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 : البحث لخصم
معرفة مدى انتشار اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول بين  طالب كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز هدف البحث  الى  

( طالبة    70( طالبًا ، )    118( طالب من )188و عالقته بالتحصيل االكاديمي ، و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي ، تكون العينة )
البسيطة ، وقد استخدم الباحث كِل من  مقياسي اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول   ، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية

)النوموفوبيا(  ومقياس التحصيل الدراسي ، وتم تحليل البيانات بواسطة معامل بيرسون، اختبار)ت( لعينة واحدة ، اختبار )ت( لعينتين 
ينتشر إضطراب الخوف من  فقدان الهاتف بين  طالب كلية    النتائج اآلتية :و قد أظهرت  مستقلتين، تحليل التباين الثنائي )انوفا(،  

اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز باالرتفاع ، وجود عالقة ارتباطية بين إضطراب الخوف من فقدان الهاتف والتحصيل الدراسي  لدي 
ن طالب كلية اآلداب جامعة الملك عبدالعزيز في  وجود فروق ذات داللة إحصائية بيطالب كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز،  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كلية اآلداب   اضطراب الخوف من فقدان الهاتف تعزى لمتغير النوع وذلك لصالح الذكور،
ًا بين النوع وإضطراب جامعة الملك عبدالعزيز في اضطراب الخوف من فقدان الهاتف تعزى لمتغير العمر، يوجد تفاعل دال إحصائي

وفي الختام وضع الباحث العديد   .  الخوف من فقدان الهاتف علي التحصيل الدراسي لدي طالب كلية اآلداب جامعة الملك عبد العزيز
 .للطلبة من التوصيات منها : المزيد من االهتمام بنشر التوعية بالنوموفوبيا و أثرها على الحياة الجامعية من خالل البرامج االرشادية 

 فقدان الهاتف المقدمة:   –التحصيل الدراسي  –اضطراب الخوف  الكلمات المفتاحية:
في السنوات األخيرة انتشرت ظاهرة التعلق بالهاتف المحمول، حيث القدرة على التواصل بشكل كبير مع الكثير من الناس 

صوتية وضوئية تزيد االستمتاع بالمعارف واألساليب الترفيهية، مع والمعلومات واأللعاب، مع ما يقدمه الهاتف المحمول من تأثيرات  
الشعور بالملكية الخاصة للهاتف، مع هذا االرتباط بين األشخاص والهاتف المحمول أصبح انقطاع هوية الشخص على اإلنترنت عامة 

م القدرة على تلقي المعلومات عبر الهواتف وفي وسائل التواصل االجتماعي خاصة  يعكس عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات، وعد
بالتخلي عن استخدام الهاتف   -الذكية، وحظر مكالمات المعلومات بالهواتف الذكية. ويتعلق ذلك بالتخلي عن الراحة بمشاعر األفراد  

 ( 2019الخوف من معاناة األفراد من فقدان الهواتف الذكية. )محمد، والخوف من فقدانه، فيرتبط فقدان االتصال ب
 : ( من مظاهر النوموفوبيا2019وكما ذكر )محمد، 

 .اإلمساك بالموبايل بمجرد االستيقاظ من النوم حتى قبل القيام من الفراش -
 . حمل أكثر من موبايل -
 استخدام الموبايل وحمله في أماكن غير مالئمة كالسرير ودورة المياه. -
 .عنهالشعور باالضطراب حينما يكتشف أن الموبايل بعيٌد  -

ر الهواتف الذكية زاد انتشار هذه الظاهرة وأمكن مالحظة انتشارها بين جيل الشباب، و تؤثر النوموفوبيا على حياة ومع زيادة انتشا     
ه الشباب اليومية تأثيرًا سلبياً  على المستوى البدني والنفسي، حيث يبدأ الفرد بالشعور بالقلق في العديد من المواقف من أن ينسى هاتف

في المنزل، أو من نفاد شحن بطاريته أو من فقدان اإلشارة أو االتصال بالشبكة، ومن نسيانه في أي مكان أو من تعطله وعدم القدرة 
 (. Gezgin et al ,2016على استخدامه . )

إصابة الطلبة ببعض ( إلى مجموعة من األعراض المصاحبة للنوموفوبيا، والتي تمثلت في  Yildirim,   2014كما أشار يلدريم )     
اآلالم واألعراض الجسدية، وكذلك صعوبة ترك الطالب هاتفه أو إغالقه مهما كانت الظروف، وفي حالة اقتراب بطارية الهاتف من النفاد 
يصاب بحالة من الخوف والفزع الشديدين، ويحاول بأقصى قدرته إيصال الهاتف بالشاحن فورا مهما كلفه ذلك من جهد أو مال، كذلك  
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يعاني الطلبة من الرعب الشديد أو القلق غير الطبيعي من التواجد في مكان خال من تغطية شبكات المحمول أو اإلنترنت . )الحربي، 
2020 .) 

ولعل كل فرد يشغله ما يشغله من واجبات في هذه الحياة، وألن الطالب الجامعيين يشغلهم دومًا مستوى تحصيلهم الدراسي الذي ينم عن  
درجة قياس عملهم كطالب، لذلك يجب معرفة ما المشكالت التي من الممكن أن تتسب في خفض تحصيلهم الدراسي، والظواهر التي  

لهم كطالب . لذلك إذا نظرنا لمشكلة اضطراب الخوف من فقدان الهاتف، نجد أنه من الممكن أن يكون  تؤثر عليهم وتعطلهم عن عم
اضطراب فقدان الهاتف من أكبر العوامل المؤثرة حاليًا على طالب الجامعة، حيث االندماج مع الهاتف قد يصل لدرجة اإلدمان عليه،  

لديهم ميل نحو التأقلم بشكل أكبر مع   - وخاصة الطالب    -ن جيل الشباب  مما يؤثر على التحصيل الدراسي للطالب الجامعي . أل
 (. ٢٠١٩األجهزة التكنولوجية كالهواتف الذكية مقارنة بأقرانهم األكبر سنا . )محمد، 

داب و بناء على ما سبق سوف يتناول الباحث موضوع اضطراب الخوف من فقدان الهاتف و عالقته بالتحصيل الدراسي لطالب كلية اآل
 جامعة الملك عبدالعزيز. 

 مشكلة  البحث:
تتضح مشكلة الدراسة من خالل النظر لواقع الميدان لدى الناس عامة وطلبة الجامعة بشكل خاص حيث إفراط الكثير منهم 

لقدرة في استخدام الهاتف المحمول و صعوبة التخلي عنه مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى التحصيل الدراسي بحيث إن شعور عدم ا
على التواصل، وفقدان الترابط، وعدم القدرة على الوصول إلى المعلومات، والشعور بعدم الراحة بدون هذه التقنيات هي أبعاد شائعة 
تستخدم لوصف القلق الذي يحدث عندما ال يستطيع األفراد التواصل على الفور، لذلك فإن رهاب فقدان الهاتف تظهر في  درجة قلق  

أن طالب  2020، والحربي 2014درته على التواصل مع المجموعة. وقد أثبتت بعض الدراسات مثل دراسة العصيمي الفرد من عدم ق
الجامعات في المملكة العربية السعودية معرضون لخطر اإلدمان على استخدام الهواتف الذكية، وهو ما يرتبط بالتأثيرات السلبية على  

عادات األكل، والوزن، والتمارين الرياضية، واألداء األكاديمي . وفي دراسة قام بها كلٌّ من أمان مستوى القلق، والنوم، ومستوى الطاقة، و 
( بهدف معرفة آثار النوموفوبيا على األداء األكاديمي لطالب كلية الطب أظهرت نتائج الدراسة أن  Aman 2015 , et allوآخرين )  

% من هذه العينة تعاني من انخفاض في أدائهم األكاديمي بسبب النوموفوبيا    53طالب وطالبة، جاءت نسبة    ۳۸۰من بين عينة قوامها  
 (. ٢٠١٨)الجاسر،  

تأتي مشكلة الدراسة أنه يجب التفكير بعناية في استخدام الهاتف المحمول، وأداء التعلم؛ للحصول على منظوٍر أكثر توازنًا لتأثيرات  
هذا االعتقاد عن الرأي القائل بأن الهواتف الذكية تضر دائًما بالتعلم، حتى أن بعض   الهواتف المحمولة على االنتباه والتعلم، يختلف

الباحثين يقولون بأن الهواتف الذكية تساهم في بيئات التعلم بشكل إيجابي عند استخدامها بشكل تكميلي ؛ ويمكن صياغة مشكلة البحث 
من فقدان الهاتف )النوموفوبيا(  والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب في التساؤل الرئيسي التالي: ما العالقة بين اضطراب الخوف 

 كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز.    
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 : ويصاغ من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية
 ما مدى انتشار اضطراب الخوف من  فقدان الهاتف بين  طالب كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز؟    .1
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كلية اآلداب جامعة الملك عبدالعزيز في اضطراب الخوف من فقدان الهاتف تعزى هل   .2

 لمتغيري العمر  و النوع؟
هل يوجد تفاعل دال إحصائيًا بين النوع وإضطراب الخوف من فقدان الهاتف علي التحصيل الدراسي لدي طالب كلية اآلداب   .3

 عبد العزيز؟جامعة الملك 
 الدراسة: أهداف 

معرفة العالقة اإلرتباطية بين إضطراب الخوف من فقدان الهاتف و التحصيل الدراسي لدي طالب كلية اآلداب جامعة الملك عبد  .1
 العزيز.

 معرفة مدى انتشار اضطراب الخوف من  فقدان الهاتف بين  طالب كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز. .2
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كلية اآلداب جامعة الملك عبدالعزيز في مستوى التحصيل  تعزي لمتغيري  التحقق من  .3

 العمر والنوع. 
التحقق من وجود دال إحصائيًا بين النوع وإضطراب الخوف من فقدان الهاتف علي التحصيل الدراسي لدي طالب كلية اآلداب   .4

 جامعة الملك عبد العزيز
 :حثبالفروض 

 ينتشر اضطراب الخوف من  فقدان الهاتف بين  طالب كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز باالرتفاع .  .1
 توجد عالقة ارتباطية بين اضطراب الخوف من فقدان الهاتف والتحصيل الدراسي  لدي طالب كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز. .2
آلداب جامعة الملك عبدالعزيز في اضطراب الخوف من فقدان الهاتف تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كلية ا .3

 لمتغير العمر. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كلية اآلداب جامعة الملك عبدالعزيز في اضطراب الخوف من فقدان الهاتف تعزى   .4

 لمتغير النوع. 
يوجد تفاعل دال إحصائيًا بين النوع وإضطراب الخوف من فقدان الهاتف علي التحصيل الدراسي لدي طالب كلية اآلداب جامعة    .5

 الملك عبد العزيز.
 أهمية البحث:

 األهمية النظرية:  
نقَّال )النوموفوبيا(، الموضوع . تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناولته، الخوف المرضي من فقدان الهاتف ال1

وتنبع أهميتها أيضًا من أهمية الشريحة التي تناولتها، والتي تتمثل بفئة الشباب،  حظي باهتمام كثير من الباحثين في اآلونة األخيرةالذي  
 نقَّال.  والطلبة الجامعيين تحديدًا وخصائصهم االجتماعية والديموغرافية، وهم الفئة األكثر استخدامًا للهاتف ال

. تعد من أوائل الدراسات التي بحثت في موضوع النوموفوبيا على طلبة جامعة الملك عبدالعزيز، وبالتالي رفد األدب التربوي بالمعرفة  2
 النظرية الحالية حول النوموفوبيا) في حدود علم الباحث(  

هذا  .  قد تكون مرجعًا للباحثين والدارسين، من خالل ما توفره من أداة دراسية ونتائج، وحافزًا إلجراء مزيٍد من الدراسات المستقبلية في  3
 المجال.  
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 األهمية التطبيقية:
. اإلفادة من نتائج هذا البحث من قبل المرشدين النفسيين من خالل الوقوف على واقع استخدام الطلبة للهاتف النقَّال، بهدف تقديم 1

 برامج إرشادية تهدف إلى تعزيز االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة حول االستخدام األمثل للهاتف النقَّال.  
توجه أنظار المهتمين، والدارسين، القائمين على شؤون الطلبة في الجامعة لتقديم خدمات   . يمكن ان تساعد نتائج البحث في  أن 2

  .إرشادية  تتناسب وواقع نتائج الدراسة إلى طلبة الجامعة
 دود الدراسة:ح

دان الهاتف في إطار اهداف الدراسة و منهجيتها تقتصر الدراسة  على معرفة مدى انتشار اضطراب الخوف من فق  الحدود الموضوعية:
 المحمول بين  طلبة كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز و االثار المترتبة عليه 

 جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. الحدود المكانية:
 م.  2021-2020الفصل الدراسي الثاني لعام الحدود الزمانية: 

 الدراسة:  مصطلحات
النوموفوبيا بأنه مجموعة من المؤشرات Bragazzi, N & Puente) 14 ,20عرف برجازي وبونيت )   الخوف من إضطراب الهاتف: :  1

السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات شعور الفرد بالخوف من فقدان الهاتف النقَّال، سواء أكان بنسيانه في مكان ما، أو تعطله عن  
قد يسبب   السير بدونه، والذي  الناجم عن ذلك عند  العمل أو االتصال، أو  الخوف  القلق و العصبية، و  حالة من عدم االرتياح، و 

 المستخدم.
اإلجرائي: ● الشعور  التعريف  في مقياس  المبحوث  عليها  التي يحصل  التواجد خارج نطاق    الدرجة  أو  الهاتف  فقدان  بالخوف من 

 التغطية في المقياس المستخدم في الدراسة. 
اإلنجاز، أو براعة في العمل المدرسي يقاس من قبل المعلمين، أو باالختبارات المقررة    : مستوى محدد منالتحصيل الدراسي .2

 (  2006)العيـسوي وآخـرون،  
- 1441الدرجة التي يحددها المبحوث والتي تدل على مستوى تحصيله الدراسي للفصل الدراسي الثاني لعام )  التعريف اإلجرائي: ●

  (هـ. 1442
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 المبحث األول

 اضطراب الخوف من فقدان الهاتف )نوموفوبيا( 
 :تمهيد

مصطلح النوموفوبيا، يعد مصطلحًا حديثًا، حيث إن الفوبيا، تعني الرهاب، وهي اضطراب نفسي، يعرف بأنه خوف متواصل  
، NO Phone Mobileمن مواقف أو نشاطات معينة عند حدوثها أو مجرد التفكير فيها. أما النومو، فهي اختصار األحرف األولى لـ 

الرهاب أو الخوف المرضي الذي يصيب الفرد لمجرد التفكير بضياع هاتفه النقَّال أو حتى نسيانه،  و النوموفوبيا، هو نوع جديد من  
 والهلع الناجم من الوجود خارج نطاق تغطية الشبكة، ومن ثم عدم القدرة على االتصال أو استقبال االتصاالت .

