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 ملخص

زمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا وااقتيػا بػاتتزاف اتن عػالقا ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مسػتو  انتشػار متا
لػػد  طلبػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ. ولتحفيػػؽ اىػػداؼ الدراسػػة تػػـ إاػػداد مفياسػػيف لفيػػاس  ػػؿ مػػف متازمػػة اتىتػػزاز 

مػػف  299)مػػف طلبػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ   819والػػرنيف الػػوىمقا واتتػػزاف اتن عػػالقا. ت ونػػت اينػػة الدراسػػة مػػف
تػػػـ تفسػػػيـ اينػػػة الدراسػػػة فػػػقا إػػػوال اسػػػتةاباتيـ إلػػػى  ػػػاث ف ػػػات ممػػػف لػػػدييـ إلنػػػاث(. مػػػف ا 511الػػػذ ور و

ةاال مسػتو  انتشػار متازمػة اتىتػزاز والػرنيف متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا )مرت ع  متوسط  منخ ض(. 
از (  وةػػػاال مسػػػتو  انتشػػػار متازمػػػة اتىتػػػز %64.77الػػػوىمقا المتوسػػػط فػػػقا المرتبػػػة ائولػػػى بنسػػػبة م ويػػػة )

(  ةػاال مسػتو  انتشػار متازمػة اتىتػزاز %18.29والرنيف الوىمقا المرت ع فقا المرتبة ال انيػة بنسػبة م ويػة )
افَّ مسػػػتو  اشػػػارت النتػػػا   (.  مػػػا %16.93والػػػرنيف الػػػوىمقا المػػػنخ ض فػػػقا المرتبػػػة ال ال ػػػة بنسػػػبة م ويػػػة )

متازمػػة اتىتػػزاز  لبة اتتةػػاه بػػيفوةػػدت ااقػػة سػػا.  مػػا اتتػػزاف اتن عػػالقا ةػػاال إػػمف المسػػتو  )المتوسػػط(
اشارت النتا   الى ادـ وةود فرؽ داؿ إحصا ًيا بػيف معػاملقا ارتبػاط  ما  .والرنيف الوىمقا واتتزاف اتن عالقا

)الةػػنس   لػػػااقػػة متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا بػػاتتزاف اتن عػػالقا لػػد  طلبػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ ي عػػز  
خدـ  منذ متى تستخدـ الياتؼ  السنة الدراسية  التحصيؿ ائ اديمقا  مفػدار الوقػت ال لية  نوع الياتؼ الم ست

 الذي تفإيو فقا استخداـ الياتؼ يومًيا(.
   اتتزاف اتن عالقا  طلبة ةامعة اليرموؾ.متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقاالكممات المفتاحية: 

 

Abstract 

      The study aimed at exploring the level of prevalence of Phantom Vibration and Ringing 

Syndrome and relationship to the emotional stability among Yarmouk University Students. 

To achieve the objectives of the study, two measures were developed to measure Phantom 

Vibration and Ringing Syndrome and emotional stability. The study sample consisted of 

                                                 

 (  لية التربية  ةامعة اليرموؾ.3( )2) (1)
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(809) students from Yarmouk University, (299) males and (510) females. It was divided in 

light of students' responses to Phantom Vibration and Phantom Ringing Syndrome into three 

groups (high, medium, low). The prevalence of the medium Phantom Vibration and Ringing 

Syndrome ranked first with a percentage of (64.77%). The prevalence of the high Phantom 

Vibration and Ringing Syndrome ranked second with a percentage of (18.29%). The 

prevalence of the low Phantom Vibration and Ringing Syndrome ranked third with a 

percentage of (16.93). The results indicated that the level of emotional stability was within 

the high level. There was also a negative correlation between Phantom Vibration and 

Ringing Syndrome and Emotional Stability. The results indicated that there was no 

statistically significant difference between the correlation coefficients of Phantom Vibration 

and Ringing Syndromes with emotional stability among Yarmouk University students 

attributed to (gender, college, type of phone used, how long the phone used, college year, 

academic achievement, the daily amount of time spent in using the phone.  
 

Key words: Phantom Vibration Syndrome, Phantom Ringing Syndrome, Emotional Stability, 

Yarmouk University Students. 

 

 :املكدمة
 

لفد اصػبحت ت نولوةيػا المعلومػات واتتصػاتت واقعػا فػقا اصػرنا الحػديث وةػزالًا ميمػا ت  نػى        
حاةػة انو فقا الحياة اليومية ئي فرد. وتماشيًا مػع تطػور الت نولوةيػا  اصػبت اسػتخداـ اليػاتؼ النفػاؿ 

لػػػة فػػػقا المفػػػاـ ائوؿ إلةػػػراال واسػػػػتفباؿ اساسػػػية ت يم ػػػف اتسػػػت،ناال انيػػػا  وقػػػد اسػػػتخدمت اليواتػػػؼ النفا
رساؿ الرسا ؿ النصػية الفصػيرة وسػيولة الحصػوؿ الػى المعلومػات. بعػد ذلػؾ ظيػرت مواقػع  الم المات  وا 
التواصػػؿ اتةتمػػااقا  واةتػػاح اػػالـ اإلنترنػػت مختلػػؼ المةػػاتت  ممػػا اتػػاح فرصػػة اتن تػػاح الػػى العػػالـ 

ومػػع ذلػؾ  ظيػرت سػػلبيات اديػدة تسػتخداـ اليواتػػؼ  الخػارةقا والتعػرؼ الػى حإػػارات الػدوؿ المختل ػة.
النفالػػة فػػقا السػػنوات ائخيػػرة  وارتػػبط انتشػػارىا مػػع العديػػد مػػف المخػػاطر الصػػحية والسػػلو ية والن سػػية التػػقا 

 تؤ ر سلبًا الى حياة ال رد بش ؿ ااـ  والطالب الةامعقا بش ؿ خاص.
يواتؼ النفالة مف طلبة الةامعات  والػذيف وفقا اآلونة ائخيرة  لوحظ ازدياد ادد مستخدمقا ال       

تػث روا بشػ ؿ بػالت نتيةػة دخػوؿ ىػذه اليواتػؼ إلػى حيػاتيـ  حيػث يفإػوف ةػزالًا  بيػرًا مػف وقػتيـ فػػقا 
ىمػاؿ الفيػاـ بائامػاؿ استخداميا  وات نش،اؿ فقا االـ مستةداتيا  وادـ الفدرة الى اتست،ناال انيػا  وا 

 ال ردللتعبير اف تعلؽ  ادد مف الم اىيـ السي ولوةية ىذا السياؽوادرج فقا والواةبات بسبب استخداميا. 
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 . ـ(2118  بيا  وىو ما اصطلت الى تسميتو باإلدماف الى الياتؼ النفاؿ )ابو ةدي
يػػػؤدي اإلدمػػػاف الػػػى اليواتػػػؼ النفالػػػة إلػػػى شػػػعور مسػػػتخدمييا بػػػالفلؽ والتػػػوتر  حيػػػث يبفػػػى ت  يػػػر        

ًا سيفـو بم المتػو فػقا ايػة لحظػة  او الحصػوؿ الػى اإلشػعارات والرسػا ؿ المستخدـ منش،ًا بثف ىنالؾ فرد
النصػػية مػػف خػػاؿ مختلػػؼ وسػػا ؿ التواصػػؿ اتةتمػػااقا  ممػػا ادل  الػػى إإػػافة مصػػطلت ةديػػد فػػقا الػـػ 

وىػػػقا حالػػػة مػػػف    Ringxietyالػػػن س والطػػػب الن سػػػقا المشػػػار إليػػػو بمتازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا  
 (.Deb, 2015محموؿ ييتز او يرف ر ـ انو ليس  ذلؾ )التوىـ بثف الياتؼ ال

الػػػى يػػػد سػػػ وت  دامػػػز  ـ1996وقػػػد ظيػػػرت متازمػػػة اتىتػػػزاز الػػػوىمقا ئوؿ مػػػرة فػػػقا اػػػاـ        
(Scott Adams وفػػػقا اػػػاـ  )ـ2113 ( نشػػػر ال اتػػػب روبػػػرت ةػػػونزRobert Jones مفػػػاًت بعنػػػواف )

 متازمػة اتىتػزاز الػوىمقا قػد تنػت  بسػبب تلػؼ ااصػابمتازمة اتىتزاز الوىمقا  والتػقا اشػار فييػا إلػى اف 
 .(Goyal, 2015)  ال رد  او مش لة فقا صحتو العفلية

بدراسػػة ىػػذه الظػػاىرة وصػػيا تيا  ةػػزال مػػف اطروحػػة  (Laramie, 2007)وبعػػد ذلػػؾ  قػػاـ ترمػػقا        
لةوانػب العاط يػة ا. ور ػزت الدراسػة الػى (Ringxiety)الد توراه  والػذي اشػار إلييػا باسػتخداـ مصػطلت 

 .( مسػتخدمًا لليواتػؼ النفالػة321والسلو ية الناتةة اف استخداـ الياتؼ المحموؿ لد  اينة م ونػة مػف )
  ذلؾ.وةدت الدراسة بثف حوالقا  ل قا العينة شعرت باىتزاز ورنيف وىمقا لليواتؼ اندما لـ ت ف 

( متازمػة Lin, Lin, Li, Huang & Chen, 2013: 2وقػد اػرؼ لػيف لػيف ولػقا وىػان  وشػيف )       
اتىتػػزاز الػػوىمقا بثنيػػا:  تصػػور متفطػػع اف اليػػاتؼ النفػػاؿ ييتػػز انػػدما ت ي ػػوف  ػػذلؾ . واػػرؼ براةػػازي 

( متازمػػة اتىتػػزاز الػػوىمقا بثنيػػا:  الشػػعور Bragazzi & Del Puente, 2014: 156وديػػؿ بػػوينتقا )
( Lin, et al, 2013: 2ة الػرنيف الػوىمقا )ال اذب بثف الياتؼ المحموؿ ييتز . وارؼ ليف و خروف متازمػ

بثنيػػا:  تصػػور متفطػػع اف اليػػاتؼ النفػػاؿ يػػرف انػػدما ت ي ػػوف  ػػذلؾ .  مػػا ارفيػػا براةػػازي وديػػؿ بػػوينتقا 
(Bragazzi & Del Puente, 2014: 156 بثنيا:  الشعور ال اذب بثف ). الياتؼ النفاؿ يرف 

