت   ( المسارَ ٕشكؿ )و 
 ؼ المحموؿ.اليات ُفقداف ُرىابقياس مِ بالعامؿ الكامف عمى 

 
 انُىيىفىتُاًَىرض انرحهُم انعايهٍ انرىكُذٌ نًقُاس  :(,شكم )

Chi-Square=626,35,  df= 175, P-value=0.063, RMSEA=0,091 
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(، ٘ٚٔعند درجات حرية )( ٖ٘,ٕٙٙ)بمغت  ٕقيمة كا ( أف  ٕمف شكؿ ) حيت ضِ 
، كما النموذج المقترح مما يشير إلى جود مطابقة جيدة لمبيانات معوىي قيمة غير دالة، 

بالعوامؿ الكامنة  عةٌ تشبِّ جميع مفردات المقياس مُ  ( أف  ٕمف القيـ الواردة في شكؿ ) يت ضح
 أنو توجدكما  عمى صدؽ جميع مفردات المقياس؛ ؿُ دلِّ ( مما يُ ٔٓ,ٓداللة ) ُمستوىعند 
بيف  ما حيث تراوحت ،مقياسبيف جميع األبعاد الفرعية لم ِإحصائيًّاموجبة دالة  ارتباِطي ةعبلقة 

ؿ جميع العوامؿ الكامنة مف الدرجة األولى بالعام عتشب   (، مما يشير إلى ٖٛٛ,ٓ–ٓ٘ٙ,ٓ)
 .عمى صدؽ البناء اقويًّ  دليبًل  ـَ د  التحميؿ العاممي التوكيدي قَ  ف  الكامف مف الدرجة الثانية، أي إِ 

(:,ظذول )  

 ايم انكايُح يٍ انذسظرٍُ األونً وانصاَُحتانعى انُىيىفىتُاعاخ عثاساخ يقُاس ذشث  

انعىايم 

انكايُح 

يٍ 

انذسظح 

 األونً

 انفقشج

 عانرشث  

تانعايم 

 انكايٍ

انخطأ 

 انًعُاسٌ

قًُح 

)خ( 

 ودالنرها

عايم ي  

انصثاخ 

 انًشكة

CR 

نألتعاد 

 انفشعُح

 ي عايم انعايم انكايٍ يٍ انذسظح انصاَُح

انصثاخ 

 انًشكة

CR 

نهذسظح 

 انكهُح

 رشثعان

تانعايم 

 انكايٍ

انخطأ 

 انًعُاسٌ

قًُح )خ( 

 ودالنرها

انععز عٍ 

م  انر ىاص 

0 8,611 8,,98 ,,11* 

8,691 8,965 81,15 ,,,00** 

8,987 

9 81617 8,,11 ,,6,** 

18 8,718 8,,,0 ,,06** 

11 8,705 8,1,5 6,,0** 

1, 8,7,8 8,,77 ,,67** 

االَعزال 

 نعانىعٍ ا

11 8,71, 8,1,1 ,,11* 

8,775 8,009 8,1,1 7,1,7** 
1, 8,790 8,105 ,,11** 

15 8,719 8,,17 1,11** 

16 8,05, 8,170 ,,,5* 

عىتح ص  

انىصىل 

إنً 

 انًعهىياخ

1 8,75, 8,,10 1,,5** 

817,, 8,001 8,179 ,19,1** 
, 8,711 8,,,, 1,,9** 

1 8,7,1 8,115 ,,15* 

عذو 

 انشاحح

, 8,77, 8,,9, ,,61** 

81761 8,09, 8,,50 1,,65** 
5 8,75, 8,111 ,,,,* 

6 8,067 8,190 ,,17** 

7 8,6,9 8,179 1,71* 

( < قًُح "خ" انًحسىتح < قًُح "خ" 59,,(، حُس: قًُح "خ" انعذونُح )8,85) ي سرىي)*( دانح عُذ 

 (1,961) انعذونُح

 ( 591,,قًُح "خ" انعذونُح ) ≤(، حُس قُى "خ" انًحسىتح 8,81) ي سرىي)**( دانح عُذ 

بالعوامؿ الكامنة عند عت تشب  مفردات المقياس  أغمب ( أف  ٗمف جدوؿ ) يت ضح
 ُمستوىعت عند تشب   (ٙٔ، ٖٔ، ٛ، ٚ، ٘، ٖ) أرقاـ اتفرد(، ماعدا المُ ٔٓ,ٓداللة ) ُمستوى
عت جميع العوامؿ عمى صدؽ جميع عبارات المقياس؛ وكذلؾ تشب   ، مما يبرىفُ (٘ٓ,ٓداللة )
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 ُمعامبلتيـ ارتفاع قِ  يت ضحكما الكامنة مف الدرجة األولى بالعامؿ الكامف مف الدرجة الثانية، 
R باتث  ال

 وىي قيـٌ  ،(ٜٚٓ,ٓ-ٖٜٙ,ٓبيف ) ماقيـ الت حيث تراوحَ لمفقرات أو لؤلبعاد؛  2
 .ووثباتِ المقياس عمى صدؽ  اقويً  ـ دليبًل مما يقدِّ  ،مقبولة
 ًائية للنكياس  ورة الهِّالصُّ

 رئيسػة أربعػة أبعػادٍ  عمػى عػةً وز  مُ  فػردةً مُ ( ٙٔ)يائية مف المقياس في صورتو النِّ  فَ كو  تَ 
ـ  (، عػدـ الراحػة ،صعوبة الوصوؿ إلى المعمومػات ،االنعزاؿ عف العالـ ،الت واُصؿالعجز عف )  وتػت