مكتب البريد في بريطانيا، التي هدفت إلى التحقق (من قبل  2008خالل دراسة أجريت في عام )  حيث تمت صياغة هذا المصطلح من 
%( من مستخدمي الهواتف النقَّالة يعانون من النوموفوبيا. 53من معاناة القلق عند مستخدمي الهاتف النقَّال. وبينت نتائج الدراسة أن ) 

%( من المشاركات 48ذكور المشاركين و)%( من ال58وأشارت النتائج أيضا إن الرجال كانوا أكثر عرضة للنوموفوبيا من النساء، وأن )
ويشير مصطلح النوموفوبيا أيضًا    OnlinMail ,.)2008اإلناث يعانون من مشاعر القلق عندما لم يتمكنوا من استخدام هواتفهم النقَّالة )

النقَّال بكل أنواعها بعد أن كانوا قد اعتادوا عليها، يصاب ون بتشويش ذهني واضطراب إلى أن األشخاص الذين يفقدون تقنية الهاتف 
سلوكي واضح. إذ إن هذا الفقدان يعني عدم القدرة على التواصل مع األصدقاء، واالنقطاع عن كل ما يحدث حولهم، بعد أن اعتاد هؤالء 

أثناء استخدام أثناء سيرهم، وحتى  العمل، وفي  النوم، وفي مكان  إليه سواء في حجرة  هم الناس حمل الهواتف في كل مكان يذهبون 
بالنوموفوبيا، مثل: نوموفوبى ) إلى مصطلحات أخرى متعلقة  إلى الشخص Nomophobeالمصعد. كما تمت اإلشارة  الذي يشير   )

( الذي يستخدم لوصف خصائص األشخاص المصابين بالنوموفوبيا أو السلوكيات Nomophobicالمصاب بالنوموفوبيا، والنوموفوبيك )
 ( . Secure Envoy ,2012المتعلقة بهم )

, و التي عرفت النوموفوبيا على أنها: الشعور King al et)  2010ومن أوائل الدراسات البحثية عن النوموفوبيا دراسة كنج وآخرون )
بعدم الراحة أو القلق عند عدم وجود الهاتف النقَّال أو الوصول للكمبيوتر أو اإلنترنت، حيث شمل التعريف أجهزة الكمبيوتر وليس فقط 

( اقترح الباحثون اعتبار Panic Disorderلنقَّالة، وتمت اإلشارة في هذه الدراسة إلى العالقة بين نوموفوبيا واضطراب الهلع . )الهواتف ا
تضمين النوموفوبيا عند عالج مرضى اضطرابات الهلع على أساس أن االعتماد على الهواتف النقَّالة لالتصال الفوري في حالة الهلع 

 تماد على الذات. يحد المرضى من االع
, إلى ارتباط النوموفوبيا بالخوف وخاصة لدى المرضى الذين يعانون من الرهاب االجتماعي،  King al et)  2014ويشير كنج وآخرون ) 

(  وهو اضطراب يتركز القلق فيه على الخوف من  Anxiety, Separationوأشاروا إلى احتمالية ارتباط النوموفوبيا بقلق االنفصال )
ال عن المنزل أو عن األشخاص الذين تربطهم به عالقة عاطفية قوية كالوالدين أو األشقاء، حيث يظهر هذا الخوف ألول مرة  االنفص

خالل الطفولة، ولكن قلق االنفصال لدى الكبار يختلف عن شكله في الطفولة من حيث الشدة و الجدية و المثابرة بعد مرحلة الطفولة.وعلى  
 وبيا ذات صلة مع قلق االنفصال، وحاجة المريض إلى الشعور باألمان.هذا ربما تكون النوموف

( يلدريم  اآلالم Yildirim   2014وأشار  الطلبة ببعض  في إصابة  تمثلت  التي  للنوموفوبيا،  المصاحبة  إلى مجموعة من األعراض   )
من الظروف، وفي حالة اقتراب بطارية   واألعراض الجسدية، كذلك من الصعوبة أن يقوم الطالب بترك هاتفه أو إغالقه تحت أي ظرف 

الهاتف من النفاد يصاب بحالة من الخوف والفزع الشديد، ويحاول بأقصى قدرته إيصال الهاتف بالشاحن فورا مهما كلفه ذلك من جهد 
 النقَّال أو اإلنترنت.أو مال، كذلك يعاني الطلبة من الرعب الشديد أو القلق غير الطبيعي تجاه التواجد في مكان خال من تغطية شبكات  
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أحدثت الهواتف الذكية أحد أكبر التغييرات في مجال االتصاالت الشخصية في العصر الحالي، حيث توفر الهواتف الذكية اليوم فرص 
ء ال ووسائل راحة رائعة، و تيسر إنجاز العديد من المهام وتسهل التواصل والتفاعل بين البشر وال جدال في أن هذه األجهزة أصبحت جز 
تخدام  يتجزأ من الحياة الحديثة، وعلى الرغم من المزايا الهائلة لهذه التقنيات الجديدة في حياتنا، إال أنه زاد عدد المشاكل الناشئة عن اس

و الهواتف الذكية بشكل كبير مثل االستخدام المفرط للهواتف المحمولة؛ بالقدر الذي يجعل البعض اعتماديين على هواتفهم المحمولة وه
ما يعد عالمة على اإلدمان؛ ويمكن أن يؤدي إلى العزلة والشعور بالوحدة، وانخفاض العالقات الشخصية ، والتفاعالت االجتماعية، وما 

% من الناس   66عن أن   2012إلى ذلك من السلبيات الخطيرة، فقد أسفرت نتائج دراسة مسحية أجريت في المملكة المتحدة في عام  
ن فقدان هواتفهم المحمولة و ينتابهم مستوى مرتفع جدا من القلق في حال البعد عن الهاتف المحمول وهو ما يسمى كانوا خائفين جدا م

 ,  Rodríguez, al et.) 2020)بالنوموفوبيا( )
في إنجلترا من   2008"( رهاب االبتعاد عن الهاتف المحمول ألول مرة عام  phone-mobile-Nomophobia "noمصطلح تقديم  )  

%من  53مليون بريطاني يعانون من النوموفوبيا، وأن حوالي   13ل دراسة قامت بها إدارة البريد وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر من  خال
المحمولة ) أجهزتهم  ابتعادهم عن  القلق في حال  المحمولة يشعرون بمستوى مرتفع من  الهواتف    &Betoncu)  2019مستخدمي 

Ozdamli  )،0192, . ويعرف داي واخرون  (Daei,al et  مصطلح النوموفو بيا باعتباره اضطراب نفسي اجتماعي، وهو حالة من ,
التكنو لوجية   التطورات  التي وفرتها  المميزات  إدمان  المحمول وهو اضطراب عصري نتيجة  للهاتف  للوصول  القدرة  الخوف من عدم 

 Nomophobiaر نفسية سلبية ضارة. فمصطلح النوموفوبيا  الكبيرة، ويتسبب هذا االضطراب في مخاطر صحية سلبية باإلضافة إلى آثا
يشير إلى رهاب االبتعاد عن الهاتف المحمول وهو شعور الفرد بدرجة كبيرة من القلق في حال عدم توافر الهاتف الذكي أو االتصال  

وبيا يتميز بدرجة كبيرة من االعتمادية  باالنترنت، وينطوي على العديد من السلوكيات واألعراض التي تجعل الفرد الذي يعاني من النوموف
,  Galhardo, al et.)  2020على الهاتف المحمول إلى الحد الذي يجعل الهواتف امتدادا ألجسادهم  ال يقدرون على االستغناء عنها )

خدم والسلوك اإلدماني ،  و تظهر األبحاث الحديثة أن االستخدام المفرط لهذه الهواتف الذكية يمكن أن يؤدي إلى االعتماد المطلق للمست
ويتجلى ذلك في الحاجة إلى استخدام الهاتف أكثر فأكثر، مما يظهر الحزن أو االكتئاب أو الغضب أو التوتر أو القلق أو الضغوط 

هر رها با جديدا كأحد أهم اضطرابات العصر الذي يظ   Nomophobiaالنفسية عندما ال يكون الهاتف متاح ، و يعد رهاب الـ نوموفوبيا  
عد عندما ال يستطيع األفراد االبتعاد عن هواتفهم الذكية، وال يستطيعون االستغناء عن كل ما توفره لهم الهواتف من مزايا متعددة،  فهو ي

 متالزمة إساءة استخدام للوسائط الرقمية ينشأ نتيجة اربع أسباب رئيسية وهي : 
  ,Moreno)الراحة عن  التخلي  و   (4 )؛  الوصول  على القدرة عدم ( 3)؛  االتصال فقدان ( 2)؛ اآلخرين مع  التواصل على القدرة عدم/  1

et al, 2020)   . 
 :اآلثار المترتبة على النوموفوبيا

يؤثر اضطراب النوموفوبيا على االنسان بشكل كبير حيث أثبتت الدراسات تسبب السلوك االعتمادي للهواتف المحمولة في العديد من 
األضرار على صحة االنسان بخالف تسببه في العديد من الحوادث المرورية نتيجة النشغال المرضي بالهاتف كالتحدث أو المراسلة  

لقيادة مما يجعل األمر محفوف بالمخاطر، هذا بالضافة إلى تسبب النوموفوبيا في تشتت انتباه األفراد النصية مع شخص ما أثناء ا
المضطربون بهذا االضطراب، هذا عالوة على التسبب في آالم كبيرة في الرقبة والظهر نتيجة إساءة استخدام الهاتف المحمول لفترات 

ما تؤثر النوموفوبيا سلبيا على الصحة النفسية للفرد؛ حيث أكدت الدراسات على أن  كبيرة، باالضافة للتسبب في اضطرابات النوم، ك
النوموفوبيا يتسبب في زيادة أعراض األكتئاب والقلق والضغوط النفسية لدى األفراد، باالضافة لشعورهم بالوحدة وانعدام األمن وانخفاض 

 . )Bekaroğlu, & Yılmaz, 2020)النجاز والتحصيل االكاديمي للطالب.  تقدير الذات، كما يؤثر النوموفوبيا سلبيا بشكل كبير على ا
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, إلى أن االستخدام المتزايد ألجهزة التكنولوجية الجديدة واالتصاالت االفتراضية التي تشمل Pavithra , al et)  2015كم أكدت دراسة )
لذكية( تتسبب في حدوث تغييرات في سلوك األفراد وعاداتهم أجهزة الكمبيوتر الشخصية واألجهزة اللوحية والهواتف المحمولة )الهواتف ا

ة،  اليومية. إلى جانب المزايا المختلفة لهذه التقنيات الجديدة، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكالت االجتماعية مثل العزلة االجتماعي
الذكية. كما يمكن أن يسبب أمراضا جسدية ونفسية مثل  والمشكالت االقتصادية/ المالية مثل الديون المتكبدة لشراء أو استخدام الهواتف

األضرار المتعلقة بإشعاع المجال الكهرومغناطيسي وحوادث السيارات والضيق المرتبط بالخوف من عدم القدرة على استخدام األجهزة  
 التكنولوجية الجديدة.
 اعراض النوموفوبيا:

( أو  DSM- IVيل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية الصدار الرابع )لم يدرج حتى الن اضطراب النوموفوبيا سواء في الدل 
 phobia(كاضطراب مستقل بذاته إنما يندرج تحت فئة رهاب ألشياء معينة / محددة    DSM- Vاالصدار الحالي )االصدار الخامس( )  

for a particular / specific things  قادم وفقا لألعراض التي توصلت إليها وأكدتها العديد ،لذلك يقترح أن يتم إدراجه في االصدار ال
 - من الدراسات بأنها من أهم الخصائص المميزة لرهاب االبتعاد عن الهاتف المحمول والتي يمكن إيضاحها فيما يلي: 

 قضاء وقت طويل يوميا على الهاتف المحمول، و حمل الشاحن دائما خشية من فقدان شحن البطارية.  .1
الشعور بالقلق والعصبية في حال االبتعاد عن الهاتف أو عندما ال يكون الهاتف المحمول متاح في مكان قريب أو في غير مكانه  .2

 شحن البطارية/ أو لنقص رصيد شبكات االتصال. أو اليمكن استخدامه بسبب نقص تغطية الشبكة/ أو النخفاض 
 تجنب األماكن والمواقف التي يحظر فيها استخدام الجهاز قدر المكان.  .3
 النظر بشكل متكرر في شاشة الهاتف لمعرفة ما إذا تم تلقي الرسائل أو المكالمات.  .4
 ساعة في اليوم(.  24الحفاظ على تشغيل الهاتف المحمول دائما ( .5
 االستغناء عن الهاتف حتى و لو كان على السرير قبل النوم. عدم  .6
 تفضيل التواصل االجتماعي االفتراضي عبر التقنيات الحديثة عن التواصل االجتماعي الواقعي وجها لوجه.  .7
 صرف مبالغ كبيرة نتيجة االستخدام الدائم الهاتف المحمول.    .8
الرنين   .9 نغمات  بسماع  الوهمي  ال  Ringxietyاالحساس  االهتزاز أو  بمتالزمة  يسمي  ما  وهو  الموبايل  باهتزاز  الكاذب  شعور 

 . ((vibration Phantom syndrome.Bragazzi& Del Puente, 2014الوهمي
( التي أشارت الى أنه تم إدخال الهواتف المحمولة في عدد قليل من   Pavithra, al et,2015ومن الجدير بالذكر نتائج دراسة )

إلى   1990مليو ن في عام    4.12وارتفع عدد المشتركين من    1990ات، وانتشار استخدامها فقط في منتصف .االسواق في الثمانيني
.وتظهر التقديرات أن معدل انتشار   2010مليار في نهاية عام    3,5و  2008مليار فاي عام    3.3إلى    2000مليون في عام    500

 ثر في السنوات القادمة. % وأك95حول العالم الستخدام الهاتف المحمول سيزداد إلى 
 
 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  ثالث  العدد

 م2022  – آيار  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

205 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 النظريات المفسرة للنوموفوبيا: 
 :نظرية التدفق األمثل -أ

التام فيه  التدفق حالة إنسانية داخلية لها بعد نفسي ذهني وحتى ُروحي، تشعر الشخص بالتوحد مع ما يقوم به من عمل، بالتركيز 
التعامل معه. وهي حالة من نسيان الذات، والغرق في عمل يستحوذ على كل انتباه  واالندفاع بحيوية نحوه، مع إحساس عام بالنجاح في  

المرء وحواسه، حتى يكاد أال يشعر بالعالم الخارجي من حوله، ويدعمه تدفق من عواطف إيجابية مليئة بالطاقة والحيوية، تعمل جميعها  
هاتف الذكي بكثرة يركز فيه، ويفقد الشعور بمن حوله أحيانًا، على صرف انتباهه إلى العمل الذي يقوم به. والشخص الذي يستخدم ال