وؿ متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا  يعػػرؼ البػػاح وف واسػػتنادًا إلػػى مػػا تػـػ تناولػػو مػػف تعري ػػات حػػ       
 ليس  ذلؾ.ىذه المتازمة بثنيا: إحساس ال رد الخاطئ بثف الياتؼ النفاؿ ييتز او يرف اندما ي وف 

وقد ظيرت ىذه المتازمة فقا مختلؼ الدوؿ بنسب مت اوتػة  ففػد بل،ػت نسػبة انتشػار متازمػة        
فػقا  (. وبل،ػت نسػبة انتشػارىماLin, et al, 2013%( )78.1ىمقا فقا تػايواف )اتىتزاز الوىمقا والرنيف الو 

(.  مػا Subba, Mandelia, Pathak, Reddy, Goel, Tayal, Nair & Nagarai, 2013%( )34.5الينػد )
 (.  Merhi, 2012%( )68بل،ت فقا الوتيات المتحدة ائمري ية )



 الشريفني وعبري الرفاعي وآمهى ارحين أمحد .......................................................... متالزمة االهتساز والرنني الوهمي

 

 

                                                                                 (208)                                                           م5102، 3 العدد ،52 اجملمداملهارة، 

( طالػػػػب وطالبػػػػة فػػػػقا مرحلػػػػة 511تت ػػػػوف مػػػػف )وفػػػػقا ائردف اةريػػػػت دراسػػػػة مفطعيػػػػة لػػػػد  اينػػػػة        
الب ػػالوريوس فػػقا الةامعػػة ائردنيػػػة ىػػدفت التعػػرؼ إلػػػى نمػػط اسػػتخداـ اليػػػاتؼ المحمػػوؿ وتوإػػيت مػػػد  
انتشاره واوامؿ الخطر المحتملة لظاىرة الرنيف واتىتػزاز الػوىمقا وتحديػد واػقا المشػار يف تةػاه المخػاطر 

وؿ. وةػدت الدراسػة اف نسػب انتشػار ظػاىرة الػرنيف الوىميػة الصحية المحتملة مف استخداـ اليػاتؼ المحمػ
%( 65.4الػوىمقا )%( بينما  انت نسبة انتشار ظػاىرة اتىتػزاز 71.1بيف المشار يف  انت ما يفارب )

(Zuhair, 2014.) 
( إلػػى العديػػد مػػف العوامػػؿ التػػقا تػػؤدي إلػػى حػػدوث متازمػػة Lin, et al, 2013ويشػػير لػػيف و خػػروف )       
واتىتػػػزاز الػػػوىمقا   عػػػدد سػػػااات اسػػػتخداـ اليػػػاتؼ النفػػػاؿ  اسػػػتخدامو فػػػقا وإػػػع اتىتػػػزاز بشػػػ ؿ الػػػرنيف 

مسػػتمر  حملػػو فػػقا الةيػػب ائمػػامقا للصػػدر  وسػػااات العمػػؿ الطويلػػة التػػقا تتطلػػب العمػػؿ بمسػػاادة اليػػاتؼ 
يةابيا  ت اليواتؼ النفالة.النفاؿ  باإلإافة إلى العمر  ونمط الحياة  والخل ية التعليمية لل رد حوؿ سلبيات وا 

وقد لػوحظ بػثف الطلبػة الػذيف يت ػاالوف بشػ ؿ ا بػر مػع الرسػا ؿ النصػية  وتطبيفػات اليواتػؼ النفالػة        
يعػػانوف مػػف متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا بشػػ ؿ ا بػػر مفارنػػًة مػػع  يػػرىـ  حيػػث اتإػػت وةػػود ااقػػة 

 (.Rosen, Cheever & Carrier, 2015دية )سببية بيف الرسا ؿ النصية ومستو  الصحة الن سية والةس
وير  الباح وف اف اةيزة اتتصاتت بش ؿ ااـ  واليواتؼ النفالة بش ؿ خػاص  ومػا ينػت  انيػا        

مػػف سػػلبيات ومخػػاطر الػػى صػػحة ال ػػرد   متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا  قػػد تػػؤ ر بشػػ ؿ مباشػػر 
تػػو الػػى تحمػػؿ إػػ،وط الحيػػاة وتفبليػػا ب ػػؿ صػػدر الػػى صػػحة ال ػػرد الن سػػية  وتشػػ يؿ شخصػػيتو  وقدر 

درا و لما يواةيو مف مش ات وىذا قػد يػؤ ر سػلبًا  فػقا اتػزاف رحب  وقد تؤ ر اليو فقا اتخاذ قراراتو  وا 
 ال رد اتن عالقا.

ي عدل اتتزاف اتن عالقا مف المواإيع الر يسة فقا الدراسات الشخصػية  وذلػؾ لمػا لػو مػف دور و        
شخصػػية ائفػػراد  فػػائفراد المسػػتفروف ان عاليػػًا يتميػػزوف بالت ػػاؤؿ والبيةػػة ورباطػػة   بيػػر فػػقا تشػػ يؿ

الةػثش  و البػػًا مػا يشػػعروف بػثنيـ بصػػحة ةيػدة ومتحػػرروف مػف الشػػعور بالػذنب والفلػػؽ  او الشػػعور 
بالوحدة  باإلإافة إلى اف اتتزاف اتن عالقا يم لػف ال ػرد مػف ت ػويف طريفػة متوازنػة ومت املػة إلدراؾ 

 .(Chaturved & Chander, 2010مش ات الحياة )
الخاصػة تبعػًا  فلسػ تو او مػف وةيػة نظػره  ػؿ اتن عػالقا اتتػزاف علمػاال والبػاح وفال ولفػد اػرلؼ       

( بثنػو:  الدرةػة Salgado, 2004: 569حيػث ارفػو سػالةادو )تخػتاؼ  فافػاتيـ ومنيةيػتيـ فػقا البحػث  
والم ت ػػػب اإػػػب وىػػػادئ ووا ػػػؽ بذاتػػػو مفابػػػؿ  يػػػر اآلمػػػف والفلػػػؽ التػػػقا ي ػػػوف انػػػدىا ال ػػػرد  مػػػف و يػػػر  

 (Bhagat, Simbak & Haque, 2015: 407بياةات وسيمباؾ وىا وي )وارفو ومتيي  العاط ة . 
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 بثنو:  قدرة ال رد الى البفاال ىاد ًا  وذلؾ اندما يتعرض للإ،ط او اإلةياد .
يػـو اتتػزاف اتن عػالقا  يم ػف تعري ػو بثنػو: قػدرة وبنااًل الى ما تـ تناولو مػف تعري ػات حػوؿ م        

ظيارىا فقا صورة مفبولة اةتماايػًا  باإلإػافة إلػى قدرتػو  ال رد الى إبط ان عاتتو  والتح ـ فييا وا 
قامة ااقات اةتمااية ناةحة مع اآلخريف.  الى مواةية المواقؼ الحياتية المختل ة بمرونة  وا 

ال رد الى مواةية الإ،وط او تسييليا مع  بات متسػاو،  واتمتنػاع ويسااد اتتزاف اتن عالقا        
اف ال،لو واإلسػراؼ فػقا التعبيػر اػف مشػااره.  مػا اف ال ػرد المتػزف ان عاليػًا لديػو الفػدرة الػى تحمػؿ 
التػػثخير فػػقا تلبيػػة اتحتياةػػات  والفػػدرة الػػى تحمػػؿ قػػدر معفػػوؿ مػػف اإلحبػػاط وال شػػؿ  ولديػػو الفػػدرة 

  الطويػؿ  وقػادر الػى تػثخير او مراةعػة توقعاتػو مػف حيػث متطلبػات الحػاتت الى التخطػيط للمػد
(Albright, Terranova, Honts, Geodde & LaChapell, 2008.) 

ويشير اتتزاف اتن عالقا إلى ال رد الػذي يتسـػ بال بػات اتن عػالقا  واليػدوال  وت تظيػر اليػو اامػات        
بيػػػا  إػػػ،ط يتعػػػرض لػػػو   مػػػا يشػػػير إلػػػى الواقعيػػػة التػػػقا قػػػد يتميػػػز التيػػػي  اتن عػػػالقا تةػػػاه اي موقػػػؼ او 

وانإػػػػػباطو ذاتيػػػػػًا  ويم ػػػػػؿ ايإػػػػػًا الفااػػػػػدة ائساسػػػػػية التػػػػػقا تػػػػػنظـ ةميػػػػػع ةوانػػػػػب ائنشػػػػػطة الن سػػػػػية  
واتن عػػاتت  والتفلبػػات الوةدانيػػة التػػقا يتعػػرض ليػػا ال ػػرد  فعػػف طريػػؽ اتتػػزاف اتن عػػالقا يشػػعر ال ػػرد 

دارة المواقػؼ بشػ ؿ ايةػابقا باتستفرار الن سقا  والرإ ا اف ن سو  والفػدرة الػى الػتح ـ فػقا مشػااره  وا 
(Aleem, 2005.) 