بدرجػة  ؽُ )تنطبػؽ تماًمػا، تنطِبػ الخماسػي لمقياس ليكػرت االمقياس وفقً  فرداتمُ ابة عمى االستج
ىػػػذه  وُتعِطػػػيكبيػػػرة، تنطبػػػؽ بدرجػػػة متوسػػػطة، ال تنطبػػػؽ بدرجػػػة كبيػػػرة، ال تنطبػػػؽ تماًمػػػا(، 

–ٙٔبػيف ) لممقيػاس مػا ةويتراوح مدى الدرجات الكمي ػ(، ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘االستجابات درجات )
عنػد  جتماعي ةاال ةالمرغوبيعدـ  تيوعِ رُ ، وقد لتطبيؽ االختبار دٌ حد  زمف مُ  يوجدُ  الو ، درجةً  (ٓٛ

 لممقياس. ةُ و  رجُ المَ  االستجابة ؽَ وذلؾ حتى تتحق   ؛صياغة المفردات
   الدِّراسة نتائُج

  الفزض األول نتائُج  أوًلا

بيف درجات  حصائيًّاإِ وجبة دالة مُ  ارتباِطي ةعبلقة  توجدُ "و مى أن  ىذا الفرض ع ينص  
ياعالخوؼ مف عمى مقياس  الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ مف  الدِّراسة عيِّنةأفراد  ودرجاتيـ عمى  الض 

ـ   مف صحة ىذا الفرض ؽِ حق  . ولمت  "النوموفوبيامقياس  االرتباط بيف  ُمعامبلتقيـ  حسابُ  ت
ياعالخوؼ مف  مقياساألساسية عمى  الدِّراسة عيِّنةأفراد درجات   ، ودرجاتيـ عمى مقياسالض 

 .الدِّراسةِ  يُمتغيِّرَ االرتباط بيف  ُمعامبلتقيـ ( ٘ح جدوؿ )ويوضِّ ، )بأبعاده الفرعية(النوموفوبيا 
 (5ظذول )

عايالخُى ق   حاالسذثاط تٍُ دسظاخ أفشاد  ي  ُاعانخىف يٍ  األساسُح عهً يقُاس انذِّساسح عُُِّ  انض 

 (,50)ٌ= تعاد انفشعُح(انذسظح انكهُح واألُا )انُىيىفىت ودسظاذهى عهً يقُاس

رغُِّشنا  اخً 
انععز عٍ 

م  انر ىاص 

االَعزال عٍ 

 انعانى

صعىتح 

انىصىل إنً 

 انًعهىياخ

 عذو انشاحح

انذسظح انكهُح 

نًقُاس 

 انُىيىفىتُا

انخىف يٍ 

ُاع  انض 
8,509** 8,,07** 8,619** 8,57,** 8,65,** 

 (8,81) ي سرىي** دانح عُذ 
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 الدِّراسة عيِّنةاالرتباط بيف درجات أفراد  ُمعامبلتقيـ  ( أف  ٘مف جدوؿ ) ضحيت  
ياعالخوؼ مف  األساسية عمى مقياس الدرجة الكمية النوموفوبيا ) قياسودرجاتيـ عمى مِ  الض 

 ُمستوىعند ِإحصائيًّادالة (، وجميعيا ٕ٘ٙ,ٓ-ٚٛٗ,ٓت ما بيف )تراوحَ بعاد الفرعية( واأل
(ٓ,ٓٔ).  

  نيالجا الفزضنتائج   اثانًي

بيف متوسطي درجات  ِإحصائيًّادالة فروؽ  "ال توجدُ ىذا الفرض عمى أنو  ينص  
ياعواإلناث عمى مقياس الخوؼ مف  الذ كور الُمراِىقيفَ   ؽ مف صحة ىذا الفرضحق  لمت  . و "الض 

ـ    الذ كوردرجات  متوسطينات المستقمة ومستويات داللتيا بيف قيـ اختبار "ت" لمعيِّ  حسابُ  ت
ياعالخوؼ مف  واإلناث عمى مقياس  .ذلؾ( نتائج ٙح جدوؿ )، ويوضِّ الض 

 (6ظذول )

  ً كىستٍُ وحعى انرأشُش  ،دالنرهايسرىَاخ رىسطاخ واالَحشافاخ انًعُاسَح، وقًُح اخرثاس)خ( وان  انز 

ُاعواإلَاز عهً يقُاس انخىف يٍ   انض 

 انقُى

رغُِّشان  ً 

 (,1,َاز )ٌ=اإل (,15)ٌ=انز كىس
 قًُح )خ(

 ي سرىي

 ع و ع و انذالنح

ُاعانخىف يٍ   غُش دانح 56,,8 18,81 11,118 7,,6 10,,11 انض 

بيف  ِإحصائيًّاوجود فروؽ دالة  عدـُ  يت ضح(، ٙالواردة في جدوؿ ) الن تائجبتحميؿ 
ياعقياس الخوؼ مف واإلناث عمى مِ  الذ كور مف متوسطي درجات كؿ   حيت بمغت قيمة ، الض 

ـ   َضوء؛ وفي ِإحصائيًّاوىي قيمة غير دالة  ،(ٕٙ٘,ٓ)ت =   الفرض الصفري. بوؿُ قَ  ذلؾ يت
   نتائج الفزض الجالح ثالًجا