 (. ٢٠٢٠ويتفقد الهاتف بكثرة، مما يجعله عرضة للنوموفوبيا، وهي رهاب فقد الهاتف الذكي. ) الحربي، سندس، 
 :النظرية المعرفية – ب

ف والقلق واضطرابات الهلع وعالجها، إذ تؤكد تحظى التأثيرات المعرفية للسلوك بقدر كبير من االهتمام، وبخاصة عند تفسير المخاو 
أو   التفسيرات المعرفية حساسية الناس الخائفين والمستهدفين للهلع اإلدراك المؤشرات المنبئة بالخطر التهديد مثل فقدان التحكم أو الحرج،

فإن    Beckتفاقم القلق، فوفقا لنظرية بيك  الموت أحيانا. وتفسر النوموفوبيا باعتبار أن فقد الهاتف الذكي يمثل خبرة مهددة تؤدي إلى  
القلقين من الجمهور سريعو التأثر، ويرون العالم مصدرًا للخطر والتهديد، ومن ثم يظل هؤالء شديدي التيقظ باستمرار لمواجهة أي تهديد 

 (  ٢٠١٩محتمل من العالم، بينما يتجاهلون أو يهملون الهاديات اإليجابية أو المطمئنة . ) محمد، 
الهاتف وت النتائج لشرح  الخوف من فقدان  الذاتي وأهمية ردود االفعال و  التنظيم  النظرية المعرفية االجتماعية هياكل مهمة مثل  قدم 

في بيئات مثل وسائل التواصل االجتماعي، مع األفراد الذين يخشون من فقدان التطورات في تطبيقات المراسلة    Nomophobiالمحمول  
صول على تعليقات فورية، ويقومون بفعل سلوكيات قد تعرضهم الستخدام الهاتف الذكي بشكل غير منضبط وقلق،  الفورية، ويسعون للح

ومع ذلك فإن التنظيم الذاتي هو العامل المحدد لسلوك استخدام الهاتف الذكي للفرد ويمكن أن يؤدي إلى سلوك ُمعاٍد بحيث ال يستطيع 
 (. Hatice ,2017 الفرد تحقيق كفاءة التنظيم الذاتي . )

 :نظرية التعلق - ج
؛  تفسر هذه النظرية النوموفوبيا على أنها نتيجة تعلق األشخاص بهواتفهم المحمولة، ويرتبط هذا التعلق براحتهم النفسية وشعورهم باألمان

لذلك يشعرون بعدم االرتياح عند االنفصال عن هاتفهم أو فقدانه؛ فإن تعلق الفرد بالهاتف المحمول يشبه أنواع اإلدمان األخرى، حيث  
لاًل في الدوبامين، وهو أحد الناقالت العصبية والمسئولة عن تنظيم مركز مكافأة المخ، أي إنه يقوم بدفع وتعزيز األشخاص يتضمن خ

للقيام باألشياء التي يعتقدون أنها مصدر للمكافأة، ففي كل مرة يستقبل الشخص إشعارا جديدا على هاتفه المحمول تحدث زيادة طفيفة 
 خص بفتح اإلشعار فورا والرد عليه في الوقت نفسه. في الدوبامين، تلزم الش

 :النظرية السلوكية - د
والذي يعد أداة قوية لتحليل اآلليات التي تتحكم في    Skinnerيمكن أن تفسر النوموفوبيا في ضوء مفهوم التعزيز الذي قدمه سكينر  
لذكي، وتعد الوظائف التي يقدمها الهاتف من األلعاب واإلنترنت  سلوك األفراد، فالنوموفوبيا تنتج عن السلوك المتكرر الستخدام الهاتف ا

وشبكات التواصل االجتماعي وغيرها من التعزيزات اإليجابية للفرد؛ هذه التعزيزات تدفعه الستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة ويضحي 
 (. ٢٠١٩ببعض االلتزامات، ومن ثم يقع فريسة للنوموفوبيا . ) محمد، 

تأخذ في االعتبار   –أنه على رغم من المحاوالت التفسيرية السابقة، فيبدوا أننا مازلنا بحاجة ضرورية لتأسيس نظريات نفسية    ويرى الباحث
وتكون أكثر عمقا حول طبيعة النوموفوبيا،  و كذلك مفهوم ادمان االنترنت و الهاتف الزكي، و   -تأثير النواحي االجتماعية و الثقافية
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الهاتف الذكي تكاد تسيطر على الكثير من مجاالت حياتنا، فضال من عن تزايد عدد المستخدمين لهذا الجهاز يوما بخاصة أن استخدام  
 بعد يوم، السيما المراهقين منهم، بل و االطفال.

 استراتيجيات التعامل مع الخوف من فقدان الهاتف المحمول:
تظهر عند التفكير في عدم امتالك الهاتف، يعتمد ذلك العالج على التعرف على تعلم كيفية إدارة األفكار والمشاعر السلبية التي   -1

المخاوف الحقيقية التي يشعر بها الفرد والتعامل معها عن طريق تبني بعض السلوكيات الصحيحة، ويجب أن يتم تحت إشراف 
 .مختص

نوموفوبيا فسوف يعتاد ببطء على تجربة عدم علم مواجهة الخوف من خالل التعرض التدريجي له، إذا كان لدى الشخص المصاب   -2
 (  2021امتالك الهاتف قد يبدو هذا مخيًفا في البداية خاصًة إذا كان بحاجة إلى أن يظل على التواصل مع أحبائه . )سامي ،  

 التحصيل الدراسيالمبحث الثاني: 
 تمهيد:

ول إلى مستوى معين، وهو كم المعلومات التي يقوم الباحث إن التحصيل الدراسي هو عبارة عن مراحل متتابعة يمر بها الطالب للوص
الذي من   الرئيسي  المدخل  ويعتبر هو  المختلفة،  التعليمية  المراحل  بها خالل كل  يمر  التي  المراحل  فى كل  دراستهم  بجمعها خالل 

طويرها ورفع مستوى الطالب يمكن التعرف على المشكالت التي تسببت في فشل الطالب في المدارس لكي يتم العمل علي ت   خالله
للوصول إلى المستوى المطلوب، كما أن التحصيل الدراسي يجعل الطالب لديه حصيلة كبيرة من المعلومات التي يستفيد بها بعد ذلك  

روره بكل فى مرحلة الدراسات العليا، ألن إعداد البحوث العلمية تعتمد علي الحصيلة العلمية للطالب أو الباحث التي تكونت من خالل م
المراحل التعليمية، وعمل بحوث ورسائل ماجستير يحتاج من الطالب أو الباحث ان يكون لديه قاعدة كبيرة من المعلومات الهامة التي 
تخص هذا التخصص الذي سوف يقوم بإعداد رسالته فيه، وهذا األمر ينتج من كم االستفادة التي عادت علي الطالب أو الباحث من 

سي، ولذلك الباحث الذي يكون قد استفاد بشكل كبير من التحصيل الدراسي في كل المراحل التعليمية يفرق كثيرًا عن  التحصيل الدرا
ها الباحث الذي لم يخرج من المراحل التعليمية بقدر كبير من االستفادة. يكون هذا الباحث غير قادر علي إعداد الرسالة العلمية التي يريد

ذي لديه قاعدة من المعلومات نتيجة التحصيل الدراسي يكون قادرًا على إعداد رسالة ماجستير متكاملة،  بشكل كامل ولكن الشخص ال
  .وهنا تكمن أهميته بالنسبة للطالب

يعتبر التحصيل الدراسي هو وصول الطالب إلى مستوى معين من الكفاءة في الدراسة في جميع المراحل التعليمية، ويتم معرفة ذلك من 
العديد من االختبارات أو التقارير التي يقوم بإعدادها وتجهيزها المعلمين لكي يقيس من خاللها مستوى الطالب فى كل مرحلة،  خالل  

كما أن التحصيل الدراسي هو القدرة على اكتساب كم كبير من المعلومات والمهارات التي يمكن للطالب استيعابها خالل الفترة التعليمية 
لك األمر يتوقف على قدرة الطالب علي استيعاب المعلومات التي تقدم له خالل الفترة التعليمية، والتحصيل الدراسي التي يمر بها، و ذ

يقاس عن طريق مؤشر األداء الدراسي أو األكاديمي التي يتم إعداده من قبل المسؤولين عن العملية التعليمية للطالب فى كل مرحلة من 
التي يحققها الطالب أو مستوى النجاح الذي يصل إليه في مادة دراسية معينة أو مجال تعليمي معين،    المراحل التعليمة، وهي الدرجة

 .في عمله األكاديمي أو المدرسي  وهو مستوى من الكفاءة التي يصل إليه الطالب
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 تعريف التحصيل الدراسي:
يعرفه جابلن بأنه: مستوى محدد من اإلنجاز، أو براعة في العمل المدرسي يقاس من قبل المعلمين، أو باالختبارات المقررة  

 . (  2006)العيـسوي وآخـرون،  
، أو  والمقياس الذي يعتمد عليه لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في نهاية العام الدراسي

 نهاية الفصل األول، أو الثـاني، وذلك بعد تجاوز االختبارات واالمتحانات بنجاح و قد تبنى الباحث هذه الطريقة في بحثه. 
فريد جبرائيل نجار : المعلومات او المهارات المكتسبة في المواضيع الدراسية ، و تقاس عادة باالمتحانات او العالمات التي و يعرفه  

 (. 1996للطالب او االثنين معًا . )نجار،يضعها المعلمون 
و اما محمد يحيى زكريا يعرفه على انه : بلوغ مستوى معين من مادة مود تحدده المدرسة و تعمل من اجل الوصول اليه بهدف مقارنة 

ترة من الزمن او مقارنة مستوى التلميذ نفسه أي ماحققه ذك التلميذ من نجاح او استيعاب للمعارف المتعلقة بالمواد التي يدرسها في ف
 (. 1983التالميذ ببعضهم البعض )زكريا، 

و تعرفه سهاد المللي بـ: التحصيل الدراسي هو مايحققه الطالب من درجات في المواد و الموضوعات الدراسية و مايحصلون عليه من  
 (. 2010اختبارات . )المللي،

ن خبرات معينةن في مادة دراسية مقررة و مدى اكتسابه من معلومات )أبو و يعرفه صالح الدين أبو عالم بأنه : كل ماتعلمه الفرد م
 (. 1983عالم ،  

 : أهمية التحصيل الدراسي
التحصيل من المتغيرات األساسية في علم النفس التربوي و سيكولوجية التعليم، كما أنه عملية تقاس من خالل مستوى التحصيل ومدى 

 التفكير واالسترجاع عند الضرورة، وتبرز أهمية التحصيل العلمي فيما يلي:تقبله المادة العلمية وقدراته على 
 يساعد على تحديد جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية، مما يساعد على تعديل هذه المناهج وتطورها. -
 فة. يوضح للمعلمين أهمية المهارات والقيم في تدريس المقررات الدراسية المختلفة على جانب المعر  -
يعد معيارا يمكن على ضوئه تحديد المستوى التعليمي للطالب، فكل طالب يحدد مستواه التعليمي على أساس تحصيله العلمي والمتمثل   -

 في المستوى، أو حدود المخزون الذي استطاع أن يجمعه. 
 نفسه و إحساسه بالثقة.   إحداث تغيير سلوكي إدراكي، أو عاطفي، أو اجتماعي لدى الطالب، مثل اعتماد الطالب على -
يساعد على التكيف االجتماعي من خالل القدرة على تحقيق المشاريع الشخصية في الحياة كون التحصيل عبارة عن الزاد الذي يواجه    -

 به الحياة ومتطلباتها ومشكالتها. 
 (. 2001يساعد على أسس التقدير التحصيلية للطالب. )محمود،  -

 : أهداف التحصيل الدراسي
 يعمل على تحفيز الطالب على التحصيل واالستدراك. -
 وسيلة فعالة لمعرفة مدى تقدم الطالب في الدراسة والتحصيل، ودرجة تقدمه باعتباره حافزا في طلب المزيد من التعليم والمعرفة.  -
 عليمية.مساعدة األستاذ في معرفة مدى استجابة الطالب لعملية التعلم وإفادته منها بطريقة األستاذ الت -
 معرفة درجة التحصيل التي وصل إليها الطالب في وقت معين محدد. -
استخدام نتائج التقييم في تقويم طرق التمدرس المستخدمة من األستاذ انطالقا من فرضية أن الطريقة الجيدة تؤدي إلى التحصيل    -

 الجيد. 
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مادة دراسية مفيدة، وكذا تتبع نموهم في الخبرة المتعلمة من   تساعد االمتحانات على معرفة ما حصله الطالب من قدرة المعرفة في  -
 خالل تكييف االمتحانات على مدى السنة. 

التوصل إلى معلومات تساعد األستاذ على عمل صورة تقييمية لقدرات الطالب العقلية والمعرفية ومعرفة مركزه التحصيلي وتقدمه في    -
 (. 1997التحصيل العلمي. )أحمد، 

 قسيم الطالب في فصول مدرسية متجانسة من حيث المستوى التعليمي التحصيلي يفيد في ت -
 (. 1997يساعد على تشخيص صعوبات التعلم عند الطالب مما يساعد على حسن توجيههم وإرشادهم. )أحمد،  -

 :مبادئ التحصيل الدراسي
انطالقا من كون التحصيل هو مدى استيعاب الطالب لما يلقى عليه من دروس، فإن هذه العملية تقوم على مجموعة من المبادئ من 

 شأنها أن تساعد على فهم هذه العملية أكثر، ومن بين هذه العوامل ما يلي:  
تعمل المشاركة في حجرة الصف على تنمية الذكاء والتفكير لدى الطالب وخلق روح المنافسة بينهم، والذي يمكنهم من   مبدأ المشاركة:

اكتشاف أخطائهم وتصحيحها وتنمية رصيدهم المعرفي، وتحسين تحصيلهم العلمي، وبالتالي يكون الطالب قد اكتسب خبرات ومهارات 
 (. 1994لتعليمي والمعرفي. )تيغري، دراسية جديدة تساعد على رفع المستوى ا

يجب أن يرتبط تعلم الطالب بالحفظ الذي يشير إلى قدرته على استرجاع ما تعلمه بعد فترة معينة، ألن هذا    مبدأ الحفظ واالسترجاع:
 (. 1993يدل على استفادته مما يساعد على تحقيق نتائج دراسية حسنة. )علي،  

ت في الميدان التربوي مدى األثر الفعال المبدئي للعقاب والجزاء في دفع المتعلم نحو الدراسة أو لقد بينت الدراسات التي أجري  الجزء:
االمتناع عنها، فالطالب يقوم بسلوكيات معينة وبذل الجهد من أجل المشاركة في النشاط التعليمي، فإن كان يدرك أنه سيجاز عليه، فإن  

ما أردنا تحقق تحصيل علمي فعال فمن الواجب أن نترك في نفسية الطالب أثرا حسنا   تحصيله يكون حسنا والعكس صحيح وبالتالي فإذا
حتى يكون ذلك حافزا ودافع على العمل والتحصيل، وقد أدرك الجميع اآلن أن العقاب ليس من الدراسة، ألنه ترك أثرا سيئا وقد كان ذلك  

 سببا فعاال في العديد من حاالت الغش والتسرب المدرسي.  
إن الروتين والتكرار الممثل يقتل روح االكتشاف واإلبداع والتجديد لدى اإلنسان، ويمكن تطبيق ذلك في النشاط إذ البد   اثة والتجديد:الحد

على المعلمين واألساتذة إخضاع الطالب مرارا لمسائل جديدة يتعرض لها ألل مرة بحيث يجد نفسه مضطرا لبذل جهد فكري ومحاوالت 
وائية، ويعتبر ذلك تدريبا لجهازه العصبي على استعمال عقله والتفكير في كل المشكالت التي تعترضه والتقليل من حتى و إن كانت عش

التحدي والعمل والتفكير العلمي المنطقي لدى   استعمال ذاكرته، فإذا ما تعرض دوما لنفس المشاكل في كرة مرة فالحداثة تخلق روح 
 (. 1997)فيروز، الطالب وتساعده على التحصيل الجيد. 