ولاتزاف اتن عالقا اىمية  بيرة فقا حياة ال رد  حيث يم لنو مف تطوير طريفػة متزنػة ومت املػة        
قدرتػو الػى إلدراؾ مش ات حياتػو  ممػا يسػااده فػقا تطػوير ت  يػره الموةػو نحػو الواقػع الػذي يعيشػو  و 

الح ـ الى اآلخريف  وتفييـ المواقؼ التقا قد يتعرض ليا   ما تنبع اىمية اتتزاف اتن عالقا بثنػو يم لػف 
والظػروؼ ال رد مػف تطػوير مشػااره وتصػوراتو واتةاىاتػو التػقا تسػااده فػقا فيػـ وقػا ع الحيػاة والشػروط 

 (. Chaturved & Chander, 2010التقا قد تسبب لو الخوؼ والفلؽ وات ت اب )
وت مف اىمية اتتزاف اتن عالقا لد  الطلبة فقا انو ةػزال مػف العمليػة التواففيػةم وسػمة مػف سػمات        

تميز الطالب الػذي يسػتةيب بمرونػة فػقا المواقػؼ اتن عاليػة دوف تطػرؼ ومبال،ػة  والتعامػؿ ب  ػاالة مػع 
ان عاتتػو المختل ػة  واف ت ػوف البي ة المحيطة بوم حيث يةب اف يمتلؾ الطالب قدرة فقا السػيطرة الػى 

وائوإػاع التػقا تسػتداقا استةابتو اتن عالية مناسبة مع مػا يفتإػيو الموقػؼ  ومتنا مػة مػع الظػروؼ 
 (.ـ2112ىذه اتن عاتت ) الب  

ومػػػػع التفػػػػدـ الت نولػػػػوةقا  وتعػػػػدد اةيػػػػزة اتتصػػػػاتت  والتػػػػقا اصػػػػبحت متاحػػػػة للةميػػػػع مػػػػف مختلػػػػؼ        
الصػػ،ار ارإػػة للفلػػؽ  والتػػوتر  والمشػػ ات الن سػػية. لػػذا فػػاف مػػف ائىميػػة بم ػػاف ائامػػار  اصػػبت ال بػػار و 
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 ,Ezhilarasi & Nanadhiniدراسػػة اتتػػزاف اتن عػػالقا  ثحػػد المحػػددات المػػؤ رة فػػقا السػػلوؾ والشخصػػية )

2014.) 
زاز نػػدرة الدراسػػات العربيػػة التػػقا تناولػػت متازمػػة اتىتػػ -فػػقا حػػدود الػػـ البػػاح يف –وقػػد لػػوحظ        

والػػرنيف الػػوىمقا  وااقتيػػا بػػاتتزاف اتن عػػالقا  وئف ادبيػػات البحػػث فػػقا ىػػذه المتازمػػة مػػا زالػػت قليلػػة  
  ارتػػػث  البػػػػاح وف دراسػػػة ىػػػػذه ولػػػـ تفػػػدـ م يومػػػػًا واإػػػحًا ومحػػػػددًا تيتػػػدي بػػػػو الدراسػػػات السػػػػي ولوةية

الػوىمقا  ىتػزاز والػرنيف إلػى التعػرؼ الػى درةػة انتشػار متازمػة ات ىذه الدراسػة سعت واليو الظاىرة.
 وااقتيا باتتزاف اتن عالقا لد  طلبة ةامعة اليرموؾ فقا ائردف. 

 

 .مشكمة الدراشة وأشئمتوا

اصبحت اليواتؼ النفالة ةزالًا ت يتةزا مػف ال فافػة المةتمعيػة بػيف افػراد المةتمػع بشػ ؿ اػاـ         
خيرة اىتمامػًا  بيػرًا بالحػاتت المرإػية واوساط الشباب الةامعقا بش ؿ خاص  ولذلؾ شيدت اآلونة ائ

الناةمػػة اػػف سػػوال اتسػػتخداـ  او اتسػػتخداـ الم ػػرط للت نولوةيػػا   مػػا ظيػػرت العديػػد مػػف المشػػ ات  
فاتسػػتخداـ الم ػػرط لليواتػػؼ النفالػػة ومػػا تحويػػو مػػف تطبيفػػات مختل ػػة  اد  بمسػػتخدمييا إلػػى تصػػورات 

لعديػد مػف الدراسػات إلػى انتشػار ىػذه التصػورات بشػ ؿ وىمية باىتزاز او رنػيف اليػاتؼ. حيػث اشػارت ا
%( مػػف الطلبػػة يعػػانوف مػػف 82  التػػقا اظيػػرت نتا ةيػػا اف )(Kruger, 2015 بيػػر   دراسػػة  رةيػػر )

 %( مػنيـ يعػانوف مػف متازمػة الػرنيف الػوىمقا   مػا اشػارت نتػا   دراسػة51متازمة اتىتزاز الوىمقا  و)
يملير ومافقا وبيتريؾ و رامي إلػى ( Sauer, Eimler, Maafi, Pietrek & Krämer, 2015ر )ساوير وا 

 الوىمقا.%( مف افراد العينة يشعروف بمتازمة اتىتزاز 83.5اف )
وظيرت مش لة الدراسة مػف خػاؿ ماحظػة البػاح يف بفيػاـ العديػد مػف ائفػراد بػت حص ىػوات يـ  ػؿ        

ايـ رنػػيف اليػػاتؼ  او الشػػعور بػػاىتزازه  بإػػع دقػػا ؽ وبصػػورة مت ػػررة  باإلإػػافة إلػػى حػػدي يـ اػػف سػػما
وقياميـ بت فد ىوات يـ دوف وةود اية إشعارات لم المة او رسالة ةديدة  مما داػا البػاح يف للت  ػر فػقا ىػذه 

ففػػػد سػػػعت ىػػػذه الظػػػاىرة  وربطيػػػا بعػػػدد مػػػف المت،يػػػرات التػػػقا تسػػػااد فػػػقا فيػػـػ ىػػػذه المشػػػ لة. وبالتحديػػػد 
  الدراسة لإلةابة اف ائس لة اآلتية:

 ما مستو  انتشار  ؿ مف متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا لد  طلبة ةامعة اليرموؾ؟السؤال األول: 
 ما مستو  اتتزاف اتن عالقا لد  طلبة ةامعة اليرموؾ؟السؤال الثاني: 
 مػا حةػـ العاقػة اترتباطيػة لمتازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا بػاتتزاف اتن عػالقا لػد السؤال الثالث: 

 طلبة ةامعة اليرموؾ؟
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 فػقا قػوة العاقػة اترتباطيػة( α=1.15)ىػؿ يوةػد فػرؽ دالػة إحصػا يًا انػد مسػتو  الدتلػة السؤال الرابع:: 
لمتازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا باتتزاف اتن عػالقا لػد  طلبػة ةامعػة اليرمػوؾ تعػز  لػػ )الةػنس  ال ليػة  

يؿ ائ ػػاديمقا  مفػػدار الوقػػت الػػذي يفإػػيو فػػقا اسػػتخداـ نػػوع اليػػاتؼ المسػػتخدـ  السػػنة الدراسػػية  التحصػػ
 الياتؼ يوميًا  الم اف المعتاد الذي تحب اف تإع فيو ىات ؾ؟

 

 .أهمية الدراشة

سعت ىذه الدراسة لتوفير إطػار نظػري لموإػوايا  ي  يػد البػاح يف  والفػا ميف الػى أواًل: األهمية النظرية: 
لػى ظػاىرة ميمػة وحدي ػة منتشػرة بػيف العديػد مػف طلبػة الةامعػة  العملية اإلرشادية  حيث اشارت الدراسػة إ

وتعػػد مػػف اوا ػػؿ الدراسػػات التػػقا تناولػػت نسػػبة انتشػػار متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا وااقتيػػا بػػاتتزاف 
 اتن عالقا  والتقا مف المتوقع اف تميد إلةراال المزيد مف الدراسات فقا ىذا المةاؿ.

د تميػػد ىػػذه الدراسػػة لتطػػوير وبنػػاال البػػرام  اإلرشػػادية مػػف قبػػؿ المختصػػيف قػػثانيععًا: األهميععة الةمميععة: 
والميتمػيف الموةيػة لطلبػة الةامعػة  التػقا تسػيـ فػػقا خ ػض مسػتو  متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػػوىمقا  
والعمؿ الى إاداد برام  وقا ية ت في ية وتواية الوالديف والطلبة للتعامؿ مع ىػذه المتازمػة ومشػ اتيا  

انيا وفرت مفياسًا لفياس متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا  ومفياسػًا لفيػاس مسػتو  اتتػزاف اتن عػالقا   ما
 لد  طلبة الةامعة.

 

 .أهداف الدراشة

 : ثتقاىدفت الدراسة إلى ما ي       
 معرفة مستو  انتشار متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا لد  طلبة ةامعة اليرموؾ. -
 تتزاف اتن عالقا لد  طلبة ةامعة اليرموؾ.ال شؼ اف مستو  ا -
ال شؼ اف طبيعة العاقة بيف متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا واتتزاف اتن عالقا لد  طلبة  -

 ةامعة اليرموؾ.
ال شػػؼ اػػف اتخػػتاؼ فػػقا قػػوة العاقػػة اترتباطيػػة لمتازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا بػػاتتزاف  -

يرمػػوؾ بػاختاؼ مسػػتويات  ػؿ مػػف: الةػنس  ال ليػػة  نػوع اليػػاتؼ اتن عػالقا لػد  طلبػػة ةامعػة ال
الم ستخدـ  منذ متى تستخدـ اليػاتؼ  السػنة الدراسػية  التحصػيؿ ائ ػاديمقا  مفػدار الوقػت الػذي 

 تفإيو فقا استخداـ الياتؼ يومًيا  الم اف المعتاد الذي تحب اف تإع فيو ىات ؾ.
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 .التعريفات االصطالحية واإلجرائية

: ظاىرة ترتبط باليواتؼ النفالة  وىقا تصورات وىميػة بػثف اليػاتؼ االهتزاز والرنين الوهميمتالزمة 
 . ويعػرؼ إةرا يػًا فػقا إػوال الدرةػة التػقا يحصػؿ الييػا(Laramie, 2007)ييتز او يػرف ر ـػ انػو لػيس ذلػؾ 

 الطالب الةامعقا الى المفياس الذي تـ تطويره فقا الدراسة الحالية.
( بثنػو: الدرةػة التػقا ي ػوف انػدىا ال ػرد Salgado, 2004: 569فػو سػالةادو ): ار االتعزان االنفةعالي

ويعػرؼ   مف و ير  اإب وىادئ ووا ؽ بذاتو مفابؿ  يػر اآلمػف والفلػؽ الم ت ػب ومتيػي  العاط ػة.
 إةرا يًا فقا إوال الدرةة التقا سيحصػؿ الييػا الطالػب الةػامعقا الػى المفيػاس الػذي تػـ اسػتخدامو فػقا

 الدراسة الحالية.
 

 .حمددات الدراشة

 اقتصرت الدراسة الى اينة اشوا ية مف طلبة ةامعة اليرموؾ خاؿ ال صػؿ الدراسػقا ال ػانقا للعػاـ -
 .ـ2117-2116الةامعقا 

ومفيػػاس اتتػػزاف اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا  تحػػددت نتػػا   الدراسػػة بػػثداتيف  وىمػػا: مفيػػاس متازمػػة  -
 مترية.اتيف ائداتيف مف خصا ص سي و اتن عالقا الذي يمتل و الطلبة  وما تتمتع بو ى

 تحػػددت نتػػا   الدراسػػة فػػقا إػػوال الم ػػاىيـ والمصػػطلحات المسػػتخدمة فػػقا ىػػذه الدراسػػة  ومةاتتيػػا -
 المختل ة. 