بيف متوسطي درجات  ِإحصائيًّافروؽ دالة  ىذا الفرض عمى أنو "ال توجدُ  ينص  
ـ  حق  ولمت  واإلناث عمى مقياس النوموفوبيا".  الذ كور الُمراِىقيفَ   ؽ مف صحة ىذا الفرض، ت
 الذ كورمتوسطي درجات ستقمة ومستويات داللتيا بيف نات المُ يـ اختبار "ت" لمعيِّ قِ  حسابُ 

 ( نتائج ذلؾ.ٚح جدوؿ )، ويوضِّ واإلناث عمى مقياس النوموفوبيا
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 (:7ظذول )

   ً كىستٍُ انرأشُش  ويسرىَاخ دالنرها، وحعى رىسطاخ واالَحشافاخ انًعُاسَح، وقُى اخرثاس)خ(ان  انز 

 انُىيىفىتُاواإلَاز عهً يقُاس 
 انقُى                 

رغُِّشان  ً 
قًُح  (,1,اإلَاز )ٌ= (,15)ٌ=انز كىس

 )خ(
 ي سرىي
 انذالنح

حعى 
 ع و ع و انرأشُش

مانععز عٍ   8,81 008,, ,6,6 15,71 5,86 11,,1 انر ىاص 
8,1, 

 (كثُش)

 8,81 1,900 5,51 81,,1 ,1,9 7,,18 االَعزال عٍ انعانى
8,,7 

 (كثُش)
صعىتح انىصىل إنً 

 انًعهىياخ
9,,9 1,11 18,1, 1,01 ,,017 8,81 

8,1, 
 (كثُش)

 8,81 170,, 50,, 11,91 59,, 1,,,1 عذو انشاحح
8,1, 

 (كثُش)

 8,81 8,9,, 10,09 81,,5 11,91 6,58, انًقُاس ككم  
8,,7 

 (كثُش)

بيف  ِإحصائيًّاوجود فروؽ دالة  يت ضح(، ٚة في جدوؿ )الوارد الن تائجبتحميؿ 
ت قيـ )ت( ما واإلناث عمى مقياس النوموفوبيا، وقد تراوحَ  الذ كورمتوسطي درجات كؿ مف 

اإلناث،  اتِّجاه(، وذلؾ في ٔٓ,ٓ) ُمستوى(، وجميعيا دالة عند ٖٛٚ,ٗ -ٖٚٛ,ٕبيف )
قيـ حجـ التأثير ما بيف  تراوحتمربع إيتا(؛ حيث قيـ حجـ التأثير ) ارتفاعُ  الن تائجىذه  ويدعـُ 

ـ  ٕٖ,ٓ-ٗٔ,ٓ) بوؿ رفض الفرض الصفري وقَ  (، وجميعيا قيـ مرتفعة جًدا، وبالتالي يت
 الفرض البديؿ. 

  الزابعالفزض  نتائُجرابًعا  

ياعالخوؼ مف  "ُيسيـُ و عمى أن   ىذا الفرُض  ينص    لدى  بالنوموفوبيا الت نب ؤفي  الض 
ـ   ِإحصائيًّاؽ مف صحة ىذا الفرض حق  لمت  و  ."الُمغتِربيفَ  راِىقيفَ المُ   االنحدارتحميؿ  حسابُ  ت

ياعالخطي لمعرفة مدى تأثير الخوؼ مف   الُمراِىقيفَ لدى  بالنوموفوبيا الت نب ؤفي  الض 
 نتائج ذلؾ.( ٛ) ح جدوؿ، ويوضِّ الُمغتِربيفَ 

 :(0ظذول )

ُاعخطٍ تٍُ انخىف يٍ َرائط ًَىرض ذحهُم االَحذاس ان  وانُىيىفىتُا انض 

رغُِّشان  ً 

 انًسرقم

رغُِّشان  ً 

 انراتع
 خ ودالنرها تُرا R R2 ف انصاتد

انخىف 

يٍ 

ُاع  انض 

 **8,755, ,8,65 5,,,8 ,8,65 18,709, 15,099 انُىيىفىتُا

 (8,81) ي سرىي**دانح عُذ 
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 (، وأف  ٕ٘ٙ,ٓ( بمغت )Rد )االرتباط المتعد ُمعامؿقيمة  ( أف  ٛمف جدوؿ ) يت ضح
R) التحديد ُمعامؿقيمة 

2
ياعالخوؼ مف المستقؿ ) ُمتغيِّرَ ال ف  إِ أي  ؛(ٕ٘ٗ,ٓبمغت ) ( ( الض 

(، وذلؾ بداللة إحصائية النوموفوبياالتابع ) ُمتغيِّر%( مف مقدار التبايف في ال٘,ٕٗفسر )يُ 
فسيرية الت   القدرةُ  د  ى، وبذلؾ ُتعَ خر ف يرجع إلى عوامؿ أُ %( مف التبايُ ٘,ٚ٘(، والباقي )ٔٓ,ٓ)

 ؛ أما بالنسبة لمعادلة االنحدار فيي: لمنموذج مناسبةً 
 

 
 ُمستوىعند  ِإحصائيًّااالنحدار دالة  ُمعامؿ ةقيم أف   ( أيًضاٛ) جدوؿمف  يت ضحكما 

ياعالخوؼ مف شير إلى إسياـ درجات مقياس (، مما يُ ٔٓ,ٓ)  يابالنوموفوب الت نب ؤفي  الض 
 .الُمغتِربيفَ  الُمراِىقيفَ لدى 