ومن بين العوامل التي تساعد على التحصيل وزيادة الخبرات لدى الطالب، نجد االستعد ادات الجسمية والعقلية   االستعدادات والميول:
والعوامل االجتماعية، هذه العوامل المرتبطة ببعضها البعض تعتبر عامال حاسما في عملية التحصيل، فكلما زاد ميل الطالب إلى نوع 

البيئة: إن عملية التحصيل كغيرها من العوامل األخرى،   - من أنواع الدراسات أو التخصصات كلما زاد تحصيله فيها والعكس صحح .  
تدور في بيئة طبيعية واجتماعية خاصة بها، فالبيئة بصفة عامة والعوامل النفسية التي يعيشها الطالب في األسرة تلعب دورا هاما ال 

 ة وإضعاف التحصيل العلمي، وذلك تبعا لنوعية التحصيل العلمي الذي يمارسه. يستهان به في تقوي
يجب أن تكون المادة الدراسية المقررة والمقدمة للطالب مرتبطة بحياته االجتماعية حتى تسهل عليه عملية تعلمها، وبالتالي    مبدأ الواقعية:

إذا ابتعد أو اختلف عما يعيشه الطالب في محيطه االجتماعي، فإن هذا    تحصيل معلوماتها بالشكل المطلوب، إذ أن البرنامج أو المنهاج
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 من شأنه أن يقتل لدى الطالب الدافعية على اعتبار أنه أهمل ميوله ورغباته كون الطالب بطبعه يميل إلى األمور العلمية والواقعية التي
 (. 1998تسهل عملية استيعابها. )نور الدين، 

 :أنواع التحصيل الدراسي
 تبين الدراسات المختلفة أن للتحصيل الدراسي نوعان:  

 تحصيل جيد وتحصيل ضعيف.
 : الجيدالتحصيل 

يعرف "محمود أبو نبيل" التحصيل الدراسي الجيد على أنه سلوك يعبر عن تجاوزات األداء التحصيلي للفرد ألداء أقران العمر نفسه 
المتفوق دراسيا وعلميا يمكنه تحقيق مستويات تحصيلية مرتفعة عن المتوقع وحسب "عبد  ( ، فالفرد  2010الطفلي والزمني)سميرة ،  

 (. 1990الحميد عبد اللطيف" التحصيل الدراسي الجيد "هو عبارة عن سلوك يعبر عن تجاوز أداء الفرد للمستوى المتوقع. )عبد الحميد،  
هو الذي   فالتخلف العامي على شكلين رئيسيين: العام والخاص،  يكون ضعف التحصيل العلمي أو التخلف الدراس  التحصيل الضعيف:  

فهو تقصير ملحوظ في عدد من الموضوعات الدراسية، مثل مادة الرياضيات   أما الخاصيظهر عند الطالب في كل المواد الدراسية،  
 (. 1978والفيزياء.  )نعيم، 

حالة ضعف أو نقص، أو بعبارة أخرى عدم اكتمال النمو التحصيل   كما يشير "عبد السالم زهران" إلى أن التحصيل العلمي الضعيف هو
 (.1995نتيجة عوامل عديدة، عقلية، جسمية أو اجتماعية بحيث تنخفض درجة أو نسبة الذكاء عن المستوى العادي. )عبد السالم،  

  شروط التحصيل الدراسي:
 جيد وهي: توصل الباحثون على مجموعة من الشروط التي تجعل التحصيل الدراسي 

لحدوث التعلم البد من التكرار أو الممارسة، فال يستطيع الطالب حفظ أي شيء دون تكرار ذلك عدة مرات حتى يتم إعادة التعلم   التكرار:
 واتقانه.

لمشكالت. شرط من شروط حدوث التعلم الجيد، وهو أن يكون هناك دافع نمو بذل الجهد والطاقة لتعلم المواقف الجديدة أو حل ا  الدافعية: 
 (. 2015)قاصدي، 

ويقصد بالتدريب المركز ذلك التدريب الذي يتم في وقت واحد وفي دورة واحدة، أما التدريب الموزع  التدريب في التكرار الموزع والمركز:
 فيتم في فترات متباعدة تتخللها فترات من الراحة أو عدم التدريب.

عور بالملل، كما أن ما يتعلمه الفرد بالطريقة المركزة يكون عرضة للنسيان، وكذلك إن  فقد وجد أن التدريب المركز يؤدي إلى التعب والش
ع فترات الراحة التي تتخلل دورات التدريب الموزع تؤدي إلى تثبيت ما يتعلمه الفرد، هذا إلى جانب تجدد نشاط المتعلم بعد فترات االنقطا

 (. 2004وإقباله على التعلم باهتتمام كبير. )عبد الرحمن، 
يفضل معظم العلماء استخدام الطريقة الكلية إذا كانت المادة الدراسية غير مجزأة واستخدام الطريقة الجزئية في   الطريقة الكلية والجزئية:

 حالة تعدد أجزاء المادة أو صعوبتها.
 ة المعنى تكون سهلة الحفظ والمراجعة. كلما كانت المادة مرتبطة منطقا، ومترابطة األجزاء، وواضح نوع المادة العلمية ومدى تنظيمها:

 وهي محاولة استرجاع أثناء الحفظ مما يساعد على تثبيت المعلومات والقدرة على استدعائها.  السمع الذاتي:
ثبت أن التحصيل العلمي المقترن بالتوجيه أفضل من التحصيل بدونه، فالمتعلم له يعي أهمية ما حصله ويعرف ماذا  التوجيه واإلرشاد:

 (. 1999يريد. )رشاد، 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  ثالث  العدد

 م2022  – آيار  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

210 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ويعتبر أمثل السبل الكتساب المهارات والخبرات والمعلومات والمعارف المختلفة، فالتعليم الجيد هو الذي يقوم من   النشاط الشخصي:
ي للمتعلم بحيث أن المعلومات التي يتحصل عليها الطالب عن طريق جهده ونشاطه تكون أكثر رسوخا في ذهنه وأكثر النشاط الشخص

 (. 1984بعدا عن النسيان والزوال . )عبد الرحمن، 
 :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي

 وامل نذكر: هناك عدة عوالم متداخلة فيما بينها، تؤثر على التحصيل الدراسي، ومن هذه الع
 العوامل العقلية: ويقصد بها كل العوامل المرتبطة بالقدرات العقلية من أهمها نجد:

هو من أهم العوامل العقلية المؤثرة في التحصيل وذلك لوجود عالقة ارتباطية قوية بينها، وهذا ما أكدته الدراسات التي    الذكــــاء: ✓
 (. 1981أجريت في هذا المجال. )القاضي يوسف مصطفى وآخرون، 

لخاصة، من بينها القدرة اللغوية لقد كشفت معظم الدراسات والبحوث طبيعة العالقة بين التحصل العلمي والقدرات ا  القدرات الخاصة: ✓
)أحمد سالمة وآخرون،   العام.  االستدالل  على  القدرة  وكذلك  اللغوية،  المتغيرات  لمعاني  والدقيق  الصحيح  الفهم  إلى  تؤدي  التي 

1973) . 
زمالئه، ومن أكثر   بالنسبة للعوامل الجسمية العامة والعاهات الخلقية نجد أن قدرة الطالب على بدل جهد ومسايرة  العوامل الجسمية:

 العاهات المنتشرة ضعف حاستي السمع والبصر وعيوب النطق.
 تتمثل في مجمل الظروف المدرسية التي يعيشها الطالب داخل المؤسسة التعليمية. العوامل التربوية:

 األستاذ كعامل مؤثر في التحصيل العلمي.    ✓
 حصيل العلمي. الجو االجتماعي يعد من العوامل العامة التي تؤثر على الت ✓
 المناهج: إذا كان البرنامج مبني على أسس سليمة، بحيث تراعي فها طبيعة نموه.  ✓

: تعتبر األوضاع األسرية من أهم العوامل التي تؤثر في الحالة النفسية والجسمية والعقلية لدى الطالب، وتحدد هذه   العوامل األسرية
 (. 1981األوضاع في المستوى الثقافي لألسرة الجو السائد فيها. )محمد، 

 النظريات المفسرة الختالف التحصيل الدراسي:   

 :االتجاه الوظيفي - أ

يرى أصحاب االتجاه الوظيفي أن مؤسسات التعليم هي أهم مؤسسة تعمل على توريث القيم االجتماعية واألخالقية إضافة إلى مؤسسات 
أخرى كالمسجد واإلعالم، لها وظائف مكملة لتحقيق التطبيع االجتماعي، هذا التكامل في الوظائف يحقق المنظور الوظيفي لعالقة التعليم 

ادى به إيميل دوركايم. ويرى أنصار االتجاه الوظيفي أن االختالف في مستوى التحصيل لدى التالميذ يعود إلى قدرات بالمجتمع الذي ن
 التالميذ من ذكاء وذاكرة، كما أنه مرتبط بطموحات وتطلعات التالميذ إضافة إلى طموحات أوليائهم. 
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 :االتجاه الصراعي - ب

يعتمد هذا االتجاه في مرجعيته على النظرية الماركسية التي ترى أن الصراع بين طبقات المجتمع هو المسؤول عن تباين التحصيل  
 الدراسي و يقسم طبقات المجتمع إلى:  
 طبقة مسيطرة على التغير االجتماعي.  

 طبقة تابعة. 
دربون منذ نعومة أظافرهم على فنون القيادة ليصبحوا في المستقبل قادة  فالطبقة المسيطرة يتلقى أبناؤها تعليمهم في مدارس خاصة، ويت

لمجتمعاتهم، ويتحكمون في نفس الوقت في طبيعة مناهج المدارس التي يتردد عليها أبناء العامة من المجتمع، لكن هذا االتجاه ال ينطبق 
جتمع بسبب سياسة مجانية وإجبارية التعلم التي تطبقها الدولة؛  إلى حد ما على مجتمعنا حاليًا؛ لتكافؤ فرص التعلم بين مختلف فئات الم

 (.  ٢٠٢٠لذلك ارتبط  التحصيل الدراسي بمتغيرات حديثة تمس صالبة المتعلم و قدراته و مهاراته. )رحماني، 

 :النظرية السلوكية – ج

لم اإلنسان هو ما يمكن مالحظته فقط، لذا لم  ركزت النظرية السلوكية على أهمية البيئة في التعلم، و أن ما يستحق دراسته عن  تع
مثل كيفية تعلم الكالب   -يتطرق السلوكيون إلى األحوال الذهنية  وعمليات التفكير،  وما ساهم في ذلك أ ن أغلب الدراسات التي تجري  

ئيسي لعلم النفس، وهو معرفة  ما هي إال محاوالت للوصول إلى الهدف الر   -قفز الحواجز مثاًل أو عبور الممرات للوصول إلى الهدف  
الخصائص العامة  للسلوك، وتحديد المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على هذه الخصائص، ولذلك فإن دراسة العالقات بين هذه المتغيرات 

 (.  ٢٠١٦والسلوك تعتبر على جانب كبير من األهمية؛ ألنها تساعد على معرفة المبادئ الرئيسية للتعلم. )حمزة، 
حيث سهولة التدريب على تغيير سلوك اإلدمان على الهاتف، وبما أن االستخدام المفرط للهاتف الذكي الباحث النظرية السلوكية ويتبنى  

الثاني   التدريب على ترشيد استخدامه سلوك أيضًا، وتعزيزه عبر قرار واع وبرنامج عالجي، وبالنسبة للمتغير    -سلوك مكتسب، فإن 
يل الدراسي يكون مرتفعا؛ نتيجة لتكرار سلوك التعلم، فلذلك يمكن مساعدة الطالب أن يحصلوا على درجات فالتحص  -التحصيل الدراسي  

 مرتفعة عن طريق تطبيق برنامج يستند إلى النظرية السلوكية. 
ها، والمعلم ومهاراته،  العوامل التي تؤثر في التحصيل الدراسي ال شك أنها كثيرة ومتشعبة، بدءًا مـن المدرسة وإمكانيات ويرى الباحث أن  

نجاز وطرق التعليم، وحداثتها وفعاليتها، والمنهـاج وجودته وغناه، وإمكانيات الفرد واستعداداته، ودور األسرة في تحفيز ما لديه ودفعـه إل
ان التحصيل    ايضا  و يرى الباحث   أفضل، أو إعاقته أحيانًا حيث إن دور األسرة يتـأثر بمـستواها االقتـصادي واالجتماعي والثقافي. 

الدراسي ذو أهمية كبيرة في حياة الفرد وأسرته، فهو ليس فقط تجاوز مراحل دراسية متتالية بنجاح والحصول على الدرجات التي تؤهله  
جتماعي  لذلك ، بل له جوانب هامة جدًا في حياته باعتباره الطريق اإلجباري الختيار نوع الدراسة و المهنـة ، وبالتالي تحديد الدور اال

 الذي سيقوم به الفرد، والمكانة االجتماعيـة التـي سـيحققها، ونظرته لذاته، وشعوره بالنجاح ومستوى طموحه.
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة
 تمهيد:

اوجزئية ، وهي متنوعة  يتناول الباحث في هذا المبحث الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة وهي ذات عالقة ارتياطية كلية  
 . بين الدراسات العربية واالجنبية. وايضًا سوف يتم عرض الدراسات التي تناولت كل متغير مع متغيرات آخري.