 

 .الدراشات الصابكة

 أواًل: الدراسات الخاصة بمتالزمة االهتزاز والرنين الوهمي: 
 يات المتحػدة ائمري يػة ىػدفت ال شػؼ( دراسة فقا الوتRosenberger, 2015اةر  روسينبيرةير ) (1

اػػف مػػد  انتشػػار متازمػػة اتىتػػزاز الػػوىمقا. ولتحفيػػؽ اىػػداؼ الدراسػػة  تػػـ اتطػػاع الػػى الدراسػػات 
 السابفة التقا تناولت متازمة اتىتزاز الوىمقا. اظيرت النتا   اف معظػـ مسػتخدمقا اليواتػؼ النفالػة ت

 ًا   مػا اشػارت النتػا   اف ا لبيػة مسػتخدمقا اليواتػؼيةدوف بثف متازمػة اتىتػزاز الػوىمقا مزاةػة ةػد
 النفالة يواةيوف ىذه الظاىرة.

( دراسػػة فػقا الوتيػػات المتحػدة ائمري يػة ىػػدفت إلػى التعػػرؼ Kruger, 2015واةػر   رةيػر ) (2
الى متازمة اتىتزاز والػرنيف الػوىمقا  وارتباطيػا بمؤشػرات قلػؽ التعلػؽ. ولتحفيػؽ اىػداؼ الدراسػة  

اسػػتبانة متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا  واسػػتبانة قلػػؽ التعلػػؽ. ت ونػػت اينػػة الدراسػػة  تػػـ اسػػتخداـ
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%( مػػف الطلبػػة يعػػانوف مػػف متازمػػة اتىتػػزاز 82( طالبػػًا وطالبػػًة. اظيػػرت النتػػا   اف )168مػػف )
%( منيـ يعانوف مف متازمػة الػرنيف الػوىمقا   مػا اشػارت النتػا   إلػى وةػود ااقػة 51الوىمقا  و)

 باطية دالة إحصا يًا بيف متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا  ومؤشرات قلؽ التعلؽ لد  الطلبة.ارت
يملير ومافقا وبيتريؾ و رامير ) (3  ,Sauer, Eimler, Maafi, Pietrek & Krämerوقاـ ساوير وا 

فػػػقا المانيػػػا ىػػػدفت إلػػػى ال شػػػؼ اػػػف محػػػددات متازمػػػة اتىتػػػزاز الػػػوىمقا. ولتحفيػػػؽ ( بدراسعععة 2015
ؼ الدراسػػة  تػػـ اسػػتخداـ اسػػتبانة إل ترونيػػة لتفيػػيـ انمػػاط اسػػتخداـ اليػػاتؼ النفػػاؿ  ومػػد  انتشػػػار اىػػدا

%( مػف 83.5( فػردًا. اظيػرت النتػا   اف )249متازمة اتىتزاز الوىمقا. ت ونت اينػة الدراسػة مػف )
 ثنمػػػػاط  افػػػراد العينػػػػة يشػػػعروف بمتازمػػػػة اتىتػػػزاز الػػػػوىمقا  واف ىنػػػػاؾ اوامػػػؿ تػػػػؤ ر بيػػػذه المتازمػػػػة

 استخداـ الياتؼ النفاؿ.
( دراسػػة فػػقا الوتيػػات المتحػػدة ائمري يػػة Kruger & Djerf, 2017واةػػر   رةيػػر ودةيػػرؼ ) (4

ىدفت إلى ال شؼ اف مؤشرات متازمة اتىتزاز الوىمقا للياتؼ النفاؿ. ولتحفيؽ اىداؼ الدراسػة  تػـ 
لخمسػة ال بػر  للشخصػية. ت ونػت اينػة استخداـ استبانة متازمة اتىتػزاز الػوىمقا  ومفيػاس العوامػؿ ا

( طالبًا وطالبًة مف طلبة الةامعة. اظيرت النتا   انتشػار متازمػة اتىتػزاز الػوىمقا 766الدراسة مف )
بنسػػػبة  بيػػػرة  ووةػػػود ااقػػػة ارتباطيػػػو بػػػيف متازمػػػة اتىتػػػزاز الػػػوىمقا  واوامػػػؿ الشخصػػػية  الةػػػنس  

اتىتػػػزاز الػػػوىمقا  تبعػػػًا لمت،يػػػر الةػػػنس  لصػػػالت والعمػػػر  وبينػػػت النتػػػا   وةػػػود فػػػروؽ فػػػقا متازمػػػة 
اإلنػػاث  وتبعػػًا لمت،يػػر العمػػر  لصػػالت ائصػػ،ر سػػنًا  وتبعػػًا لمت،يػػر اتسػػتفرار العػػاط قا  لصػػالت ممػػف 

 لدييـ مستو  منخ ض مف اتستفرار العاط قا.
 

 .ثانيًا: الدراسات الخاصة باإلتزان اإلنفةالي
 لعػراؽ ىػدفت إلػى ال شػؼ اػف مسػتو  اتتػزاف اتن عػالقا( دراسة فػقا اAlsafi, 2015اةر  الصافقا ) (5

لد  طلبة  لية التربية والتعرؼ الى وةود فروؽ فقا مستو  اتتزاف اتن عالقا لد  الطلبة وففًا لمت،يػر 
الةػػنس. ولتحفيػػؽ اىػػداؼ الدراسػػة  تػػـ اسػػتخداـ مفيػػاس اتتػػزاف اتن عػػالقا. ت ونػػت اينػػة الدراسػػة مػػف 

رت النتػػا   اف مسػػتو  اتتػػزاف اتن عػػالقا لػػد  الطلبػػة ةػػاال متوسػػطًا   مػػا ( طالبػػًا وطالبػػًة. اظيػػ251)
 اشارت النتا   إلى وةود فروؽ ذات دتلػة إحصػا ية فػقا مسػتو  اتتػزاف اتن عػالقا تعػز  لمت،يػر الةػنس 

 لصالت الذ ور.
 ,Wani, Sankar, Angel, Dhivyaامػا دراسػة وانػقا وسػان ار وانةيػؿ ودىي يػا وراةيسػواري وا يػراي ) (6

Rajeswari & Athirai, 2016التػقا اةريػت فػقا الينػد فيػدفت إلػى ال شػؼ اػف مسػتو  اتتػزاف اتن عػالقا ) 
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لد  طلبة الةامعة. ولتحفيؽ اىداؼ الدراسة  تـ استخداـ مفيػاس اتتػزاف اتن عػالقا. ت ونػت اينػة الدراسػة 
د  الطلبػػة ةػػاال متوسػػطًا   مػػا ( طالبػػًا وطالبػػًة. اظيػػرت النتػػا   اف مسػػتو  اتتػػزاف اتن عػػالقا لػػ311مػػف )

 اشارت النتا   إلى ادـ وةود فروؽ فقا مستو  اتتزاف اتن عالقا بيف الطاب والطالبات.
 ,Serebryakovaواةػػر  سػػيريبريا وفا وموروزوفػػا و و ني ػػا وزىاروفػػا و وسػػتيلي ا و وتر وفػػا ) (7

Morozova, Kochneva, Zharova, Kostyleva & KolaRkova, 2016 فػقا روسػيا ىػدفت ( دراسػة
إلى ال شؼ اف اتتزاف اتن عالقا  شرط لت يؼ الطلبة للدراسة فػقا الةامعػات. ولتحفيػؽ اىػداؼ الدراسػة  

( 126تػـػ اسػػتخداـ مفيػػاس اتتػػزاف اتن عػػالقا  ومفيػػاس الت يػػؼ مػػع الدراسػػة. ت ونػػت اينػػة الدراسػػة مػػف )
طًا لت يؼ الطلبػة للدراسػة فػقا مؤسسػات التعلػيـ طالبًا وطالبًة. اظيرت النتا   اف اتتزاف اتن عالقا ي عدل شر 

 العالقا  وىذا يؤدي إلى ت ااؿ الطلبة فقا البي ة اتةتمااية التقا تؤدي إلى الت يؼ.
( بدراسة فقا رومانيا ىدفت إلى ال شؼ اػف اتتػزاف اتن عػالقا Gheorghe, 2016وقاـ ةيورةيقا ) (8

ت المينيػة. ولتحفيػؽ اىػداؼ الدراسػة  تـػ  سمة شخصية لد  طلبة طػب ائسػناف فػقا العاقػة مػع المصػال
اسػتخداـ مفيػػاس اتتػزاف اتن عػػالقا. ت ونػػت اينػة الدراسػػة مػف طلبػػة السػػنة ائخيػرة فػػقا  ليػة طػػب ائسػػناف 
فػػػقا ةامعػػػة اوفيػػػديوس. اظيػػػرت النتػػػا   وةػػػود ااقػػػة إيةابيػػػة بػػػيف اتتػػػزاف اتن عػػػالقا  سػػػمة شخصػػػية 

ووةػػػود ااقػػػة إيةابيػػػة معتدلػػػة مػػػع مصػػػالت الم،ػػػامرة   مػػػا  والمصػػػالت التحفيفيػػػة والواقعيػػػة واتةتماايػػػة 
اشػػػارت النتػػػا   إلػػػى اػػػدـ وةػػػود ااقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػا يًا بػػػيف اتتػػػزاف اتن عػػػالقا  سػػػمة شخصػػػية 

 والمصالت ال نية والتفليدية.
 