  وتفسرُييا الدِّراسة نتائِج مهاقشُة

   مهاقشة نتائج الفزضني األول والزابع أوًلا

 ارتباِطي ة( وجود عبلقة ٛ، ٘)لّي و جدالواردة في  األوؿ والرابع يفالفرض ح نتائجُ توضِّ 
)الدرجة النوموفوبيا و  ياعالض  الخوؼ مف  بيف( ٔٓ,ٓ) ُمستوىعند  ِإحصائيًّاوجبة دالة مُ 

متكما  ،(بعاد الفرعيةالكمية واأل مف خبلؿ  الُمراِىقيفَ بالنوموفوبيا لدى  الت نب ؤإلى إمكانية  َتوص 
ياعة درجاتيـ عمى مقياس الخوؼ مف معمومي   المرتفع مف النوموفوبيا  ُمستوىال ف  ؛ أي إِ الض 
ياعالخوؼ مف المرتفع ب ُمستوىبال يرتبطُ  الُمراِىقيفَ لدى   د عمى قوة ىذه العبلقةؤكِّ ا يُ م  م، و الض 
ياع الخوؼ مف إسياـُ   .بالنوموفوبيا الت نب ؤفي  الض 

Gezgin  ) ,2019( rögşr & HoögşHoمف  مع ما أشار إليو كؿ   تفؽ ىذه النتيجةُ وتَ 

)2018. (et al   ر الياتؼ المحموؿ االجتماعي عب الت واُصؿعدالت استخداـ مواقع يادة مُ ز  مف أف
ياعنتيجة الخوؼ مف  şTra  & هما ذكرَ  فؽ مع، وىو ما يت  النوموفوبياإلى  ُيؤدِّي أفْ  يمكفُ  الض 

(2019) Öztemel مف خبلؿ ية؛ الش خصعمى العبلقات  امبيً سَ  ُتؤثِّر الذ كيةاليواتؼ  أف   مف
مع  اؿٍ فع   ؿٍ عوبة إقامة تواصُ إلى صُ  ُيؤدِّي بشكؿٍ  في حياة األفراد تِّصاؿإضعاؼ ميارات اال 

حيث ؛ اإلحصاءاتُ ميو دت عأك  فؽ ذلؾ مع ما يت  اآلخريف ومع الياتؼ الذكي في نفس الوقت، و 
االجتماعي  الت واُصؿيستخدموف تطبيقات وسائؿ  الُمراِىقيفَ %( مف ٔٚ)حوالي  ت إلى أف  أشارَ 

 يٍ انضُاعانخىف   × ,8,65+  15,099انُىيىفىتُا = 
 



 م0201( 08) -1ج-فبرايرعدد                                      ...                     الخوف من فوات شيء ما
 

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

ياعاإرجاع ذلؾ إلى الخوؼ مف  ، ويمكفُ الذ كيةعبر اليواتؼ   الذي يدفعيـ بشكؿ مستمر   لض 
  .)Coskun, & Muslu(2019 , الذ كيةإلى استخداـ اليواتؼ 

ياعبيف النوموفوبيا والخوؼ مف  رتباِطي ةاال العبلقة  إرجاعُ  يمكفُ و  إلى وجود  الض 
طبيعة النوموفوبيا ترتبط  االجتماعي، وذلؾ ألف   الت واُصؿمشترؾ ىو إدماف وسائؿ  ُمتغيِّرٍ 

، (Kuss & Griffiths, 2011)االفتراضية  جتماعي ةعوبة الدخوؿ في العبلقات االبالخوؼ مف صُ 
االجتماعي ومدة العمؿ عمى الياتؼ  الت واُصؿكما ترتبط النوموفوبيا باالعتماد عمى وسائؿ 

 بقةالس ا الدِّراسات فؽ ذلؾ مع ما أشارت إليو بعُض ، ويت  (Kuss & Griffiths, 2017)المحموؿ 
ياعمف النوموفوبيا والخوؼ مف  كبلًّ  مف أف    الت واُصؿبوسائؿ  بشكؿ كبيرٍ  يرتبطافِ  الض 

 (.Gezgin, 2017; Gezgin, Sahin & Yildirim, 2017االجتماعي )
الظروؼ المجتمعية التي صاحبت تطبيؽ  َضوءفي أيًضا ىذه العبلقة  تفسيرُ  يمكفُ و 
في نظاـ  ت إلى تغييرِ العالـ، والتي أد   ُمستوىكورونا عمى  جائحة وىي انتشارُ  ،الدِّراسةأدوات 
 رَ االجتماعي، مما أث   الت واُصؿوبرامج  التِّكنولوجياعمى  كامؿٍ  يعتمد بشكؿٍ  الذي أصبحَ  التعميـ

 & Bowman, Waite دراسةُ  فؽ ذلؾ مع ما أشارت إليوويت  بشكؿ كبير عمى حياة األفراد، 

Levine (2015)  ار سمبيً يؤثِّ  تعميمي ةفي العممية ال التِّكنولوجيااإلفراط في استخداـ  أف  التي ترى 
 ؼ.خارج الص   التِّكنولوجياعمى عادات استخداـ 

ياعوالخوؼ مف النوموفوبيا بيف  رتباِطي ةاال العبلقة  تفسيرُ  يمكفُ كما   َضوءفي  الض 
ضطربة وخاصة في نطاؽ المُ  ةجتماعي  بالعبلقات اال ، والتي تتسـُ الُمراىقةخصائص مرحمة 