 أواًل الدراسات العربية:
 ( بعنوان: )اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم   ٢٠١٨دراسة  فارس )    -1

طالب وطالبة من الصفين الحادي والثاني عشر، استخدمت الباحثة مقياسين من    154الثانوي بدولة الكويت(، وتمثلت عينة الدراسة في  
أدوات القياس لجمع المعلومات: المقياس األول: اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول "النوموفوبيا".  أما المقياس الثاني فتضمن   

سي، وأسفرت النتائج عن أنه توجد عالقة بين الخوف من فقدان الهاتف المحمول ومستوى التحصيل الدراسي لطلبة التعليم التحصيل الدرا
الثانوي بدولة الكويت، وهذه العالقة سلبية بمعنى أنه كلما زاد الخوف من فقدان الهاتف المحمول انخفضت نسبة التحصيل الدراسي لدى  

ب الذين لديهم سلوك منخفض اتجاه الدورة التدريبية والذين ال يستطيعون األداء بالشكل المرضي على  الطلبة. ومن الممكن أن الطال
 المستوى األكاديمي يميلون إلى التركيز على استخدام الهاتف الذكي أثناء وبعد وقت التدريس. 

درجة انتشار الشعور بالخوف من فقدان الهاتف المحمول)النوموفوبيا( لدى طلبة جامعة   ( بعنوان:) 2018القضاة و الصرايرة )دراسة    - 2
الذي اعدت بواسطة الباحثين و اسفرت النتائج استبانة  و استخدم الباحث  ( طالبًا وطالبة  313) ( وتمثلت عينة الدراسة فيالطفيلة التقنية

%( من 28.8األفراد عندما يبتعدون عن هواتفهم، كما أظهرت النتائج أن )من أكثر األعراض ظهورا على  عن أن الوحدة واالكتئاب  
%( هم في خطر اإلصابة بالنوموفوبيا، ولم تظهر فروق ذات داللة  70.3مصابين بالنوموفوبيا في حين أن ما نسبته )أفراد عينة الدراسة  

إحصائيا أو التفاعل بينهما. كما أظهرت النتائج وجود عالقة دالة    في مستوى النوموفوبيا يعزى لمتغيري الكلية أو السنة الدراسيةإحصائية  
 بين اإلصابة بالنوموفوبيا وفترة امتالك الهاتف الخلوي. 

اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول ) النوموفوبيا( وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة  بعنوان:  )2019الجاسر)دراسة    -3
ال بدولة  الثانوي  في  التعليم  الدراسة  عينة  وتمثلت  الباحث  ( طالبًا وطالبة  154) كويت  استخدم  لجمع   و  القياس  أدوات  مقياسان من 

" النوموفوبيا   " المحمول  الهاتف  فقدان  الخوف من  : اضطراب  األول  المقياس  فتضمن   المعلومات،  الثاني  المقياس  التحصيل     أما 
الخوف من فقدان الهاتف المحمول ومستوى التحصيل الدراسي لطلبة التعليم الثانوي انه توجد عالقة بين  ، كما أظهرت النتائج  الدراسي

 .الخوف من فقدان الهاتف المحمول انخفضت نسبة التحصيل الدراسي لدى الطلبة وهذه العالقة سلبية بمعنى کلما زاد   بدولة الكويت
ـوف المرضـي مـن فقدان الهاتف النقال )النوموفوبيا( لدى طلبة  ( التي تهدف لمعرفة مـدى انتشـار الخ2017عدنان محمود )دراسـة   -4

بيعة جامعة اليرموك، باإلضافة إلى الكشف عن القدرة التنبؤية للعوامـل الديمغرافيـة )الجـنس، والكليـة، وعـدد سـنوات امـتالك الهاتف، وط
( طالبـا 1425دى طلبـة جامعـة اليرمـوك . تكونـت عينـة الدراسـة مـن ) السكن، ومكان اإلقامة، والسنة الدراسـية ( فـي انتشـار النوموفوبيـا ل

لقياس الخـوف المرضـي مـن فقـدان    Yildirim  ,2014وطالبـة مـن طلبة البكالوريوس في جامعـة اليرمـوك، تـم اسـتخدام مقيـاس يلـدريم ) ,)
ف النقَّال الهـاتف النقـال بعـد التحقـق مـن صـدقه وثباتـه . وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن نسـبة انتشـار الخـوف المرضـي مـن فقـدان الهات

حيث أظهـرت النتـائج وجـود أثـر نسـبي للمتنبـئ  %(    37.15)النوموفوبيا( بين طلبة جامعة اليرموك )من وجهة نظر الطلبة( كـان مقـدارها)
ئ )الجـنس )عـدد ســنوات امتالك الهاتف النقال( الذي يرتبط طرديا مع المتنبأ به )النوموفوبيا(. كمـا كشـفت النتائج وجـود أثـر نسـبي للمتنبـ

رك للمتنبئات )عـدد سـنوات امـتالك الهـاتف، ثم الجنس( ( لصـالح الطلبـة اإلنـاث مقارنـة بنظـرائهم الطلبة الذكور وكذلك وجود أثر مشت
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لكليـة، وطبيعـة المتنبأ به )النوموفوبيا(. وكشفت نتائج الدراسة أيضًا عن عدم وجود أثـر نسـبي أو قـدرة تنبؤيـة للعوامـل الديمغرافيـة المـؤثرة )ا
 لدى طلبة جامعة اليرموك.السـكن، ومكان اإلقامة، والسنة الدراسية( في انتشار النوموفوبيا 

( بعنوان: )إدمان الهاتف المحمول بين طالب مدينة الرياض(، وتهدف الدراسة إلى استكشاف   ٢٠١٥دراسة العصيمي واليحيى )    -5
تف المحمولة  ، تم استخدام استبانة إلكترونية ذاتية اإلدارة واالستخدام اإلشكالي للهوا2367ظاهرة إدمان الهواتف الذكية، على عينة قوامها  

(PUMP أظهرت نتائج هذه الدراسة أن طالب الجامعات في المملكة العربية السعودية معرضون لخطر اإلدمان على استخدام الهواتف .)
  .  الذكية، وهو ما يرتبط بالتأثيرات السلبية على النوم، ومستوى الطاقة، وعادات األكل، والوزن، والتمارين الرياضية، واألداء األكاديمي

وتشير نتائج هذه الدراسة الحالية إلى الحاجة إلى دراسات أكبر متعددة المراكز تشمل مجموعات سكانية أوسع الستكشاف إمكانية تجنب 
 النتائج السلبية المحتملة.  

وبيا( بين ( بعنوان: )الخوف من الضياع وعالقته بفوبيا فقدان الهاتف المحمول )نوموف2021دراسة مصطفى عبد الرازق وآخرون )  -6
(. وكشفت النتائج أن هناك 584( باحث مراهق. الذين استخدموا مقياس النوم )584المراهقين الوافدين( وتم تمثيل عينة الدراسة في )

عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الخوف من الضياع وبين الرهاب لدى المراهقين الوافدين ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
ذكور واإلناث خوفا من الضياع ، و وجود فروق بين اإلناث والذكور في مساهمة النوم والخوف من الضياع. في التنبؤ برهاب بين ال

 المراهقين المغتربين. 
( سلطنة عمان: بعنوان: )نمو مفهوم الذات لدى األطفال والمراهقين من الجنسين وعالقته بالتحصيل الدراسي(.    1991دراسة الديب )  -7

تلميذًا وتلميذة من المرحلتين.  هدفت الدراسة إلى    222ن الدراسة : مدارس المرحلتين االبتدائية واإلعدادية في سلطنة عمان، العينـة  مكا
الكشف عن نمو مفهوم الذات لدى األطفـال والمـراهقين مـن الجنسين وعالقته بالتحصيل الدراسي. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى  

لدى أفراد عينة البحث وجد أن أصحاب مفهوم الذات   01.0إيجابي بين التحصيل الدراسي ومفهوم الذات عند مستوى الداللة    وجود ترابط
 العالي أكثر تحصياًل من أصحاب مفهـوم الـذات المنخفض. 

 ثانيًا الدراسات األجنبية:  
(: تمثلت  BANGALORE دى طلبة كلية الطب في)دراسة الخوف من فقدان الهاتف ل  ):بعنوان (MB et al., 2015) / دراسة1

مقياسان من أدوات القياس لجمع المعلومات، المقياس األول : اضطراب   و استخدم الباحث  ( طالبًا وطالبة  200) عينة الدراسة في 
انه غالبية الطلبة ، كما أظهرت النتائج  التحصيل الدراسي   أما المقياس الثاني فتضمن   الخوف من فقدان الهاتف المحمول " النوموفوبيا"

%( من الطلبة تضعف 25ل شهر لتعبئة الهاتف، و)ريال سعودي(  ك  26-16( روبية ) ما يعادل  500-300%( ينفقون ما بين )74)
%( منهم يشعرون بمرض الخوف من 39،5حالة االنتباه و التركيز لديهم ويشعرون بالضغط النفسي عندما ال يكون الهاتف بقربهم، و)

 %( منهم يشعر باستفحال هذا المرض. 27فقدان الهاتف أو ما يسمى بمرض " نوموفوبيا" و)
على الطالب في غانا(: اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول " النوموفوبيا بعنوان: )تأثير  al., 2021) (Essel etدراسة / 2

.و أظهرت النتائج درجات   الذي اعد بواسطة الباحثين النوموفوبياو استخدم الباحث مقياس  ( طالًبا جامعًيا.  670تمثلت عينة الدراسة في )
اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول "  متنوعة من الرهاب ، و لوحظت الداللة اإلحصائية بين التحصيل األكاديمي ومستوى  

 النوموفوبيا. 
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النوموفوبيا لدى ط   بعنوان:   (Gezgin et al., 2018)/ دراسة3 الهاتف المحمول "  الب )مستويات اضطراب الخوف من فقدان 
( طالبًا و طالبة من طالب المدارس الثانوية تم اختيارهم بشكل 929تمثلت عينة الدراسة )   :المدارس الثانوية وإدمانهم على اإلنترنت(

عشوائي من بين طالب الصف التاسع إلى الثاني عشر من المدارس الثانوية التركية في مناطق اجتماعية واقتصادية مختلفة في مقاطعات 
ومقياس إدمان  Nomophobiaقرة وماردين. في عملية جمع البيانات ، تم استخدام استبيان ديموغرافي، باإلضافة إلى مقياس أفيون وأن

اإلنترنت. وفًقا للنتائج، تم العثور على مستويات رهاب طالب المدارس الثانوية أعلى بقليل من المتوسط فيما يتعلق باالختالفات بين 
ال تؤثر مستويات درجات إلى إظهار سلوكيات معادية للمخاوف مقارنة بالطالب الذكور باإلضافة إلى ذلك،    الجنسين ، تميل الطالبات

على انتشار رهاب النوموفوبيا. بالنظر إلى مدة ملكية الهاتف الذكي، فقد وجد أنه كلما طالت مدة استخدام الهاتف الذكي، زادت   الطالب
هاتف المحمول " النوموفوبيا. أخيًرا ، أشارت النتائج إلى أنه كلما ارتفع مستوى إدمان مخاطر إظهار اضطراب الخوف من فقدان ال

 الطالب على اإلنترنت ، زادت من اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول " النوموفوبيا لدى الطالب.
هدفت إلى تقييم االعتماد على الهاتف، المعرفة وتأثير النوموفوبيا وتحديد العالقة بين   :Abraham(    2014/ دراسة إبراهام )  4

  - عدد مرات التحقق من الهاتف   -مدة استخدام الهاتف في اليوم  -الجنس-النوموفوبيا وبعض المتغيرات الشخصية والمتمثلة في العمر
عاما.   ۲۳-۱۸( فرٍد من طالب الجامعة تراوحت أعمارهم بين    ۲۰۰ن )  ردود األفعال في حال تعطل الهاتف . وتكونت عينة الدراسة م

وبعد تطبيق مقياس النوموفوبيا توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن هناك عالقة بين تأثير النوموفوبيا ومتغيري العمر وعدد  
 مرات التحقق من الهاتف.

ت للتعرف على معدالت انتشار النوموفوبيا بين الشباب في تركيا، وذلك  هدف  (:  Yildirm al et  2016/ دراسة يلدريم وزمالئه )5
عاما، طبق عليهم   34-17أنثى(، تراوحت أعمارهم بين    123  –( ذكرا  361( طالبا من طالب الجامعات التركية )    484على )  

ن أكبر مخاوفهم تتعلق باالتصال والوصول  % من الشباب يعانون من النوموفوبيا، وأ  42اختبار النوموفوبيا. وتوصلت الدراسة إلى أن 
للمعلومات. كما توصلت إلى أن نوع الجنس ومدة ملكية الهواتف الذكية لهما تأثير على النوموفوبيا. كذلك توصلت إلى وجود فروق دالة  

راسة إلى عدم وجود فروق إحصائيا في سلوكيات النوموفوبيا بين طالب و طالبات الجامعات التركية. أما عن متغير العمر فتوصلت الد
 سنة (.   ۲۰سنة فأقل، والطالب األكبر سنًا أكثر من  ۲۰دالة إحصائيا في درجات النوموفوبيا بين الطالب األصغر سنا ) 

، والعوامل   اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول" النوموفوبيا)مدى انتشار    بعنوان:  (Qutishat et al., 2020)/ دراسة  6
اضطراب الخوف من فقدان الهاتف ، والعالقة بين  اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول " النوموفوبيا  فية التي تؤثر على  الديموغرا

 Nomophobia( طالًبا. تم تحديد  735واألداء األكاديمي بين طالب الجامعات في عمان: تمثلت عينة الدراسة )   المحمول " النوموفوبيا
)"ال أوافق بشدة"(  1عنصًرا على مقياس ليكرت مصنفة من   20، والذي يتضمن  Nomophobiaي ، استبيان باستخدام أداة تقرير ذات

)"أوافق بشدة"(. تم استخدام التحليل الوصفي واالختبار اإلحصائي لالرتباط بيرسون لتحديد العالقة المحتملة بين الرهاب واألداء   7إلى  
٪ ، وكان معظمهم بمستوى معتدل من الرهاب. أفاد الطالب   99.33األكاديمي .اسفرت النتائج عن انتشار الرهاب بين الطالب بنسبة  

 ( ، لكن هذا لم يكن ذا داللة إحصائية.p  . =706الذين يعانون من رهاب الخوف الشديد من األداء األكاديمي الضعيف )
تمثلت عينة الدراسة    ) تأثير الخوف من الضياع بين طالب الجامعات التركية (:  بعنوان:  (  Hamutoglu et al., 2018)/ دراسة7

( ومقاييس الخوف من الضياع كأدوات لجمع البيانات. أظهرت  NMPQ) nomophobia( طالًبا جامعًيا تم استخدام استبيان  538في )
و الخوف من الضياع. العالقة بين الخوف من الضياع   Nomophobiaللعالقة بين النتائج أنه تم العثور على مستوى إيجابي متوسط 

 بين طالب الجامعات التركية. 
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 systematic literatureالتي استخدمت اسلوب المراجعة المنهجية لألدب))  (Rajyalakshmi & Singamsetty, 2021)دراسة  /  8
review    الستكشافNomophobia  حيث تم جمع المقاالت من قاعدة بيانات    :ت الصحيةو التأثير على المضاعفاPubMed    وكانت

عاًما. كانت الكلمات   25و    17الفئة العمرية بين    Nomophobiaمعايير االختيار لفحص األدبيات من السكان الذين يعانون من  
لق وعدم وجود رهاب للهاتف المحمول .  الرئيسية للبحث المضمنة هي رهاب نوموفوبيا وإدمان الهاتف الخلوي والتأثيرات الصحية والق

. النتيجة  25-17بين الفئة العمرية    Nomophobia. وتألفت مجموعة الدراسة من مجموعة سكانية مع  2020أجريت الدراسة في عام  
هاب نوموفوبيا  ومن  واالستنتاج: يتم إجراء هذه المراجعة لفهم األعراض السريرية والمضاعفات والتدابير الوقائية المختلفة المتخذة ضد ر 

النتائج التي تم الحصول عليها بعد فحص المقاالت ذات الصلة بناًء على معايير االختيار ، يمكن استنتاج أن اإلدمان على الهواتف 
 المحمولة ووسائل التواصل االجتماعي قد يؤدي إلى لالكتئاب وفقدان الذاكرة والقلق. 