 .تعكيب عمى الدراشات الصابكة

راسػػات فيمػػا بينيػػا مػػف حيػػث ائىػػداؼ مػػف خػػاؿ مطالعػػة الدراسػػات السػػابفة  ياحػػظ تبػػايف ىػػذه الد       
روسػػػػػينبيرةير    دراسػػػػػة والمت،يػػػػػرات  حيػػػػػث تناولػػػػػت بعػػػػػض الدراسػػػػػات نسػػػػػبة انتشػػػػػار اتىتػػػػػزاز الػػػػػوىمقا

(Rosenberger, 2015 وتناولػػت دراسػػات اخػػر  محػػددات متازمػػة اتىتػػزاز الػػوىمقا   دراسػػة سػػاوير  )
إلػى اتتػزاف اتن عػالقا  ففػد ىػدفت بعإػيا امػا الدراسػات التػقا تناولػت  (.Sauer, et al, 2015و خػروف )

 Wani, et(  ووانػقا و خػروف )Alsafi, 2015التعرؼ الػى مسػتو  اتتػزاف اتن عػالقا   دراسػة الصػافقا )

al, 2016 اتتػػزاف اتن عػالقا  سػػمة شخصػػية لػػد  طلبػػة طػػب ال شػػؼ اػػف ( وىػػدفت بعإػػيا اآلخػر إلػػى
 (.Gheorghe, 2016يورةيقا )ة   دراسة ائسناف فقا العاقة مع المصالت المينية

ومما تةدر اإلشارة إليو فقا ىذا الةانب  بثنػو لـػ ي ػف ىنػاؾ اي مػف الدراسػات العربيػة  او ائةنبيػة        
اتن عػػالقا لػػد  حاولػػت ال شػػؼ اػػف مػػد  انتشػػار متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا  وااقتيػػا بػػاتتزاف 
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ا خػػر   اي لػػـ ي ػػف ىنػػاؾ دراسػػات حاولػػت ال شػػؼ طلبػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ  دوف ارتباطيػػا بمت،يػػرات 
اف مد  انتشار متازمة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا  وااقتيػا بػاتتزاف اتن عػالقا بشػ ؿ مباشػر. فػقا 
حيف ىدفت الدراسة الحالية إلى ال شؼ اف ذلؾ  وىذا ما يميز الدراسة الحالية اػف  يرىػا مػف الدراسػات 

نػاوؿ متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا وااقتيػا بمت،يػرات ا خػر  ت السابفة  التقا اقتصر معظميا الػى ت
صلة ليا بمت،يرات الدراسػة. وبنػااًل الػى ذلػؾ يتوقػع البػاح وف اف ي ػوف ليػذه الدراسػة موقعػًا بػيف الدراسػات 

   السابفة  وانطاقة لمزيد مف الدراسات والبحوث إمف ىذه المت،يرات.
 

 .الطريكة واإلجراءات
 

 .راشةجمتمع الد

( طالًبػا 28835مف طلبة الب الوريوس فقا ةامعة اليرمػوؾ البػالت اػددىـ )ت وف مةتمع الدراسة        
. )11145وطالبػًة مػػوزايف إلػى )  ( فػػقا ال ليػات العلميػػة3968( فػقا ال ليػػات اإلنسػانية و)7177( طالػػب،

 ية.( فقا ال ليات العلم4921( فقا ال ليات اإلنسانية و)12871( طالبة،. )17791و)
 

 .عيهة الدراشة

تـ اختيار اينة الدراسة بالطريفة المتيسرة مف شعب العلـو العسػ رية والمػواد الحػرة التػقا تإـػ طلبػة        
 /2116ب ػػالوريوس يم لػػوف ةميػػع التخصصػػات ومختلػػؼ المسػػتويات مػػف ال صػػؿ ال ػػانقا للعػػاـ الدراسػػقا 

( طالػب، 299اليرمػوؾ المػوزايف إلػى ) ( طالب، وطالبػة، مػف طلبػة ةامعػة819. وقد بلت اددىـ )ـ2117
( مػف %63.14)( طالبػة، شػ لوا مػا نسػبتو 511و)مػف حةـػ العينػة ( %36.96والذيف ش لوا ما نسػبتو )

يبيف توزع افراد مةتمع واينة الدراسػة وففًػا للةػنس  1والةدوؿ   حةـ العينة م م ِّليف لمةتمع الدراسة
 وال لية والسنة الدراسية.
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 : (1)الجدول 
 زع أفراد مجتم: وعينة الدراسة وفًقا لمجنس والكمية والسنة الدراسية.تو 

 مستويات المتغير
 المتغير

 الةينة المجتم:

 النسبة التكرار
 النسبة التكرار المئوية

 المئوية
 36.96 299 38131 11145 طالب الةنس

 63.14 511 61.71 17791 طالبة
 111.11 819 111.11 28835 ال لقا

 69.22 561 69.18 19947 إنسانية ةال لي
 31.78 249 31.82 8888 المية
 111.11 819 111.11 28835 ال لقا

 السنة
 الدراسية

 49.57 411 26.98 7779 اولى
 23.11 187 21.79 6283  انية
 13.47 119 22.21 6415  ال ة

 13.84 112 29.12 8368 رابعة فث  ر
 111.11 819 111.11 28835 ال لقا

 

 .أداتا الدراشة

 .أداة متالزمة االهتساز والرنني الوهمي :اًلأو
بيػػػدؼ ال شػػػؼ اػػػف مسػػػتو  انتشػػػار متازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا لػػػد  طلبػػػة ةامعػػػة        

اليرمػػػػوؾ  ففػػػػد تػػػػـ تطػػػػوير مفيػػػػاس خػػػػاص بيػػػػذه الدراسػػػػة  ااتمػػػػاًدا الػػػػى خبػػػػرة المتخصصػػػػيف وائدب 
 ( Laramie, 2007الدراسػات ذات الصػلة ومػف ابرزىػا: دراسػة ترمػقا )النظري   ما تـ اتسػت ادة مػف 

Drouin, Kaiser(  دراسػة درويػف  و ايسػير وميليػر )Rothberg, 2010دراسػة رو بيػرج وزمػاؤه )  

& Miller, 2012( دراسة  )Lin, et al, 2013  ليػة مػف  ػاث ف المفيػاس فػقا صػورتو ائوَّ (  حيػث ت ػوَّ
 اشرة ففرة.
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 .ق والجبات ملكياس متالزمة االهتساز والرنني الوهميدالالت الصد
 

 .دالالت الصدق الظاهري
( اإػو ىي ػة 13تـ التحفؽ مف الصدؽ الظاىري للمفيػاسم بعرإػو الػى مةمواػة مؤل ػة مػف )       

تدريس مف ذوي الخبرة واتختصػاص فػقا مةػاتت الـػ الػن س التربػوي واإلرشػاد الن سػقا والتربيػة الخاصػة 
اليب التػػػدريس فػػػقا ةامعػػػة اليرمػػػوؾ  وذلػػػؾ بيػػػدؼ إبػػػداال  را يػػـػ حػػػوؿ دقػػػة وصػػػحة محتػػػو  ومنػػػاى  واسػػػ

إػافة او المفياس مف حيث: وإوح ال فرات  والصيا ة الل،ويػة  ومناسػبتيا لفيػاس مػا وإػعت ئةلػو   وا 
 تعديؿ او حذؼ ما يرونو مناسًبا الى ال فرات.

ؿ الصيا ة الل،وية لػ اث  ففػرات  وحػذؼ تـ ائخذ ب افة ماحظات المح ميفم حيث تـ تعدي       
إػػافة سػػت ففػػرات  واشػػتفاؽ ففػػرتيف مػػف ففػػرة واحػػدة  واإلبفػػاال الػػى  مػػاف  ففػػرات  مػػا  ىػػقا  ففػػرة واحػػدة  وا 

 ( ففرة.19وبيذا اصبت ادد ففرات المفياس بعد التح يـ )
 

 .مؤشرات صدق البناء
تػػـ الػػداخلقا ل فػػرات المفيػػاسم ففػػد  بيػػدؼ التحفػػؽ مػػف مؤشػػرات صػػدؽ البنػػاال الخاصػػة باتتسػػاؽ       

( طالػب، وطالبػة مػف 35تطبيؽ المفياس الى اينة استطااية مػف طلبػة ةامعػة اليرمػوؾ م ونػة مػف )
وقد تـ حسػاب معػامات اترتبػاط بػيف الدرةػة (  طالبة 22طالب  و 13خارج اينة الدراسة الر يسية )

المفيػاس  رفة مد  مساىمة  ؿ ففرة مف ففرات الى ال فرة  والدرةة ال لية للمفياسم وذلؾ مف اةؿ مع
 .(2)وذلؾ  ما فقا الةدوؿ بما يفيسو المفياس   ؿ  
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 : (2)جدول 
 قيم مةامالت ارتباط الفقرة الُمصحح م: متالزمة االهتزاز والرنين الوهمي.

 مضمون فقرات الرقم
 االهتزاز والرنين الوهمي

 ارتباط الفقرة
 الُمصحح

 م: المقياس
 1.59 ف ىات قا يرف ر ـ انو فقا وإع صامتاشعر ا 1
 1.64 اسمع ىات قا يرف ر ـ انو م،لؽ 2
 1.62 اشعر ىات قا ييتز ر ـ انو م،لؽ 3
 1.62 اسمع ىات قا يرف بالر ـ مف ادـ وةوده معقا 4
 1.71 اسمع صوت ن،مة وصوؿ الرسا ؿ النصية بالر ـ مف وةود ىات قا فقا وإع صامت 5
 1.68 لمختل ة )و تس اب  فيسبوؾ  ( بالر ـ مف ادـ ت عيليااسمع وصوؿ اإلشعارات ا 6
 1.64 اسمع ىات قا يرف فقا ائوقات التقا ااتدت الى تلفقا الم المات فييا 7
 1.72 اشعر اف ىات قا ييتز ا ناال النـو الى الر ـ مف انو م،لؽ 8
 1.67 اشعر اف الياتؼ ييتز بالر ـ مف وةوده فقا  رفة اخر  9
 1.18 نـو معتفدًا وصوؿ إشعارات مختل ة )فيسبوؾ  و تس اب  رسا ؿ نصيو(اصحو مف ال 11
 1.69 اصحو مف النـو معتفًدا اف ىات قا يرف بالر ـ مف انو ليس  ذلؾ 11
 1.71 اسمع ىات قا يرف وىو م،لؽ او صامت بالر ـ مف وةودي فقا اما ف الإوإاال 12
 1.71 فقا اما ف الإوإاالاشعر اف ىات قا ييتز وىو م،لؽ بالر ـ مف وةودي  13
 1.72 اسمع ىات قا يرف بعد إ اققا لو ووإعو فقا ةيبقا ب ترة قصيرة ةًدا 14
 1.71 اسمع ىات قا يرف مف شخص تربطنقا بو ااقة حميمة بالر ـ مف انو م،لؽ او صامت 15
 1.66 اسمع ىات قا يرف اند انتظار خبر مصيري بالر ـ مف انو م،لؽ او صامت 16
 1.75 قا يرف بينما اشاىد التل از ر ـ انو م،لؽ او صامتاسمع ىات  17
 1.75 اسمع ىات قا يرف ر ـ انو م،لؽ إذا  نت مش،وًت بما ت استمتع بو 18
 1.62 اسمع ىات قا يرف ا ناال انيما قا فقا العمؿ 19