، الُمراِىقيفَ لدى  والقمؽ االجتماعي ةالن فسي بالوحدةِ  الش عورإلى زيادة  ُيؤدِّياألسرة، مما 
ياعبالخوؼ مف  الش عورُ لدييـ  دُ فيتول   إلى بروز  ُيؤدِّيمما  ؛(Przybylski et al., 2013) الض 

 الت عم ؽمف يزيد  بشكؿٍ االجتماعي،  الت واُصؿ االفتراضية عبر مواقع جتماعي ةالعبلقات اال
حمولة، والخوؼ مف االبتعاد عنيا نتيجة متابعتيـ المستمرة لئلشعارات التي بيواتفيـ المَ 

 .(Oberst et al., 2017) الت طبيقاتيا ىذه ترسمُ 
 ي ةجتماعاحتياجاتيـ اال يبحثوف عف تحقيؽِ  الُمراِىقيفَ  إرجاع ذلؾ إلى أف   كما يمكفُ 

ـ  الش خصعبر الممفات  ةالن فسيو  وذلؾ  االجتماعي؛ الت واُصؿعمى مواقع  ىانشاؤُ إِ  ية التي يت
إلى بيـ  ُيؤدِّي، بشكؿ الماؿ االجتماعي ليـ ىي رأُس  نترنتاإل حياتيـ عمى  لشعورىـ بأف  

 نتائج عديدٍ ع مؽ فِ ، وىو ما يت  نترنتاإل االجتماعي عبر  الت واُصؿاإلفراط في استخداـ وسائؿ 
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 ,.Buglass et al., 2017; Stead & Bibby, 2017; Wolniewicz, et al) الس ابقة الدِّراساتمف 

متالتي  (2018 موجبة بيف اإلفراط في استخداـ وسائؿ  ارتباِطي ةإلى وجود عبلقة  َتوص 
ياعاالجتماعي عبر الياتؼ المحموؿ والخوؼ مف  الت واُصؿ  .الض 

أنفسيـ؛ الذيف يروف  الُمراِىقيفَ ظر وجية نَ  َضوءىذه النتيجة أيًضا في  رُ تفسي مكفُ ويُ 
، (Griffiths & Kuss, 2017)الوجود في الحياة  طريؽُ  ىياالجتماعي  الت واُصؿمواقع  أف  

 مات األساسيةمف السِّ  د  عَ يُ  الذي- الذ اتي احتراـ دنِّ تَ مف  الُمراِىقيفَ مف  ونظرًا لما يعانيو عديدٌ 
، الذ كيةاالجتماعي عبر اليواتؼ  الت واُصؿإدماف مواقع إلى بيـ  ُتؤدِّي  -في ىذه المرحمة

 ما يعانيو َضوءذلؾ في  تفسيرُ  كما يمكفُ  ،في الوقت الحاضر الُمراِىقيفَ مات سِ مف والتي ُتعد  
ه المواقع باالستقبللية، فيمجأ إلى ىذ الش عورالمراىؽ مف محاولة الخبلص مف سيطرة األسرة و 

 .(Brand et al., 2016)  الش عورإلشباع ىذا 
رة فترى نظرية تقرير فسِّ ظريات المُ الن   َضوءفي  رتباِطي ةاال تفسير العبلقة  يمكفُ  كما
بالكفاءة، والحاجة إلى تكويف  الش عورة والحاجة إلى الحاجة إلى االستقبللي   ف  أَ المصير 
ـ   اجتماعي ةعبلقات  االجتماعي مف خبلؿ الياتؼ  الت واُصؿيا عبر مواقع إشباعِ  محاولةُ  تت
لمرحمة  ةً أساسي   ىا حاجاتٍ د  عَ  ، يمكفُ Przybylski Weinstein, Ryan, & Rigby (2009)الذكي 
، وعند النظر إلى McCormick, Kuo, & Masten (2011) يايسعى المراىؽ لتحقيقِ  الُمراىقة

نخفض لمكفاءة اإلدراؾ المُ  أف   دَ ىذه النظرية ُوجِ  َضوءاعي في االجتم الت واُصؿاستخداـ وسائؿ 
المختمفة وخاصة وسائؿ  نترنتاإلِ مف المعمومات مف مواقع  ر عمى الحصوؿ عمى مزيدٍ يؤثِّ 

ياعاالجتماعي وذلؾ نتيجة شعور المراىؽ ب الت واُصؿ  الت عم ؽإلى مزيد مف  ُيؤدِّي، فالض 
 ,Satici)النوموفوبيا الياتؼ مف المراىؽ فإنو يعاني مف  بِ حْ بالياتؼ المحموؿ، وعند سَ 

Saricali, Satici, & Eraslan-Capan, 2014.) 
 الش عور أف   ؛ فنجدُ الت عم ؽنظرية  َضوءتفسير ىذه النتيجة أيًضا في  كذلؾ يمكفُ 

ياعب عف الياتؼ  االنفصاؿُ  ُيؤدِّي، و باألشخاص أو المواد الت عم ؽكبير بيرتبط بشكؿ  الض 
ـ   إلى حالة مف النوموفوبيا؛ ُيؤدِّي، فالُمراِىقيفَ  نتابُ لحالة القمؽ التي تَ  االمحموؿ دافعً   حيث ت

 ذلؾ مع ما ؽُ فِ ويت  المختمفة،  األدبي اتفي  الس موكيواإلدماف  الت عم ؽالعبلقة بيف أنماط  توثيؽُ 
والخوؼ مف عدـ  التِّكنولوجيانة وراء إدماف ات الكاماآللي   ف  مف أ الدِّراسات إليو بعُض ُتشير 