فت لمعرفة مدى انتشار نوموفوبيا بين طالب الجامعات والعالقة بين نوموفوبيا واحترام التي هد  (Ozdemir et al., 2018)دراسة  /  9
  729الذات والوحدة والسعادة الذاتية فيما يتعلق بالجنس وسنة الدراسة لطالب الجامعات في باكستان وتركيا: تكونت مواد الدراسة من  

 Nomophobia Scaleكستان. تم جمع البيانات باستخدام مقياس ٪( من با49.5)  361٪( منهم من تركيا و 50.5) 368طالًبا و 
(NMP-Q  و )UCLA Loneliness Scale (ULS -8  لـ الذات  الذاتية ومقياس تقدير  السعادة  من قبل   Rosenberg( ومقياس 

النوموفوبيا باست التوالي. تم فحص عالقة وتأثير كل بنية نفسية على رهاب  خدام نموذج االنحدار  الباحثين من باكستان وتركيا على 
الخطي المتعدد. تم فحص االختالف عبر فئات المتغيرات المستقلة في كل من المتغيرات التابعة )الوحدة ، السعادة الذاتية ، احترام 

التابعة لكل بلد بواسطة   للمتغيرات  التركيبة الخطية  الت  MANOVAالذات ورهاب األلفة( وعلى  لنتائج  أثيرات متعددة المتغيرات. وفًقا 
متعددة المتغيرات ، كان التأثير الرئيسي للجنس على تقدير الذات ورهاب النوم ذو داللة إحصائية مما يشير إلى أن الفروق بين الطالب 
والطالبات فيما يتعلق بتقدير الذات ورهاب النوم كانت ذات داللة إحصائية. أظهرت الدراسة ايضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ت الطالب األتراك والباكستانيين في رهاب الذات والوحدة والسعادة الذاتية، في حين لم يكن االختالف في احترام الذات عبر البلدان  درجا
  ذات داللة إحصائية. 

)مفهوم الذات والتحصيل األكاديمي(: هدفت   ,( استراليا، بعنوان:marsh. w Herbert  1990/ دراسة هربرت دبليو مارش )10
ثـانوي، الدر  الذات والتحـصيل األكاديمي، أخذت العينة من عدة مستويات دراسية متتالية إعدادي،  العالقة بين مفهوم  إلى تعرف  اسة 

( طالبًا وطالبة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه وجد أن هناك تأثيرًا متباداًل بـين 1456ومتخرجين جدد من المدارس، وبلغت العينة )
تحـصيل األكاديمي، فلقد حصل الطالب الذين لديهم مفهوم ذات إيجابي على معدالت عالية في التحصيل األكاديمي مفهـوم الـذات وال

 (. ٢٠١٠والعكس صحيح.)  الحموي، منى، 
( انتشار االستخدام المفرط للهواتف المحمولة وعالقته بالصحة النفسية Tavakolizadeh, J. et alدراسة تافا كوليزدا وآخرين )/  12

للعلوم الطبية في )  الديموغرافية لدى الطالب  من جامعة جوناباد  الدراسة إلى تحديد مدى انتشار 2012- 2011والعوامل  (: هدفت 
( طالب من جامعة جوناباد للعلوم  257غرافية على  ) االستخدام المفرط للهاتف المحمول وعالقته بحالة الصحة العقلية والعوامل الديمو 

% بين الطالب، وتوجد عالقة ذات داللة  36.7الطبية، وتوصلت النتائج إلى أنه بلغ معدل انتشار االستخدام المفرط للهاتف المحمول  
طالبًا يستخدمون الهاتف    257من  طالبًا      205إحصائية بين االستخدام المفرط للهاتف المحمول والصحة العقلية للطالب؛ لذلك أظهر  

طالبًا فقط من المستخدمين بشكل مفرط يتمتعون بحالة طبيعية، بينما كانت     52المحمول بشكل مفرط حالة ذهنية غير طبيعية، وكان  
ناتجة عن    مستويات فرعية من الجسدنة )أعراض جسدية  3هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االستخدام المفرط للهاتف المحمول مع  

 سبب نفسي و غير جسدي( والقلق واالكتئاب لطالب، وهذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسات مماثلة في هذا المجال.  
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14  /( دراسة  وثوالسب  وبارفين  وبريتي  بيفين  أجرى  متغيرات وعينات مختلفة، حيث  تناولت  دراسات  عدة   ,Bivin, Preetiأجريت 
Parveen & Thulasip  ,2013إلى معرفة أنماط استخدام الطلبة للهاتف النقَّال، وعالقتها بمستوى النوموفوبيا. تكونت العينة   (: هدفت

( من الطلبة معرضون لإلصابة  64( من طلبة البكالوريوس في العلوم الصحية في الواليات المتحدة. أشارت النتائج إلى أن )%547من )
وبيا. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اعتماد الطلبة على الهاتف ( منهم يعانون من النوموف23بالنوموفوبيا، وأن )%

عدد النقَّال تعزى للتخصص. وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة االتجاه دالة إحصائيا بين نمط استخدام الهاتف النقَّال المتعلقة ب
 وعدد سنوات التملك للهاتف النقَّال، وحدة النوموفوبيا لدى الطلبة. الهواتف النقَّالة، وعدد مرات تفقد الهاتف النقَّال، 

( إلى معرفة مدى احتمالية تأثير النوموفوبيا على الحالة النفسية للمرضى الذين  King al et, 2014هدفت دراسة كنج وآخرون )/  15
( مريضا، يتلقون  50عينة الدراسة من ) ( تكونت  Agoraphobia( ورهاب الخالء  )Disorder Panicيعانون من اضطراب الهلع )

 Panic and Respiration of theالعالج في مختبر معهد الطب النفسي التابع للجامعة االتحادية في بالبرازيل جانيرو دي ريو )
Institute of Psychiatry, Federal Brazil, Janerio, University of Rio de  (و )بينت األصحاء المتطوعين.  ( فردا من  70

النتائج أن مرضى اضطراب الهلع والخوف من األماكن المكشوفة قد أبدوا أعراضا جسدية ونفسية شديدة عندما كانوا بعيدين عن الهاتف 
ان النقَّال أو غير قادرين على استخدامه، مقارنة بالمتطوعين األصحاء، إذ أظهروا زيادة كبيرة في القلق، وتسارع في نبضات القلب، والرجف

تعرق، والرهاب، والخوف، واالكتئاب. وبينت النتائج أيضا أن كال المجموعتين شعرت الراحة النفسية من خالل وجود الهاتف النقَّال وال
 لديهم خالل فترة الدراسة. 

وفوبيا الدراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين تقدير الذات و النوم (: Ariana & Mayangsari, 215قام مايانساري وأريانا )/ 16
( سنة. وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة  23-  18( مراهقين، تتراوح أعمارهم بين )103لدى المراهقين في إندونيسيا. تكونت العينة من )

ارتباطيه دالة إحصائيا بين تقدير الذات والنوموفوبيا، ووجود اختالف في تقدير الذات بين الجنسين، ووجود اختالف في طول فترة امتالك 
 هاتف النقَّال و النوموفوبيا. ال

, Tavolacci, Meyrignac, Richard, Dechelotte, & Ladnerدراسة تافوالكس وميرنجارك، وريشارد، ودوجوليت، زالندر  ) /  17
العينة هدفت إلى التحقق من نسبة انتشار النوموفوبيا لدى طلبة الجامعات الفرنسية، وأثر ذلك على المشكالت النفسية. تكونت      (2015
من الطلبة   3.12%( وبينت النتائج أن ))%3.31( طالبًا وطالبة. بينت النتائج أن نسبة انتشار النوموفوبيا بين الطلبة بلغت )760من )

%( منهم يعاني من القلق الشديد. وبينت النتائج أيضًا أن انتشار النوموفوبيا 3.11يعانون من مشكالت في النوم بسبب النوموفوبيا، وأن )
 لدى الطالبات كانت أعلى من الطالب.

(: دراسة هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين Uysal, Madenoglu & Ozen  ,2016أجرى يوسال، وأوزن ومادنجلو )/  18
باطية ( طالبا وطالبة. أظهرت النتائج وجود عالقة ارت265النوموفوبيا والرهاب االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين. تكونت العينة من )

  موجبة دالة إحصائيا بين النوموفوبيا والرهاب االجتماعي وأظهرت أن مستوى النوموفوبيا لدى طلبة السنة الدراسية الرابعة أعلى منه لدى
انتشار  نسبة  أن  أظهرت  كذلك  األولى.  السنة  لدى طلبة  منه  أعلى  الثانية  السنة  لدى طلبة  النوموفوبيا  الثانية، ومستوى  السنة  طلبة 

 (  لدى الذكور.  47%( في حين بلغت )%53موفوبيا لدى اإلناث بلغت )النو 
(  هدفت إلى تعرف مستوى النوموفوبيا لدى طلبة الثانوية العامة في تركيا في  Çakır & Gezgin  2016دراسة جيزجن وكاكر)/  19

ج أن متوسطات درجات الطلبة المتعلقة ( طالبا وطالبة من ست جامعات. أظهرت النتائ475ضوء بعض المتغيرات. وتكونت العينة من ) 
بسلوكيات النوموفوبيا كانت أعلى من المتوسط. وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى النوموفوبيا لدى الطلبة تعزى لمتغير 

استخدام الهاتف النقَّال الجنس لصالح اإلناث، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى النوموفوبيا لدى الطلبة تعزى لمتغير مدة  
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لإلنترنت، بينما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى النوموفوبيا لدى الطلبة تعزى لمتغيرات المستوى الدراسي، والمستوى 
 التعليمي للوالدين، ومدة استخدام الهاتف النقَّال. 

 تعليق الباحث على الدراسات السابقة:
الدراسات السابقة التي تناولت موضوع اضطراب فقدان الهاتف المحمول )النوموفوبيا( أنها قد تباينت في أهدافها، يالحظ من مراجعة  

(    Çakır and Gezgin, 2016;Yildirim et al  ,.2016حيث هدف بعضها إلى الكشف عن مستوى انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة)
ة بين النوموفوبيا ومتغيرات وأمراض نفسية أخرى، مثل: اضطراب الهلع ورهاب الخالء كما هدف البعض اآلخر ، إلى الكشف عن العالق

(2014  (King et al( الذات ( و  Uysal, et al  ,2016(  والرهاب الجتماعي )Mayangsari and Ariana  ,2015, وتقدير 
ي عيناتها، حيث تراوحت بين المراهقين والشباب ( ويالحظ أن الدراسات السابقة اختلفت فTavolacci al et  ,2015المشكالت النفسية )

 ,Bivin(   ،) والطلبة الجامعيين )Gezgin and Çakır, 2016( Mayangsari & Ariana  ,2015من طلبة المدارس الثانوية  
et al., 2013; Tavolacci, et al., 2015; Uysal, et .al., 2016; Yildirim et al ,.2016 .) 

 ت السابقة في االتي:االستفادة من الدراسا
االستفادة من نتائج الدراسات السابقة لتحديد هدف هذه الدراسة وهو تحديد العالقة بين اضطراب الهاتف المحمول ومستوى التحصيل   –   1

 الدراسي بحيث يضيف إلى البحوث حول موضوع النوموفوبيا .
 ة اختيار العينة واالدوات المستخدمة في الدراسة . االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تحديد المنهج وكيفي – 2

 الفصل الثالث: منهج واجراءات البحث 
 منهج البحث:

يعتمد الباحث الحالي على المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة الموضوع، حيث يعد إجراء للحصول على حقائق وبيانات مع تفسير لكيفية 
يقوم المنهج بوصف الظاهرة )اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول ) النوموفوبيا(  و  ارتباط هذه البيانات بمشكلة الدراسة و  

عالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب و طالبات كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز(. كما في الواقع بطريقة علمية منظمة، قائمة 
م بتفسير البيانات و تحليلها واستخراج االستنتاجات ذات المغزى بمشكلة  على االنتقاء من بين ظاهرة موضوع البحث، عالوة على ذلك يقو 

 (. 1996الدراسة، ثم بعد ذلك خطوة تقديم المقترحات لحل مشكلة البحث. )فان دالين،  
 مجتمع البحث:

النفس _  لغة انجليزية يتكون مجتمع الدراسة من طالب و طالبات كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز وذلك من مختلف األقسام )علم  
طالب( و عدد الطالبات   4775( ، منهم عدد الطالب )11,964تقنية معلومات _ جغرافيا _ تاريخ ( ، وقد بلغ عدد الطالب بالكلية ) _
 م. 2021طالبة ( حسب سجالت الكلية لعام   7189)

 عينة البحث:
( طالبة و قد تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة  70)( طالب و  118( طالب و طالبة منهم )188تتكون عينة البحث من )

 من مجتمع الدراسة و يمكن وصف خصائص العينة من خالل الجدول اآلتي: 
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 (: توزيع افراد عينة اليحث وفقًا  للمتغيرات المستقلة.1الجدول )
 النسبة المئوية 188العدد الكلي =  

 الجنس
 ذكر 
 انثى

 
118 
70 

 
63% 
37% 

 العمر
 سنة   27سنة الي   18
 سنة  35سنة  الي  28

 
101 
87 
 

 
53.7 % 
46.3 % 

 تقنية معلومات _ جغرافيا _ تاريخ(. لغة انجليزية _ اخرى*)
 أداة الدراسة: 