 

المفيػاس ياحظ مف مؤشرات صػدؽ البنػاال السػابفة  افَّ معامػؿ ارتبػاط ةميػع ال فػرات الم صػحت مػع        
( وبالتػالقا تـػ حػذفيا  حيػث ااتمػد معيػار لفبػوؿ ال فػرة بػثف ت 11(  باست ناال ال فػرة )1.31بلت االى مف )

(م وبػػذلؾ ففػػد Hattie, 1985(  وفػػؽ مػػا اشػػار إليػػو ىػػاتقا )1.31يفػػؿ معامػػؿ ارتباطيػػا الم صػػحت دوف )
 قبلت باققا ففرات المفياس.
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 .ميثبات مقياس متالزمة االهتزاز والرنين الوه
باسػػتخداـ م ففػد تػـػ حسػػابو اتىتػزاز والػػرنيف الػػوىمقائداة  ئ ػراض التحفػػؽ مػػف  بػات اتتسػػاؽ الػػداخلقا       

مػػف طلبػػة ةامعػػة الػػى بيانػػات التطبيػػؽ ائوؿ للعينػػة اتسػػتطااية  Cronbach’s αمعادلػػة  رونبػػاخ ال ػػا 
مػف خػارج اينػة الدراسػة    وىـػ(22 مػف الػذ ور مػف اإلنػاث 13( طالب، وطالبػة، )35اليرموؾ والم ونة مف )

وئ ػػراض التحفػػؽ مػػف  بػػات اإلاػػادةم ففػػد تػـػ إاػػادة التطبيػػؽ الػػى (. 1.94حيػػث بل،ػػت قيمتػػو )الر يسػػية  
ب اصػػؿ زمنػػقا مفػػداره اسػػبوايف   ػػـ تػػـ حسػػابو باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف العينػػة اتسػػتطااية 

ؿ بالتطبيؽ ال انقا فقا العينة   (.1.95اتستطااية  حيث بل،ت قيمتو )لعاقة التطبيؽ ائوَّ
 

 .تصحيح مقياس متالزمة االهتزاز والرنين الوهمي
اشتمؿ مفياس متازمة اتىتزاز والػرنيف الػوىمقا بصػورتو النيا يػة الػى  مػاف اشػرة ففػرة  ي ةػاب الييػا        

ى انػػػد تصػػػحيت (   الًبػػػا وتعطػػػ5بتػػػدري  خماسػػػقا يشػػػتمؿ البػػػدا ؿ ىدا ًمػػػا وتعطػػػى انػػػد تصػػػحيت المفيػػػاس )
(  مطلفًػػا 2(  نػػادًرا وتعطػػى انػد تصػػحيت المفيػػاس )3(  احياًنػػا وتعطػػى انػػد تصػحيت المفيػػاس )4المفيػاس )

( وىػػػذه الػػػػدرةات تنطبػػػؽ الػػػػى ةميػػػع ال فػػػػرات  ونيػػػا مصػػػػا ة باتةػػػػاه 1وتعطػػػى انػػػػد تصػػػحيت المفيػػػػاس )
ا ارت عػت الدرةػة  ػاف ( درةػة  حيػث  لمػ91( وحتػى )18موةب  وبذلؾ تتراوح درةات المفيػاس   ػؿ مػف )

ذلػػػؾ مؤشػػػر الػػػى ازديػػػاد متازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا والع ػػػس صػػػحيت  وقػػػد تػػـػ تصػػػنيؼ ائوسػػػاط 
الحسػػابية تسػػتةابات افػػراد الدراسػػة إلػػى  ا ػػة مسػػتويات لشػػدة متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا لػػدييـ الػػى 

(  متوسػػط ويعطػػى للحاصػػليف الػػى 3.66النحػػو اآلتػػقا: مرت ػػع ويعطػػى للحاصػػليف الػػى درةػػة ا بػػر مػػف )
 (.2.34(  منخ ض ويعطى للحاصليف الى درةة اقؿ مف )3.66( وحتى )2.34درةة تتراوح مف )

 ما تـػ بنػاال معيػار  خػرم ب،ػرض تحديػد نسػبة انتشػار متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا لػد  طلبػة        
( واتنحػراؼ المعيػػاري 2.223114957قيمتػو )ةامعػة اليرمػوؾ باتاتمػاد الػػى الوسػط الحسػابقا البال،ػػة 

 اآلتقا: ( لمتازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا  وذلؾ الى النحو 1.921265776البال،ة قيمتو )
 
 

 مستوى انتشار
 فئة األوساط الحسابية المقابمة له االهتزاز والرنين الوهمي

 1.31اقؿ مف  منخ ض

 متوسط
)الوسط  3.14عياري( وحتى اتنحراؼ الم - )الوسط الحسابقا 1.31

 اتنحراؼ المعياري( الحسابقا+
 3.14ا بر مف  مرت ع
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 .طمبة جامعة الريموك أداة االتسان االنفعالي لدى :ًاثاني
بيػػدؼ ال شػػؼ اػػف مسػػتو  اتتػػزاف اتن عػػالقا لػػد  طلبػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ  ففػػد تػـػ تطػػوير مفيػػاس        

خصصػػيف وائدب النظػػري   مػػا تػـػ اتسػػت ادة مػػف الدراسػػات خػػاص بيػػذه الدراسػػة  اسػػتناًدا إلػػى خبػػرة المت
(  ـ2114(  دراسػة اطيػة )ـ2111(  دراسة حمػداف )ـ2116ذات الصلة ومف ابرزىا: دراسة رياف )

لية مف اشريف ففرة موزاة إلى ـ2116دراسة الوىيبقا ) ف المفياس فقا صورتو ائوَّ خمسة  (  حيث ت وَّ
ت  اتةتماايػػة ولػػو اربػػع ففػػرات  تحمػػؿ الإػػ،وط ولػػو اربػػع ابعػػادم ىػػقا: اتسػػترخاال ولػػو سػػت ففػػرا

 ففرات  ال فة بالن س ولو  اث ففرات  التسامت ولو  اث ففرات.
 

 .دالالت الصدق والجبات ملكياس االتسان االنفعالي

 

 .دالالت الصدق الظاهري
اإػػو ىي ػػة ( 13تػـػ التحفػػؽ مػػف الصػػدؽ الظػػاىري للمفيػػاسم بعرإػػو الػػى مةمواػػة مؤل ػػة مػػف )       

تدريس مف ذوي الخبرة واتختصػاص فػقا مةػاتت الـػ الػن س التربػوي واإلرشػاد الن سػقا والتربيػة الخاصػة 
ومنػػػاى  واسػػػاليب التػػػدريس فػػػقا ةامعػػػة اليرمػػػوؾ  وذلػػػؾ بيػػػدؼ إبػػػداال  را يػػـػ حػػػوؿ دقػػػة وصػػػحة محتػػػو  

مناسػػبتيا لفيػػاس مػػا المفيػػاس مػػف حيػػث: درةػػة قيػػاس ال فػػرة للبعػػد  ووإػػوح ال فػػرات  والصػػيا ة الل،ويػػة  و 
إافة او تعديؿ او حذؼ ما يرونو مناسًبا الى ائبعاد او ال فرات.  وإعت ئةلو  وا 

تػـػ ائخػػذ ب افػػة ماحظػػات المح مػػيفم حيػػث تػـػ حػػذؼ بعػػد ال فػػة بػػالن س الم ػػوف مػػف  ػػاث  ففػػرات         
إػافة ففػرة واحػدة إلػػ ى بعػد اتةتماايػة  وتعػػديؿ وتعػديؿ الصػيا ة الل،ويػة لػػ اث ففػرات وحػذؼ ففػرة واحػػدة وا 

الصػػػيا ة الل،ويػػػة لػػػ اث ففػػػرات ودمػػػ  ففػػػرتيف ب فػػػرة واحػػػدة واإلبفػػػاال الػػػى ففػػػرة واحػػػدة دوف تعػػػديؿ فػػػقا بعػػػد 
إػػػافة ففػػػرة واحػػػدة إلػػػى بعػػػد التسػػػامت  وحػػػذؼ ففػػػرتيف وتعػػػديؿ  اتسػػػترخاال  وتعػػػديؿ صػػػيا ة  ػػػاث ففػػػرات وا 

إػػػافة ففػػػرة واحػػػدة إلػػػى بعػػػد تحمػػػؿ ال إػػػ،وط  وبيػػػذا اصػػػبت اػػػدد ففػػػرات المفيػػػاس بعػػػد الصػػػيا ة الل،ويػػػة وا 
( ففػرةم موزاػة، الػى اربعػة ابعػاد: اتسػترخاال ولػو خمػس ففػرات مشػتمًا الػى  ػاث ففػرات ذات 17التح ػيـ )

(  اتةتماايػػة ولػػو اربػػع ففػػرات مشػػتمًا الػػى  ػػاث ففػػرات ذات اتةػػاه 5  3  2اتةػػاه سػػالب ذوات ائرقػػاـ )
تحمػػؿ الإػػ،وط ولػػو  ػػاث ففػػرات مشػػتمًا الػػى ففػػرتيف ذات اتةػػاه سػػالب (  8  7  6سػػالب ذوات ائرقػػاـ )

 (.17(  التسامت ولو اربع ففرات مشتمًا الى ففرة ذات اتةاه سالب وىقا ففرة )11  11ذواتقا الرقميف )
 

 .مؤشرات صدق البناء والصدق الةاممي
 تـ تطبيؽفرات المفياسم ففد الداخلقا ل  صدؽ البناال الخاصة باتتساؽبيدؼ التحفؽ مف مؤشرات         
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طالػب   (13( طالػب، وطالبػة، مػف طلبػة ةامعػة اليرمػوؾ )35المفياس الى اينة استطااية م ونة مػف )
مػػف خػػارج اينػػة الدراسػػة الر يسػػية  وتػػـ حسػػاب مؤشػػرات صػػدؽ البنػػاال الخاصػػة  طالبػػة  وىػػـ (22)و