 الت واُصؿمي في مواقع المجيوؿ والتفاعُ  الت واُصؿعف  القدرة إلى الوصوؿ إلييا ناتجٌ 
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باط غير سوي لؤلفراد الذيف لدييـ ارت جتماعي ةبالعزلة اال الش عور ؿُ قمِّ مما يُ  ؛االجتماعي
األفراد الذيف  أف   مف ,et al Eichenberg. (2017) فؽ ذلؾ مع ما ذكرهيت  بأجيزتيـ المحمولة، وَ 

ـ   الذ كيةيميموف إلى إدماف أجيزتيـ  ، وفي غير آمفٍ  قوف بيا بشكؿٍ تعمِّ يـ مُ ن  أيـ عمى تصنيفُ  ت
ـ  في فَ  الت عم ؽذلؾ قد تساعد نظرية  َضوء منيا  الت حق ؽ يـ اضطراب النوموفوبيا، ولكف لـ يت
 .)iwilai, & Charoensukmongkol, 2016Sr( بشكؿ كامؿ انظريً 
  نينتائج الفزض الجا   مهاقشُةثانًيا

 الذ كور( عدـ وجود فروؽ بيف ٙالواردة في جدوؿ ) نتائج الفرض الثالث حتوضِّ  
ياعواإلناث عمى درجات مقياس الخوؼ مف   . الض 

 Clayton et al., 2015; El Hai et)الدِّراساتمف  فؽ ىذه النتيجة مع نتائج عديدٍ وتت  

al., 2016; Przybylski, 2013) َالت واُصؿاإلفراط في استخداـ وسائؿ  ت ذلؾ إلى، حيث أرجع 
ياعبالخوؼ مف  الش عور مف زادَ ا ظر عف النوع أو مكاف اإلقامة، مم  الن   غضِ االجتماعي بِ   ، الض 

متفؽ ذلؾ مع ما كما يت   متالتي   ,alet Hamutoglu. (2020) دراسة إليو نتائجُ  َتوص  إلى  َتوص 
في  بَ تتسب   االجتماعي مف شأنيا أفْ  الت واُصؿعدالت االستخداـ المرتفعة عمى مواقع مُ  أف  

ياعحدوث الخوؼ مف   .الض 
 نترنتاإل إلى  بل الجنسيفِ كِ  وصوؿإلى سيولة  أيًضا النتيجةىذه إرجاع  كما يمكفُ 

بالخوؼ  الش عور إلى زيادةِ  ُيؤدِّيماد عميو، وبالتالي مف االعت ُيزيدُ  اعبر الياتؼ المحموؿ، مم
ياعمف  متالتي  Aygar et al. (2019) دراسةُ  وفؽ ما أشارت إليوذلؾ وَ  ،الض   إلى أف   َتوص 

ياعالخوؼ مف   لبلعتماد عمى الياتؼ المحموؿ. اقويًّ  ارً ؤشِّ مُ  د  ُيعَ  الض 
 وفصؼ المراىقحيث يت   ؛الُمراىقة خصائص مرحمة َضوءفي  الن تائج تفسيرُ  ويمكفُ 

سواء بالنسبة  جديدٍ  واالنفتاح عمى كؿِّ  ،عمى الخبرات الجديدةِ  الت عر ؼغبة في بالر   (عاـ )بشكؿٍ 
االجتماعي  الت واُصؿعمى مواقع  عبلقات صداقةٍ  اءِ نَ يـ إلى بِ ، وىو ما يدفعُ لمذكور أو اإلناث

ياعف في ظيور الخوؼ مِ  اكوف سببً وت ،ياإلى إدمانِ  بيـ ُتؤدِّيالمختمفة   & ,Jeong) الض 

Kim, 2017; Blackwell et al., 2017).   بظيور بعض االضطرابات  الُمراىقة ز مرحمةُ كما تتمي
ذلؾ  ؽُ فِ يت  وع أو مكاف اإلقامة، وَ النظر عف الن   غضِ وخاصة القمؽ واالكتئاب، وذلؾ بِ  ةالن فسي

ياعالخوؼ مف ارتباط  مف اتالدِّراس إليو بعُض  أشارتمع ما  بشكؿ كبير بيذه  الض 
 ,.B"achnio, Przepio´rka, 2018; Elhai, et al))القمؽ واالكتئاب(  ةالن فسياالضطرابات 
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 )2019 Quandt,& 2020; Reer, Tang  ؿِ يْ مَ  ، باإلضافة إلى الُمراىقةوخاصة في مرحمة 
وخاصة عف  نترنتاإل خاطرة عبر يدعـ سموؾ المُ ، مما يـذواتِ حوؿ  زِ مركُ إلى الت   الُمراِىقيفَ 

ياعب عمى مشاعر الخوؼ مف وذلؾ لمتغم   ؛االجتماعي الت واُصؿطريؽ مواقع  التي تسيطر  الض 
 .)Popovac& Hadlington, 2020( يـعمي

ياعط الخوؼ مف اارتب َضوءتفسير ذلؾ في  كما يمكفُ  باالضطرابات المزاجية  الض 
 Elhai et) لدى الجنسيفِ  َتساوٍ مُ  بشكؿٍ  بالممؿ الش عوروخاصة  الُمراىقةة في مرحم التي تنتشرُ 

al., 2018; Wolniewicz, et al., 2020)  ِّبحالة  ابت الجميعَ الظروؼ الراىنة التي أصَ  ، وفي ظؿ
بالممؿ  الش عورتبلحقة عف فيروس كورونا، وكذلؾ مف االضطرابات المزاجية بسبب األخبار المُ 