 مقياس اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول )النوموفوبيا(:
الخوف   بموضوع  المتعلقة  السابقة  الدراسات  على  االطالع  ,بعد  )النوموفوبيا(  النقَّال  الهاتف  فقدان  من   )Preeti, Bivinالمرضي 

(Tavolacci, Meyrignac,  ،Parveen & Thulasip, 2013)،(Yildirim, 2014) ،Richard, Dechelotte & Ladner, 
2015) (2015, Correia & Yildirim  صورة المعربة من مقياس ) واالستفادة من المقاييس التي اعتمدت في هذا المجال؛ تم اعتماد ال

الهاتف  فقدان  الخوف من  انتشار اضطراب  نسبة  لقياس  الظفري،  البراشدية و سعيد  كٍل من  حفيظة  بتعريبه  قام  والذي  النوموفوبيا 
اسة    عبارة وقد قام الباحث بتعديل بعض العبارات لتتناسب مع طبيعة عينة ومجتمع الدر  18)النوموفوبيا(  لدى الطلبة و وهو يتكون من  

 وقد تم عمل نسخة إلكترونية من المقياس دون اإلخالل بالبنود الموجودة فيه. 
 تصحيح المقياس: 

 :اعتمد الباحث على تدريج  ليكرت  الرباعي للتصحيح على النحو اآلتي
 ( يوضح تصحيح المقياس على حسب  تدريج ليكرت الرابعي: 2جدول رقم )

 
 بشدة ال اتفق  ال اتفق  اتفق  اتفق بشدة 

4 3 2 1 
 

 الصدق الظاهري:  
قام الباحث بعرض المقياس على عدد من المحكمين و المختصين و استفاد الباحث من وجهات نظر المحكمين في المقياس حيث أطلع 

 المحكمين على العبارات كاملة و تمت اإلفادة بأنها ال تحتاج الى تعديل او إضافة: 
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 الجامعة الدرجة العلمية  االسم 
 جامعة الملك عبدالعزيز  استاذ د. محمد جمل الليل 

 جامعة الملك عبدالعزيز  استاذ مشارك د. االمين جنان
 جامعة جدة استاذ مشارك د.يحي احمد الماحي 

 االتساق الداخلي للمقياس: 
 التي تاليه للمقياس و الجدول التالي يوضح ذلك:قام الباحث بحساب االتساق الداخلي للمقياس و ذلك بإيجاد ارتباط كل فقرة بالفقرة 

 .مقياس النوموفوبيا نات وبيرالفق ن(  يوضح معامالت االرتباط بي3جدول رقم )
 االرتباط مضمون الفقرة الرقم

 0.72 أشعر بالخوف إذا قارب شحن بطارية هاتفي الذكي على النفاذ -1 1
 0.71 يكون هاتفي الذكي معيأشعر بالخوف من ضياعي في مكان عندما ال -2 2
فقدان هاتفي الذكي يجعلني أنزعج بسبب فقدان المعلومات المخزنة في هاتفي الذكي بشكل  -3 3

 نهائي 
0.65 

 0.53 إذا لم يكن هاتفي معي فإنني أشعر بالتوتر إذ لن أستطيع الرد على الرسائل والمكالمات-4 4
غير  -5 5 يجعلني  الذكي  هاتفي  إطالع  فقدان  على  البقاء  من  أتمكن  لن  ألنني  مرتاح؛ 

 بالمستجدات في األخبار و وسائل التواصل االجتماعي والشبكات اإللكترونية
0.51 

فقدان هاتفي الذكي يجعلني أنزعج ألنني لن أستطيع استعمال بيانات هاتفي الذكي، أو أيًا -6 6
 من تطبيقات عندما أرغب بذلك

0.50 

بالذعر إذا قارب رصيدي أو اشتراك بياناتي الشهرية في خدمة الهاتف الذكي على  أشعر  -7 7
 النفاذ

0.59 

 0.53 أشعر برغبة مستمرة لتفقد شاشة هاتفي الذكي -8 8
 0.57 إذا لم يكن هاتفي معي فإنني أشعر بالتوتر، ألني سأفقد التواصل مع اآلخرين-9 9

أكون قلقًا؛ ألن عائلتي أو أصدقائي لن يتمكنوا من التواصل  إذا لم يكن هاتفي معي فإنني  - 10 10
 معي 

0.54 

 Wi-F 0.60أتوتر إذا لم يكن لدي رصيد بيانات أو تعذر اتصالي بشبكة - 11 11
 0.63 اصبح عصبيا؛ ألنني سوف أنفصل عن هويتي الرقمية على اإلنترنت - 12 12
الراحة ألنني لن أستطيع البحث عن المعلومات فقدان هاتفي الذكي يجعلني أشعر بعدم  -13 13

 عبر هاتفي الذكي عندما أحتاج إليها
0.67 

فقدان هاتفي الذكي يجعلني أشعر بالعصبية لعدم قدرتي على الحصول على األخبار و  -14 14
 األحداث والطقس وما إلى ذلك 

0.54 
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أستطيع التواصل الفوري مع إذا لم يكن هاتفي معي فإنني أشعر باالنزعاج، ألنني لن  - 15 15
 عائلتي أو أصدقائي 

0.61 

في حالة انقطاع شبكة االنترنت أشعر باإلحراج ؛ ألنني لن أستطيع الرد على اإلشعارات -16 16
 التي تصلني من جهات اتصالي وأصدقائي في الشبكات االجتماعية

0.67 

ألنني لن أستطيع الرد على رسائل بريدي في حالة انقطاع شبكة االنترنت أشعر بالقلق؛  --17 17
 اإللكتروني 

0.73 

في حالة انقطاع شبكة االنترنت فإنني أشعر بالملل ألنني لن اعرف ماذا سأفعل في وقت  -18 18
 فراغي

0.72 

وهي تعتبر نسبة ثبات عالية، مما يشير ان  (   0.53__ 0.73يالحظ الباحث من الجدول السابق ان معامالت االرتباط تراوحت بين)  
 المقياس يتمتع بدرجات عالية من الصدق. 

 ثبات المقياس: 
، حيث بلغت قيمة ثبات   ونباخ   ألفا  رتم حساب ثبات االتساق الداخلي ألداة نسبة انتشار النوموفوبيا لدى الطلبة باستخدام   معادلة   ك

األول     ننتيجتي التطبيقي  نسون بير(، وتم حساب ثبات اإلعادة ألداة الدراسة باستخدام معامل ارتباط بي0.93االتساق الداخلي للمقياس  ) 
 (. 0.86بلغت قيمته .) ثوالثاني حي

 مقياس التحصيل الدراسي:
هـ"( 1442هـ ـــ  1441الحصول على درجات الطلبة في اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام  يتم قياس التحصيل الدراسي من خالل  

 حيث تحصلنا على النتائج التالية:
 

 
 ( يوضح توزيع التحصيل الدراسي للطالب 1الشكل رقم )

ممتاز
58%

جيد جدا مرتفع
23%

جيد جدا
10%

جيد مرتفع
9%

جيد
0%

التحصيل الدراسي

ممتاز جيد جدا مرتفع جيد جدا جيد مرتفع جيد
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 %. 23% و )جيد جدا( بنسبة 59كان التحصيل الدراسي ألغلب المشاركين )ممتاز( بنسبة 
 اجراء التطبيق الميدانية:  

بعد تجهيز المقياس و تنسيق العبارات بما يتناسب مع مجتمع الدراسة قام الباحث بتوزيع المقياس على المحكمين و المختصين للتحقق 
نماذج قوقل(  من تناسب العبارات مع مجتمع الدراسة و بعد التحقق قام الباحث بإعداد المقياس على هيئة استبانة إلكترونية من موقع )

 –المستوى الدراسي  –الفئة العمرية  –الحالة االجتماعية  –و أضاف اليها البيانات الديموغرافية للمبحوثين والتي احتوت على )الجنس 
( شخص للتحقق من صدق المقياس و بعد 50التقدير( و بعد ذلك قام الباحث بنشر االستبانة على نطاق ضيق لعدد )  – التخصص  

لك قام الباحث بنشر االستبانة على اعلى نطاق فقد ساهم في توزيع االستبانة عدد من أفراد األسرة و األصدقاء و الزمالء التحقق من ذ 
و بعد ذلك توجه الباحث الى عمادة البحث العلمي لنشر االستبانة للوصول ألكبر عدد ممكن من مجتمع الدراسة ، و بعد الحصول على  

والذي يختص بتحليل البيانات و بعد تحليل البيانات قام الباحث     SPSSث بتحليل البيانات على برنامج  إجابات المبحوثين قام الباح
 بتفسير البيانات وعرض النتائج.

 األساليب اإلحصائية:
(  ، لتحقيق أهداف الدراسة وكانت هذه األساليب على النحو Spssتم االعتماد بشكل أساسي على برنامج التحليل االحصائي )

 التالي: 
 معامل ارتباط بيرسون   .1
 (  لعينة واحدة . T testاختبار ت ) .2
 (  لعينتين مستقلتين.  T testاختبار ت ) .3
 .( ANOVAاختبار التباين االحادي انوفا ) .4

 الفصل الرابع: عرض ومناقشة النتائج 

الضطراب الخوف من  فقدان الهاتف بين  طالب كلية اآلداب  جامعة الملك   السمة العامة   تتسم ( أنه على الفرضينص    :األول الفرض
 عبدالعزيز باالرتفاع(: 

جامعة       الضطراب الخوف من  فقدان الهاتف بين  طالب كلية اآلداب المميزة السمة لمعرفة واحد اختبار)ت( لمجتمع (  يوضح4جدول رقم )
 لعزيز: الملك عبدا

حجم  السمة 
 العينة

المتوسط 
 الفرضي

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   قيمة )ت( 
 الحرية

القيمة  
 االحتمالية

 االستنتاج

الخوف   اضطراب 
 من فقدان الهاتف

السمة   0.001 187 6.43 7.14 31.32 36 108 تتميز 
 باالرتفاع 

(  31.32( والوسط الحسابي) 36لمناقشة نتائج هذا الفرض التي تظهر أن المتوسط الفرضي الضطراب الخوف من فقدان الهاتف  )
( مما يشير إلي أن اضطراب فقدان الخوف من الهاتف يتميز باالرتفاع وسط العينة و هذه نسبة عالية جدا تتوافق 6.43وقيمة )ت( )

بين اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول    التي اسفرت نتائجها عن انتشار  t et al., 2020(Qutishaما جاء في دراسة )  مع  
أظهرت التي    (2018الصرايرة,   &القضاة  ). وعلى خالف النسبة المنخفضة التي تحصل عليها كل من   ٪  99.33الطالب بنسبة  
عدنان محمود, (راسـة  %( و كذلك د70.3بالنوموفوبيا في حين أن ما نسبته )مصابين  %( من أفراد عينة الدراسة  28.8دراستهما أن )
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كـان   (2017 اليرموك  جامعة  طلبة  بين  )النوموفوبيا(  النقَّال  الهاتف  فقـدان  مـن  المرضـي  الخـوف  انتشـار  نسـبة  أن  اظهرت  التي 
ينة الرتباط نمط الحياة العامة مع الجوال ارتباطًا وثيقًا  %( ، و يعزي الباحث سبب التعلق الشديد بالهاتف الجوال للع  37.15مقـدارها)

جدًا فال نكاد نجد اليوم حياة منفصلة عن الجوال فأغلب أمور الحياة من واجبات دراسية او اعمال او حتى أمور المنزل والتسلية و تتبع  
ة الرقمية والجواز الرقمي من األمور التي ال يمكن اخبار العائلة و الجيران و الحي و الدولة و االجتماعات و الحالة الصحة و الهوي

اشار  وقد   . بالجوال  مربوط  بالجوال  تامًا  ارتباطًا  مربوطة  الوظائف  و  التجارية  األعمال  من  كثيرا  نجد  ايضًا  و  عنها  التخلي 
وضح ان هنالك الكتير  الي ان ظاهرة الخوف من فقدان الهاتف توجد كل افراد المجتمع خاصة وسط الشباب ، كما ا(.٢٠١٨الجاسر)

( اوضح ان كل فرد يكون في قمة الحرص 2020المتغيرات النفسية التي تلعب دورًا كبيرًا في حدوث ظاهرة الخوف. أيضًا الحربي )
( ان اطالع 2019علي الحفاظ علي هاتفة وما يحمله من اسرار وخصوصيات اليسمح لآلخرين االطالع عليها . وقد اشار الجاسر ) 

   .لي هتف الفرد  الخاص قد يؤدي به الي حدوث بعض المشكالت النفسية والسلوكيةاالفراد ع
اضطراب الخوف من فقدان الهاتف والتحصيل الدراسي لدي طالب  ارتباطية بين عالقة  توجد) أنه الفرض على   ينصالثاني:   الفرض

 كلية اآلداب  جامعة الملك عبدالعزيز(. 
اضطراب الخوف من فقدان الهاتف والتحصيل الدراسي لدي  بين العالقة لمعرفة بيرسون  ارتباط معامل نتائج يوضح (5) رقم جدول

 طالب جامعة الملك عبدالعزيز:
 قيمة معامل االرتباط   المتغير 

 مع التحصيل الدراسي 
 القيمة

 االحتمالية
 االستنتاج 

 اضطراب الخوف من فقدان  
 الهاتف

 توجد عالقة ارتباطية  0.050 0.874
 عكسية

( و القيمة 0.874من الجدول السابق أن قيمة ارتباط اضطراب الخوف من فقدان الهاتف مع التحصيل الدراسي بلغت ) يالحظ الباحث
وهذا يتوافق مع دراسة    .المتغيرين بين احصائيا دالة ارتباطية عالقة وجود الى يشير ( وهي دالة احصائيًا ، مما0.050االحتمالية  )

( التي أسفرت نتائجها عن وجود عالقة بين الخوف من فقدان الهاتف المحمول ومستوى التحصيل الدراسي لطلبة التعليم   ٢٠١٨فارس )  
ي لدى  الثانوي بدولة الكويت، وهذه العالقة سلبية بمعنى أنه كلما زاد الخوف من فقدان الهاتف المحمول انخفضت نسبة التحصيل الدراس

التي على الرقم من ان الطالب الذين يعانون من رهاب الخوف الشديد افادوا ان   Qutishat et al., 2020)دراسة )الطلبة. وبخالف  
  أداءهم األكاديمي كان ضعيفًا ، و يعزي الباحث تلك النتيجة  لشدة التعلق بالجوال بالنسبة للطالب قد يكون فيها هدرًا للوقت و تشتيتاً 

و تجعله مشغول البال و غير صافي الذهن و لذلك نجد انه كلما زاد مستوى اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول كلما لذهنه  
ضعف مستوى التحصيل الدراسي و كلما انخفض مستوى اضطراب الخوف من فقدان الهاتف كلما زاد مستوى التحصيل الدراسي . وقد  