سػوف بػيف ففػرات المفيػاس  حيػث تبػيف افَّ باتتساؽ الداخلقا ل فرات المفياس باستخداـ معامات ارتباط بير 
( تػػرتبط مػػع بفيػػة ففػػرات المفيػػاس 17  12  8  7  6  5  4  3  2 ػػؿ ففػػرة مػػف ال فػػرات ذوات ائرقػػاـ )

بعاقات ارتباطية سلبية بالر ـ مف مراااة اتةاه ال فرات سالبة المإموف و يػر ذات دتلػة إحصػا ية انػد 
 ت تفدـ اية معلومات.اليو حذفيا ةميًعا مف المفياس   ونيا (م مما يترتب α=1.15مستو  الدتلة )

التوصػؿ إلػى دتتت الصػدؽ العػاملقا لمفيػاس وىذا ما تطابؽ مع نتا   التحليػؿ العػاملقا  حيػث تـػ        
( ففػػرة 17( ففػػرة اػػف طريػػؽ إةػػراال التحليػػؿ العػػاملقا  وذلػػؾ بعػػد تطبيػػؽ المفيػػاس )17اتتػػزاف اتن عػػالقا )

لل فػرة مفبػوًت  وقػد ( فػث  ر 1.4(  حيػث تـػ ااتبػار التشػبع بمفػدار)819سة والم ونة مف )الى اينة الدرا
 (.3( ففرات الى بعد واحد  وذلؾ  ما ىو مبيف فقا الةدوؿ )8اظيرت النتا   تشبع )

 
 : (3)جدول 

 ( فقرة.17قيم مةامالت الصدق الةاممي لفقرات مقياس االتزان االنفةالي )

 التشب: تزان االنفةالياال  مضمون فقرات الرقم
 1.31 امتاز باليدوال مفارنة ب،يري 1
 1.15 ا ست ار فقا مواقؼ النفاش العادية 2
 1.14 ا إب ئسباب تافية 3
 1.18 اسيطر الى ن سقا اندما ا إب 4
 1.21 حياتقا ملي ة بالمن،صات 5
 1.19 اتوتر فقا الح ات والمناسبات اتةتمااية 6
 1.16 ما يزاةنقا اآلخريفاميؿ للمشاةرات اند 7
 1.19 اإطرب لوةود ائخريف معقا 8
 1.48 اإبط ن سقا لو  انت ائشياال فقا  ير م انيا 9
 1.46 يإايفنقا استخ اؼ اآلخريف بمشااري )ا سية( 11
 1.41 يزاةنقا اف اتصرؼ  ما يتوقع اآلخريف منقا وليس  ما اريد انا )ا سية( 11
 1.18 تقا فقا الحياة.لدي الفدرة الى تحديد اولويا 12



 الشريفني وعبري الرفاعي وآمهى ارحين أمحد .......................................................... متالزمة االهتساز والرنني الوهمي

 

 

                                                                                 (222)                                                           م5102، 3 العدد ،52 اجملمداملهارة، 

 التشب: تزان االنفةالياال  مضمون فقرات الرقم
 1.51 اتعامؿ بروية فقا المواقؼ الصعبة 13
 1.51 ات يـ الظروؼ السي ة التقا مرت فقا حياتقا 14
 1.47 اتةاوز اف اخطاال ائخريف معقا 15
 1.42 اتفبؿ ن سقا اندما اخطئ 16
 1.21 ارد اإلساالة بم ليا 17

 

م ئنيػػا لػػـػ (17  12  8  7  6  5  4  3  2)(: انػػو تػـػ حػػذؼ ال فػػرات 3يتإػػت مػػف الةػػدوؿ )       
م ونػة مػف (  وبيػذا اصػبحت الصػورة النيا يػة للمفيػاس الدراسػة 1.4ت ف ذات تشبعات تزيػد قيمتيػا اػف )

 ( ففرات تفيس اتتزاف اتن عالقا   ؿ.8)
 

 .ثبات مقياس االتزان االنفةالي
خداـ معادلػػة  رونبػػاخ ال ػػا باسػػتئ ػػراض التحفػػؽ مػػف  بػػات اتتسػػاؽ الػػداخلقام ففػػد تػػـ حسػػابو        

Cronbach’s Alpha  مػف طلبػة ةامعػة باتاتمػاد الػى بيانػات التطبيػؽ ائوؿ للعينػة اتسػتطااية
مػف خػارج اينػة الدراسػة  طالبػة  وىػـ (22)طالػب  و (13( طالب، وطالبة، )35اليرموؾ والم ونة مف )

إاػػػادة اػػػادة لػػػقداةم ففػػػد تػػػـ وئ ػػػراض التحفػػػؽ مػػػف  بػػػات اإل(. 1.72  حيػػػث بل،ػػػت قيمتػػػو )الر يسػػػية
ب اصؿ زمنقا مفداره اسبوايف بيف التطبيفيف ائوؿ وال انقا   ـ تػـ التطبيؽ الى العينة اتستطااية 

 (.1.78حسابو باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف  حيث بل،ت قيمتو )
 

 .تصحيح مقياس االتزان االنفةالي
نيا يػة الػى  مػاف  ففػرات  منيػا سػت ففػرات ي ةػاب اشتمؿ مفياس اتتػزاف اتن عػالقا بصػورتو ال       

(   الًبػا وتعطػى انػد 5الييا بتدري  خماسقا يشتمؿ البدا ؿ ىدا ًما وتعطػى انػد تصػحيت المفيػاس )
(  نادًرا وتعطى اند تصػحيت المفيػاس 3(  احياًنا وتعطى اند تصحيت المفياس )4تصحيت المفياس )

( وىػذه الػدرةات تنطبػؽ الػى ال فػرات الم صػا ة باتةػاه 1(  مطلًفا وتعطػى انػد تصػحيت المفيػاس )2)
موةب  ومنيا ففرتيف ي ةاب الييا بتدري  خماسقا يشتمؿ البدا ؿ ىدا ًما وتعطى اند تصػحيت المفيػاس 

(  نػػػادًرا 3(  احياًنػػػا وتعطػػػى انػػػد تصػػػحيت المفيػػػاس )2(   الًبػػػا وتعطػػػى انػػػد تصػػػحيت المفيػػػاس )1)
( وىػذه الػدرةات تنطبػؽ 5فًػا وتعطػى انػد تصػحيت المفيػاس )(  مطل4وتعطى اند تصػحيت المفيػاس )

( 41( وحتػػػى )8)الػػػى ال فػػػرات الم صػػػا ة باتةػػػاه سػػػالب  وبػػػذلؾ تتػػػراوح درةػػػات المفيػػػاس   ػػػؿ مػػػف 
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درةة  حيث  لما ارت عت الدرةة  اف ذلػؾ مؤشػر الػى زيػادة اتتػزاف اتن عػالقا والع ػس صػحيت  وقػد تـػ 
افػػراد الدراسػػة إلػػى  ا ػػة مسػػتويات لاتػػزاف اتن عػػالقا لػػدييـ الػػى تصػػنيؼ ائوسػػاط الحسػػابية تسػػتةابات 

(  متوسػط ويعطػى للحاصػليف الػى 3.66النحو اآلتقا: مرت ع ويعطػى للحاصػليف الػى درةػة ا بػر مػف )
 (.2.34(  منخ ض ويعطى للحاصليف الى درةة اقؿ مف )3.66( وحتى )2.34درةة تتراوح مف )

 

 .متغريات الدراشة
 ؼ مت،يرات الدراسة الى النحو اآلتقا: تـ تصني       

 ولو ف تاف )طالب  طالبة(. جنس الطمبة؛ -
 ولو مستوياف )المية  إنسانية(. الكمية؛ -
 ولو مستوياف )ذ قا  بسيط(. نوع الهاتف المستخدم؛ -
 ولو اربعة مستويات )ائولى  ال انية  ال ال ة  الرابعة فث  ر(. السنة الدراسية؛ -
 اربعة مستويات )ممتاز  ةيد ةًدا  ةيد  مفبوؿ(. ولو التحصيل األكاديمي؛ -
 ولػو اربعػة مسػتويات )اقػؿ مػف سػااة  مػف مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام الهعاتف يومًيعا؛ -

 سااة وحتى  اث  مف  اث سااات وحتى خمس  مف خمس سااات وحتى اشرة(.
تيف وحتػى تسػع  ا  ػر مػف ولو  ا ة مستويات )اقؿ مف سنتيف  مػف سػن منذ متى تستخدم الهاتف؛ -

 تسع سنوات(.
 ولو خمسة مسػتويات )ةيػب الفمػيص  ةيػب المكان المةتاد الذي تحب أن تض: فيه هاتفك؛ -

 ائمامية  ةيب البنطاؿ الخل ية  شنطة اليد  اليد(. البنطاؿ
 

 .مهوجية الدراشة

ز والػػػرنيف الػػػوىمقا تػػـػ اسػػػتخداـ المػػػني  الوصػػػ قا اترتبػػػاطقا لل شػػػؼ اػػػف ااقػػػة متازمػػػة اتىتػػػزا       
ا ػر باتتزاف اتن عالقا لد  طلبػة ةامعػة اليرمػوؾ  و ػذلؾ ال شػؼ اػف مسػتو   ػؿ  منيمػا  وال شػؼ اػف 

   وذلؾ لمناسبتو وطبيعة ىذه الدراسة واىدافيا.ةنس الطلبة فقا العاقة بينيما
 

 .الهتائج
  طلبة ةامعة اليرموؾ؟ .  ما مستو  انتشار متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا لد  السؤال األول:

 (Observed Frequenciesلإلةابة اف سؤاؿ الدراسة ائوَّؿم ففد تـ حساب الت رارات الم شاىدة )        
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تحديػدىا  ل ؿ مستو  مف مستويات انتشار متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا والنسػب الم ويػة ليػا التػقا تـػ
وففًا لمعيػار تصػنيؼ درةػات الطلبػة الػى مفيػاس متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا المػذ ور فػقا الطريفػة 

χواإلةراالات   ـ استخداـ اختبار 
(  الذي ت يم ػف حسػابو إتَّ بعػد Goodness of fitلحسف المطابفة ) 2

(   ـػ تـػ حسػاب البػاققا Residual)( ليـػ والبػاققا Expected Frequenciesحسػاب الت ػرارات المتوقعػة )
( بيدؼ تحديد مستو  انتشػار اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا اػف طريػؽ Standardized Residualالمعياري )

تحديد اي النسب الم وية للطلبة إمف  ؿ مستو  مف مسػتويات اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا قػد  انػت ا  ػر 
 .(4)وقعة  وذلؾ  ما ىو مبيف فقا الةدوؿ مما ىقا متوقعة واي  منيا قد  انت اقؿ مما ىقا مت

 
 : (4)الجدول 

χنتائج اختبار 
لحسن مطابقة التكرارات الُمشاهدة لممتوقةة ضمن مستويات متالزمة االهتزاز  2

 والرنين الوهمي لدى طمبة جامةة اليرموك.