 .واءٌ كبلىما سَ ، فَ مف الجنسيفِ  ي  بيف أَ  زْ ميِّ التي لـ تُ اإلجراءات االحترازية  الناتج عف
عويضي لئلنترنت؛ نظرية االستخداـ الت   َضوءتفسير ىذه النتيجة أيًضا في  كما يمكفُ 

 َضوءشاط عبر اإلنترنت، وفي في زيادة الن   أساسي   ورٌ المشاعر السمبية ليا دَ  التي ترى أف  
بالخوؼ مف  الش عورنتيجة  الُمراِىقيفَ االجتماعي لدى  الت واُصؿإدماف وسائؿ  ذلؾ ينتشرُ 

ياع  .(Metin-Orta, 2020)واإلناث  الذ كوردوف تمييز بيف  الض 
قنوات  ُفقدافى إلى ا أد  و ونتيجة انتشار اليواتؼ لدى جميع أفراد األسرة، مم  كما أن  

في مرحمة  مف الجنسيفِ  يـئعمى أبنا رِ سُ سيطرة األُ  فُفقدابيف أفرادىا، وكذلؾ  الت واُصؿ
جوء ى إلى لُ ا أد  سر، مم  األُ  ُمراقبةِ ا عف استخداـ اليواتؼ بعيدً  باإلضافة إلى، الُمراىقة
ياعلواقع االفتراضي نتيجة الخوؼ مف اإلى  الُمراِىقيفَ   .)Semerci, 2019( الض 

 ظروؼٍ  ؛ وذلؾ إلجرائيا في ظؿِّ الدِّراسةه نتائج ىذ تعميـُ  و ال يجبُ وجدير بالذكر أن  
رت عمى الجوانب العالـ، والتي أث   ُمستوىجائحة كورونا عمى  استثنائية؛ وىي انتشارُ 

نتيا بعيِّ  دةً حد  الحالية مُ  الدِّراسةنتائج  ى المجتمعات، وتظؿ  والثقافية لدَ  ةالن فسيو  جتماعي ةاال
 .ت خبللياوأدواتيا والظروؼ التي تم  

 نتائج الفزض الجالح    مهاقشُةثالًجا

بيف متوسطي درجات  ( وجود فروؽٍ ٚح نتائج الفرض الثاني الواردة في جدوؿ )توضِّ 
 اإلناث.  اتِّجاهواإلناث عمى درجات مقياس النوموفوبيا )الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية( في  الذ كور

متتيجة مع ما ىذه الن   وتختمؼُ   Bala, & Chaudhary (2020)ة دراسة إليو نتيج َتوص 
ىذه النتيجة مع  ؽُ فِ ت  تَ  في حيف، الذ كور اتِّجاهفي النوموفوبيا في  التي أشارت إلى وجود فروؽٍ 
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ـ   الس ابقة الدِّراساتنتائج أغمب  متيا، التي عرضُ  التي ت ًضا عر  اإلناث أكثر تَ  إلى أف   َتوص 
 ,Farooqui, et al., 2018; Gezgin, & Çakır) الذ كورارنة بمق ِإحصائيًّالمنوموفوبيا بشكؿ داؿ 

2016; Moreno-Guerrero, et al., 2020; Yildirim et al., 2015)  والتي أرجعت ىذه ،
عاناة اإلناث مف القمؽ الشديد عند إغبلؽ ىواتفيـ المحمولة لفترات طويمة النتيجة إلى مُ 

 ريةَ ة التي ُتتيح لمذكور حُ طبيعة الثقافة المجتمعي   َضوء، وفّسروا ذلؾ في الذ كورب مقارنةً 
في  الذ كيةاستخداـ ىواتفيـ  فَ فضمْ باإلناث البلتي يُ  ؿ خارج المنزؿ مقارنةً نق  الحركة والت  
 ؽ اإللكتروني.سو  سوؽ خاصة مع انتشار الت  االجتماعي والترفيو والت   الت واُصؿ

وخاصة أخبار  جديدٍ  ؼ عمى كؿِّ يبًل لمتعر  ثر مَ اإلناث أك تفسير ذلؾ إلى أف   ويمكفُ 
 الت واُصؿطبيقات بإنشاء أكثر مف حساب عمى تَ  يف  إلى قيامِ  ُيؤدِّيالمشاىير، األمر الذي 

ا (، مم  الت طبيقاتاالجتماعي مثؿ )الفيسبوؾ، التوتير، االنستجراـ، السناب شات، وغيرىا مف 
مف متابعة اإلشعارات التي  ف  ك  مَ تَ حتى يَ عف الحدِّ واتؼ المحمولة بالي الزائدِ  يف  قِ مف تعم   يدُ زِ يُ 

 .(Pavithra, et al., 2015) الذ كيةيتمقونيا عبر ىواتفيـ 
 الذ كورمف  الفروؽ بيف احتياجات كؿ   َضوءتفسير ىذه النتيجة في  كذلؾ يمكفُ 
مارسة األلعاب رفيو عف طريؽ مُ ت  عمى العمؿ أو ال زُ كِ رتَ غالًبا تَ  الذ كورواإلناث؛ فاحتياجات 

البدائؿ في  دِ تعد  باإلناث، وذلؾ لِ  قوف بالياتؼ المحموؿ مقارنةً تعم  اإللكترونية، وبالتالي ال يَ 
ات األلعاب المختمفة نص  األلعاب اإللكترونية مف خبلؿ مَ  مارسةُ تمبية ىذه االحتياجات، مثؿ: مُ 