يلعب الخوف من فقدان الهاتف دورًا كبيرًا في تحديد مسارها بما يتركه من آثار نفسية وسلوكية   ( لتلك العالقة التي2020اشار الحربي ) 
للفقدان الهاتفي. وبين المؤمني ) ( ان الخوف يلعب دورًا في تدني مستوي التحصيل الدراسي للطالب  نتيجة لعدم قدرة 2019نتيجة 

 لقلق والتوتر االنفعالي. الطالب علي التركيز واالستذكار بما يصيبه من حاالت ا
في اضطراب  الخوف من فقدان الهاتف بين طالب كلية اآلداب  جامعة الملك  فروق  )توجد أنه  على  :  ينص الفرض الثالث الفرض

  عبدالعزيز تعزى لمتغير النوع(:
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فقدان الهاتف بين طالب كلية في اضطراب  الخوف من   الفروق  لمعرفة مستقلتين لعينتين اختبارات )ت(  نتائج يوضح (6) جدول
 اآلداب جامعة الملك عبدالعزيز التي تعزي لمتغير النوع: 

 المتوسط العدد  مجموعتي المقارنة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

)ت(   قيمة 
 المحسوبة

 درجة
 الحرية 

 مستوى 
 الداللة 

 االستنتاج 

 دالة  فروق  توجد 0,001 106 4,54 15,42 14,23 118 ذكور
 13,21 11,34 70 إناث
المعياري )14,23) الذكور  ان متوسط أعاله الجدول من يالحظ (  11,34بلغ ) االناث مجموعة متوسط ( بينما15,42( واالنحراف 

فروق لصالح الذكور.   وجود  الي  يشير مما إحصائيًا، دالة ( وهي4,54(, وبلغت قيمة )ت( للمقارنة بينهما )13,21واالنحراف المعياري)  
( التي قامت بدراسة مستوى النوموفوبيا لدى طلبة الثانوية العامة ,Çakır & Gezgin  2016و هذا جاء موافقا لدراسة جيزجن وكاكر)

في تركيا في ضوء بعض المتغيرات حيث أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى النوموفوبيا لدى الطلبة تعزى لمتغير 
و يرى الباحث ان هذا  كانت لصالح اإلناث ،  الجنس إال انها تختلف عن نتائج دراستنا في أن هذه الفروقات ذات الداللة االحصائية  

االختالف قد يكون بسبب اعتماد الرجال على الجوال بشكل اكبر من النساء خاصة و ان الجوال في الوقت الحالي يكون مرتبطًا بأغلب 
ت المنزل و طلبات أمور الحياة و ال غنى للرجل عنه في تواصله مع جميع من حوله و حتى اهله و اقرب الناس منه فنجد ان طلبا

العمل و واجبات الدراسة و استالم األموال و تحويلها و الدفع  و غيرها من األمور كلها مرتبطة بالجوال و قد عززت جائحة كورونا هذا  
حي.  التعلق بكون ان الشخص البالغ ال يستطيع دخول أي منشأة صحية او تجارية او حكومية اال بوجود جواله و بعد اظهار الجواز الص

(  اشار الي الرجال اكثر استخدامًا للهاتف في مجاالت العمل المختلفة وبالتالي يكونون اكثر حرصًا علي الحفاظ 2019وقد المؤمني )  
 علي الهاتف من األناث. كل هذا يفسر داالة هذا الفرض. 

ن طالب كلية اآلداب   جامعة الملك في اضطراب  الخوف من فقدان الهاتف بي  فروق  توجدالفرض الرابع: ينص الفرض علي انه  )
 (. عبدالعزيز تعزي لمتغير العمر

في اضطراب  الخوف من فقدان الهاتف بين طالب كلية   لمعرفة الفروق   مستقلتين لعينتين اختبارات )ت( نتائج يوضح (7) جدول
 جامعة الملك عبدالعزيز  التي تعزي لمتغير العمر اآلداب

 المتوسط العدد  مجموعتي المقارنة 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

قيمة)ت(  
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 مستوى 
 الداللة 

 االستنتاج

 فروق  ال توجد 0,001 106 0,65 11,21 13,12 101 سنوات 27- 18
 12,98 12,99 87 سنوات 35- 28 دالة 

الفئة العمرية الصغرى  متوسط ( , بينما11,21واالنحراف المعياري )(  13,12) أعاله ان متوسط الفئة العمرية الكبري  الجدول من يالحظ
 وجود الي عدم  يشير مما إحصائيًا، دالة ( وهي غير0,65(, وبلغت قيمة )ت( للمقارنة بينهما )12,98( واالنحراف المعياري)12,99)

 Yildirm ,.al) 2016دراسة يلدريم وزمالئه فروق في اضطراب الخوف من فقدان الهاتف  تعزى  لمتغير العمر  و هذا ما يتفق مع  
et    ( التي خلصت الي عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجات النوموفوبيا بين الطالب األصغر سنا )سنة فأقل، والطالب   ۲۰

لعامل العمر   التي كشفت نتائجها عن عدم وجود أثـر نسـبي  (2017عدنان محمود,  (سنة (. وبخالف دراسـة    ۲۰األكبر سنًا أكثر من  
في انتشار النوموفوبيا لدى طلبة جامعة اليرموك ، و يعزي الباحث ذلك لتعلق اغلب أمور الحياة بالجوال فنجد ان كثيرًا من الطلبة او  
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حتى أصحاب االعمال لديهم نسخة من أعمالهم او واجبات او محادثات او صور و مقاطع قد تكون ذو أهمية بالنسبة للشخص موجودة 
جوال غير ان ارتباط الحياة في الوقت الحالي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجوال فنجد ان الشخص في الوقت الحالي ال يستطيع دخول  في ال

(  ان االفراد في  2019أي منشأة اال بوجود الجوال و اظهار الحالة الصحية و هذا مما عزز التعلق بالجوال . وقد أوضح  الجاسر )
(  ان الخوف من فقدان الهاتف 2015ة يكونون حريصين علي الحفاظ علي الهاتف. ايضًا  اشار العصيمي )جميع المستويات العمري

 علي يتآثر بمستوي عمري معين فاالفراد في جميع االعمار يشعرون بالخوف والقلق والتوتر عند فقدان الهاتف الخاص بهم. 
احصائيًا بين النوع واضطراب  الخوف من فقدان الهاتف  علي التحصيل  يوجد تفاعل دال الفرض الخامس: ينص الفرض علي انه )  

 الدراسي لدي طالب كلية اآلداب  جامعة الملك عبدالعزيز(:
( يوضح معامل التحليل التباين لمعرفة التفاعل بين النوع واضطراب الخوف  من فقدان الهاتف علي التحصيل الدراسي  8جدول رقم )

 امعة الملك عبدالعزيز: ج  لدي طالب كلية اآلداب
 مجموع مصدر التباين 

 المربعات 
 درجة

 الحرية
 متوسط

 المربعات 
 قيمة
 )ت(

 القيمة
 االحتمالية

 االستنتاج

 يوجد  0.37 0.654 94.81 1 97.81 النوع
 

 تفاعل
 0.567 6.75 786.76 2 1493.51 التفاعل 
   299.66 106 155681.6 الخطأ
    210 998998.7 الكلي 

يالحظ الباحث من الجدول السابق. وجود تفاعل دال إحصائيًا بين النوع واضطراب الخوف من فقدان الهاتف على التحصيل الدراسي   
( التي لم تظهر فروق 2018الصرايرة,   &القضاة  )(. حيث تختلف هذه النتائج مع دراسة  6.75, حيث بلغت القيمة االحتمالية ) للتفاعل  

بين النوع واضطراب الخوف من فقدان الهاتف علي التحصيل الدراسي، و يرى الباحث ان تلك النتيجة قد ترجع     ذات داللة إحصائية  
أهمية وجود الجوال عند الرجال  والنساء علي حد سواء خاصة و ان الجوال في الوقت الحالي يكون مرتبطًا بأغلب أمور الحياة لالفراد  

خدام االمثل للجوال فاصبحت جميع معامالت الفرد الحياتية تتم بصورة متكاملة من خالل الجوال  . وان التغيرات الحياتية تتطلب االست
التي تعتبر دليل علي الوعي والترقي   2018. وقد اشار القضاة )  (  ان انستخدام الجوال في تلبية مطالب الحياة اصبح من االمور 

ضرورة ملحة من ضرورات الحياة العصرية ، وان كثير من االمور   ( ان استخدام الجوال اصبح 2020والتحضر. و أوضح الحربي )
اشار عدنان ) ايضًا  المحمول.  الجوال  ادائها من خالل  يتم  الجوال في حضور  2017الحياتية  الطالب يستخدمون  الكثير من  ان   )

 سر نتيجة هذا الفرض. المحاضرات االلكترونية والمذاكرة واداء االختبارات خاصة مع ظهور جائحة كورونا ، كل هذا يف
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 الفصل الخامس: خاتمة البحث 

 تلخيص النتائج  

 ينتشر إضطراب الخوف من  فقدان الهاتف بين  طالب كلية اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز باالرتفاع .  .1
 اآلداب بجامعة الملك عبدالعزيز.توجد عالقة ارتباطية بين إضطراب الخوف من فقدان الهاتف والتحصيل الدراسي  لدي طالب كلية   .2
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كلية اآلداب جامعة الملك عبدالعزيز في اضطراب الخوف من فقدان الهاتف تعزى  .3

 لمتغير النوع، وذلك لصالح الذكور.
الخوف من فقدان الهاتف تعزى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كلية اآلداب جامعة الملك عبدالعزيز في اضطراب   .4

 لمتغير العمر. 

يوجد تفاعل دال إحصائيًا بين النوع وإضطراب الخوف من فقدان الهاتف علي التحصيل الدراسي لدي طالب كلية اآلداب جامعة    .5
 الملك عبد العزيز

 التوصيات 
فقدان الهاتف )النوموفوبيا( ، من خالل البرامج / دعوة إدارة الجامعة الى المزيد من االهتمام بنشر التوعية باضطراب الخوف من  1

 االرشادية للطلبة حول سلوكيات النوموفوبيا و أثرها على الحياة الجامعية والشخصية للطلبة. 
 . البد من المزيد من االهتمام والعناية بنشر التوعية بالنوموفوبيا ، من خالل البرامج االرشادية للطلبة حول سلوكيات النوموفوبيا و 2

 أثرها على الحياة الجامعية و الشخصية للطالب 
. يجب التفكير بعناية في استخدام الهاتف المحمول، وأداء التعلم؛ للحصول على منظوٍر أكثر توازنًا لتأثيرات الهواتف المحمولة على  3

 االنتباه والتعلم. 
الهاتف المحمول، وأدا4 التفكير بعناية في استخدام  لتأثيرات . يجب علي الطالب اعادة  التعلم؛ للحصول على منظوٍر أكثر توازنًا  ء 

 الهواتف المحمولة على االنتباه والتعلم
 المقترحات:

 يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:
 / اجراء مزيد من الدراسات حول النوموفوبيا و عمل دراسة اوسع تضم جميع فئات المجتمع. 2
 ب فقدان الهاتف المحمول )النوموفوبيا(. / فعالية العالج المعرفي في تخفيف اضطرا3
 / اضطراب فقدان الهاتف و عالقته بدافعية االنجاز لدي طالب الجامعة. 4
 ./ التحصيل الدراسي وعالقته  بمستوي الطموح لطالب الجامعة5
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 :المصادر والمراجع
 أواًل: المصادر العربية:

النقَّال وعالقته بالكشف عن الذات لدى عينة من طلبة الجامعتين األردنية وعمان (. اإلدمان على الهاتف  2008أبو جدي، أمجد. )
 . 137-150(، .2)4األهلية. المجلة األردنية في العلوم التربوية، 

 . 47، ص 1(. علم النفس، الطفل للطلبة والمعلمين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 1973أحمد سالمة وآخرون)
 . 95، ص 1(. علم النفس التربوي، دار النهضة المصرية العربية، مصر، د ط1997)أحمد زكي 

التعليمية ودورها في تنمية التحصيل العلمي، مذكرة مكملة لنيل شهادة 2014آمنا أمينة جاري، فاطمة الزهراء سعداوي) المدونات   .)
 . 49الماستر، جامعة قاصدي مرباح، تكنولوجيا االتصال الجديدة، ورقلة، ص

(. الخصائص السيكوماترية للصورة المعربة من مقياس النوموفوبيا لدى الشباب العماني، ٢٠٢٠البراشدية، حفيظة، الظفري، سعيد )  
 . ١٧، ع  ٦٤مجلة البحوث التربوية والنفسية، م 

)النوموفوبيا( وعالقته  ٢٠١٨الجاسر، لولوة مطلق )   المحمول  الهاتف  فقدان  بالتحصيل الدراسي لدى طلبة (. اضطراب الخوف من 
 ، الكويت.١٩التعليم الثانوي بدولة الكويت، مجلة البحث العلمي ع 

(. اضطراب الخوف من فقدان الهاتف المحمول ) النوموفوبيا ( وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي  2019الجاسر. د. ) 
  https://doi.org/10.21608/jsre.2019.61468612. -), 59119(1بدوله الكويت مجلة البحث العلمي في التربية
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“Disorder of Fear of Loss of Mobile Phone (Nomophobia) and its Relationship to 

Academic Achievement in a Sample of Students of the Faculty of Arts at King 

Abdulaziz University” 
 

Abstract: 

 The aim of the research is to find out the extent of the prevalence of fear disorder of losing a mobile phone among 

students of the Faculty of Arts at King Abdulaziz University and its relationship to academic achievement. In a simple 

random sample method, the researcher used both the mobile phone fear disorder scales (nomophobia) and the academic 

achievement scale, and the data were analyzed by Pearson’s coefficient, t-test for one sample, t-test for two independent 

samples, and two-way analysis of variance (ANOVA). The following results were shown: Fear disorder spreads from Loss 

of phone among students of the Faculty of Arts at King Abdulaziz University, and there is a correlation between the disorder 

of fear of losing the phone and academic achievement among students of the Faculty of Arts at King Abdulaziz University, 

and there are statistically significant differences between students of the Faculty of Arts at King Abdulaziz University At 

King Abdulaziz University, there are statistically significant differences between students of the Faculty of Arts at King 

Abdulaziz University in the disorder of fear of losing the phone due to the gender variable, in favor of males, there are no 

statistically significant differences between students of the Faculty of Arts at King Abdulaziz University in the disorder of 

fear of losing the phone due to the variable Age, there is a statistically significant interaction between gender and the disorder 

of fear of losing the phone on the academic achievement of students of the Faculty of Arts, King Abdulaziz University. In 

conclusion, the researcher made several recommendations, including: More attention to spreading awareness of nomophobia 

and its impact on university life through counseling programs for students. 

Keywords: Fear disorder, Academic achievement, Losing the phone. 
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