مع  ترفييي ةعف بعض األنشطة ال كورالذ  أو الكمبيوتر، وفي أسوء الظروؼ سيبحث 
 فَ دْ قِ تَ فْ ؛ فيف عندما يَ جتماعي ةاحتياجات اإلناث في الجوانب اال زُ تترك   في حيفأصدقائيـ، 

غوط مف ضُ  يفَ عانَ االجتماعي المختمفة، يُ  الت واُصؿاالجتماعي عبر تطبيقات  الت واُصؿَ 
لميواتؼ المحمولة، تظير في  دماني ةٍ إِ  اتٍ سموكي   أكبر لتطوير فرصةٌ  ، وبالتالي لدييف  اجتماعي ة

 . (Dasgupta et al., 2017; Sharma, Sharma, Sharma, 2015)شكؿ النوموفوبيا
ؽ في استخداـ ستغرَ الوقت المُ  َضوءفي  الن تائجتفسير  أخرى، يمكفُ  ومف وجية نظرٍ 

قوية بيف الفترات  ارتباِطي ةٍ  بلقةٍ إلى وجود ع الدِّراساتمف  ت عديدٌ الياتؼ المحموؿ؛ حيث أشارَ 
 ,Aktay& Kuscu, 2019; Gezgin., Şahin)بلب عمى اإلنترنت والنوموفوبيا التي يقضييا الط  

& Yıldırım, 2017) َمة في انتشار جائحة تمثِّ حية الحالية المُ روؼ الصِّ ى ذلؾ مع الظ  ، ويتماش
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 تعميمي ةال لت العمميةَ اإلمكاف، والتي حو   رِ كورونا، والتي دعت الجميع إلى التزاـ المنازؿ بقد
جًدا  في استخداـ اليواتؼ  ويبًل طَ  اوقتً  الُمراِىقيفَ ى إلى قضاء ، مما أد  امؿٍ كَ  لكتروني  إِ  ـٍ عم  إلى تَ 

 ؼ أـ فياالجتماعي مع أصدقائيـ في الص   الت واُصؿفي  أـ ـِ عم  في الت  أكانت المحمولة سواء 
 اسية؟ر المجموعات الدِّ 

 والبخوخ املكرتحة   وصياُتالتَّ

ـ   َضوءفي  ـ  استقراؤه و  ما ت ـ  سَ  راثٍ و مف تُ تحميمُ ت و أثناء مبلحظتُ  يكولوجي، وما ت
وصيات الخروج بمجموعة مف الت   مف نتائج فإنو يمكفُ  الدِّراسةُ طبيؽ، وما انتيت إليو الت  
 حو التالي:المستقبمية وذلؾ عمى الن   الدِّراساتو 

 الدِّراسة توصياُت وًلا أ

مة في تمثِّ المُ  التِّكنولوجيامبية الستخداـ اآلثار الس   لمواجيةِ  ةٍ رامج إرشادي  بَ  تقديـُ  -ٔ
ياعالنوموفوبيا، والخوؼ مف   .الض 

 واإلنترنت. الذ كيةرامج توعوية لمشباب بكيفية االستخداـ األمثؿ لميواتؼ بَ  تقديـُ  -ٕ

ية إلى اإلفراط في استخداـ اليواتؼ المحمولة، مثؿ: األسباب األسباب المؤدِّ  تحديدُ  -ٖ
 المشكمة. واجيتيا إلى حؿِّ مُ  ُتؤدِّي أفْ  ، التي يمكفُ جتماعي ة، واالةالن فسياألكاديمية، و 

  حةكرَتامُل البخوُخ ثانًيا 

مف  ؿِّ عمى كُ  ُتؤثِّرَ  فْ أ مكفُ االجتماعي المختمفة والتي يُ  الت واُصؿطبيقات راسات عف تأثير تَ دِ  إجراءُ  -ٔ
ياعوالخوؼ مف  ،النوموفوبيا  .الض 

 يزيد مف العبلقة بينيما.وسيط  ُمتغيِّرٍ ك يفِ ُمتغيِّر ذات الصمة بال ةالن فسيات ُمتغيِّر بعض ال دراسةُ  -ٕ

ياعوالخوؼ مف  ،مف النوموفوبيا بكؿِّ  وعبلقتيا ةي  الش خصمات السِّ  دراسةُ  -ٖ  .الض 

ياعالخوؼ مف و  ،النوموفوبيا انتشار التعد  عمى مُ  ؼِ لمتعر   ةٍ سحي  ة مَ دراس إجراءُ  -ٗ لدى  الض 
 .الُمراِىقيفَ 

مختمفة )األطفاؿ،  ةٍ مري  لدى فئات عُ النوموفوبيا عدالت انتشار ؼ عمى مُ لمتعر   ةٍ سحي  مَ  دراسةٍ  إجراءُ  -٘
 .بلب الجامعات، الراشديف، المسنيف(طُ 

ياعوالخوؼ مف النوموفوبيا مف  إسياـ كؿ   دراسةُ  -ٙ  بلب.باألداء األكاديمي لدى الط   الت نب ؤفي  الض 

ياعمف النوموفوبيا والخوؼ مف  بكؿ  الشائعة وعبلقتيا  الت عم ؽأنماط  دراسةُ  -ٚ   .الض 

ياعف والخوؼ مالنوموفوبيا في العبلقة بيف  ؿٍ دِّ عَ مُ  ُمتغيِّرٍ االجتماعي ك الت واُصؿإدماف  دراسةُ  -ٛ  .الض 
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