رتبة
ال

 

متالزمة 
 االهتزاز

 والرنين الوهمي

 التكرار
 المالحظ

 النسبة
 المئوية

 التكرار
 لمتوق:ا

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المةياري

χ
2 

 درجة
 الحرية

 احتمالية
 الخطأ

 الباقي
 المةياري

 15.49 1.11 1 239.87 1.51 2.18 269.67 64.77 524 متوسط 1
 7.41- 1.11 1 54.89 1.48 3.73 269.67 18.29 148 مرت ع 2
 8.18- 1.11 1 65.27 1.11 1.12 269.67 16.93 137 منخ ض 3

 1.11 1.11 2 361.13 1.98 2.22 819.11 111.11 819 قاال ل
 

افَّ نتا   مستو  انتشار متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا لػد  طلبػة  (4)ياحظ مف الةدوؿ        
 ةامعة اليرموؾ قد  انت الى النحو اآلتقا: 

 ى إػمف مسػتو ةاال مستو  انتشار متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا المتوسط فقا المرتبة ائول -
 ( مف مةمؿ افػراد اينػة الدراسػة وىػقا نسػبة االػى ممػا ىػقا%64.77شدة )متوسط( بنسبة م وية )

 . (α=1.15)متوقع ليا وففًا للباققا المعياري اند مستو  الدتلة 
ةاال مستو  انتشػار متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا المرت ػع فػقا المرتبػة ال انيػة إػمف مسػتو   -

ممػا ىػقا ( مػف مةمػؿ افػراد اينػة الدراسػة وىػقا نسػبة اقػؿ %18.29ة م وية )شدة )مرت ع( بنسب
 . (α=1.15)متوقع ليا وففًا للباققا المعياري اند مستو  الدتلة 
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 ةاال مستو  انتشػار متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا المػنخ ض فػقا المرتبػة ال ال ػة إػمف مسػتو  -
 د اينػة الدراسػة وىػقا نسػبة اقػؿ ممػا ىػقا( مػف مةمػؿ افػرا%16.93شدة )منخ ض( بنسبة م وية )

 (.α=1.15)متوقع ليا وففًا للباققا المعياري اند مستو  الدتلة 
 

 . تػػـ حسػػاب ائوسػػاط مععا مسععتوى االتععزان االنفةععالي لععدى طمبععة جامةععة اليرمععوك   السععؤال الثععاني:
تػػزاف اتن عػػالقا لػػد  الحسػػابية واتنحرافػػات المعياريػػة لاتػػزاف اتن عػػالقا  مػػع مرااػػاة ترتيػػب ففػػرات ات

 .5الطلبة تنازلًيا وففًا ئوساطيا الحسابية  وذلؾ  ما ىو مبيف فقا الةدوؿ 
 

 : (5)الجدول 
 األوساط الحسابية واالنحرافات المةيارية لالتزان االنفةالي والفقرات التابةة له لدى 

 طمبة جامةة اليرموك مرتبًة تنازلًيا وفقًا ألوساطها الحسابية.

 قمالر  الرتبة
 االتزان االنفةالي
 والفقرات التابةة له

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى المةياري

 مرت ع 1.19 3.88 ات يـ الظروؼ السي ة التقا مرت فقا حياتقا 14 1
 مرت ع 1.16 3.79 امتاز باليدوال مفارنة ب،يري 1 2
 مرت ع 1.16 3.71 اتعامؿ بروية فقا المواقؼ الصعبة 13 3
 متوسط 1.12 3.66 ف اخطاال ائخريف معقااتةاوز ا 15 4
 متوسط 1.29 3.58 )عكسية(يإايفنقا استخ اؼ اآلخريف بمشااري  11 5
 متوسط 1.25 3.54 )عكسية(يزاةنقا اف اتصرؼ  ما يتوقع اآلخريف منقا وليس  ما اريد انا  11 6
 متوسط 1.19 3.54 اتفبؿ ن سقا اندما اخطئ 16 7
 متوسط 1.18 3.11 اال فقا  ير م انيااإبط ن سقا لو  انت ائشي 9 8

 متوسط 1.68 3.61 ال لقا للمفياس
 

تصػنيؼ افَّ مسػتو  اتتػزاف اتن عػالقا قػد ةػاال إػمف مسػتو  )متوسػط( بعػد  (5)ياحظ مف الةػدوؿ        
 الوسط الحسابقا الخاص بو وففًا للمعيار السابؽ. 

 

الهتعزاز والعرنين العوهمي بعاالتزان االنفةعالي ما حجم الةالقة االرتباطيعة لمتالزمعة االسؤال الثالث: "
 . تـػ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف لعاقػة متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا لدى طمبة جامةة اليرموك 

مسػتو   انػد( بدتلػة إحصػا ية 1.16-باتتزاف اتن عالقا لد  طلبػة ةامعػة اليرمػوؾ حيػث بل،ػت قيمتػو )
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 & ,Hinkle, Wiersmaمعيػار )ة اتتةاه إعي ة الفوة حسػب ( وىقا ااقة سالبα=1.15الدتلة )

Jurs; 1988). 
 

( فععي قععوة الةالقععة α=0.05هععل يوجععد فععرق دال إحصععائًيا عنععد مسععتوى الداللععة ) السععؤال الرابعع:: 
االرتباطية لمتالزمة االهتزاز والرنين الوهمي باالتزان االنفةالي لدى طمبة جامةة اليرموك ُيةعزى لعع 

ية، نوع الهاتف الُمسعتخدم، منعذ متعى تسعتخدم الهعاتف، السعنة الدراسعية، التحصعيل )الجنس، الكم
األكاديمي، مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام الهاتف يومًيعا، المكعان المةتعاد العذي تحعب أن 

  .تض: فيه هاتفك( 
الػػرنيف الػػوىمقا لإلةابػػة اػػف سػػؤاؿ تػـػ حسػػاب معػػامات ارتبػػاط بيرسػػوف لعاقػػة متازمػػة اتىتػػزاز و        

بػػاتتزاف اتن عػػالقا لػػػد  طلبػػة ةامعػػػة اليرمػػوؾ وففػػًا لػػػػ )الةػػنس  ال ليػػػة  نػػوع اليػػاتؼ الم سػػػتخدـ(   ػـػ تػػـػ 
العشػرية الم اف ػة ليػام بيػدؼ ال شػؼ اػف ةوىريػة ال ػرؽ بينيمػا  Zتحويؿ قيـ معامات اترتباط إلػى قػيـ 

 .(6)ىو مبيف فقا الةدوؿ تيف  وذلؾ  ما باستخداـ معادلة ال رؽ بيف معاملقا ارتباط لعينتيف مستفل
 

 :(6)الجدول 
نتائج مةادلة الفرق بين مةاممي ارتباط لةينتين مستقمتين لةالقة متالزمة االهتزاز والرنين الوهمي 
 باالتزان االنفةالي لدى طمبة جامةة اليرموك وفقًا لع )الجنس، الكمية، نوع الهاتف الُمستخدم(.

 الجنس المتغير
 الزمة االهتزاز والرنينارتباط مت

 Z الةدد الوهمي باالتزان االنفةالي
 احتمالية
 الخطأ

 الةنس
 299 1.21 ذ ر

1.364 1.914 
 511 1.11 ان ى

 ال لية
 561 1.15 المية

-1.112 1.396 
 249 1.16 إنسانية

 نوع الياتؼ
 المستخدـ

 786 1.15 ذ قا
-1.274 1.384 

 23 1.21 بسيط
تسػػػاوي الفيمػػػة  α=1.15دتلػػػة  رةػػػة للتوزيػػػع الزا ػػػقا  نػػػا قا الػػػذيؿ انػػػد مسػػػتو * الفيمػػػة الح
 (1.95996المطلفة لػ )
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( بػيف معػاملقا α=1.15اػدـ وةػود فػرؽ داؿ إحصػا ًيا انػد مسػتو  الدتلػة ) (6)يتبيف مف الةدوؿ 
موؾ ي عز  لػ ارتباط ااقة متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا باتتزاف اتن عالقا لد  طلبة ةامعة الير 

 )الةنس  ال لية  نوع الياتؼ الم ستخدـ(.
 مػػػػا تػػػـػ حسػػػػاب معػػػػامات ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف لعاقػػػػة متازمػػػػة اتىتػػػػزاز والػػػػرنيف الػػػػوىمقا بػػػػاتتزاف        

اتن عػػالقا لػػد  طلبػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ وففػػًا لػػػ )منػػذ متػػى تسػػتخدـ اليػػاتؼ(   ػـػ تػـػ تحويػػؿ قػػيـ معػػامات 
ية الم اف ة ليػام بيػدؼ ال شػؼ اػف ةوىريػة ال ػروؽ بينيػا باسػتخداـ اإلحصػا قا العشر  Zاترتباط إلى قيـ 

V (7)  وذلؾ  ما ىو مبيف فقا الةدوؿ. 
 

 :(7)الجدول 
 لةالقة متالزمة االهتزاز والرنين الوهمي باالتزان االنفةالي لدى  Vنتائج اإلحصائي 

 طمبة جامةة اليرموك وفقًا لع )منذ متى تستخدم الهاتف(.
 ىمنذ مت

 تستخدم الهاتف
 ارتباط متالزمة االهتزاز والرنين
 Zقيمة  الةدد الوهمي باالتزان االنفةالي

 الةشرية
 قيمة
 *V اإلحصائي

 درجة
 الحرية

 احتمالية
 الخطأ

 1.12 88 1.11 اقؿ مف سنتيف
 1.13 611 1.13 مف سنتيف وحتى تسع 1.14 2 2.61

 1.31 111 1.29 ا  ر مف تسع سنوات
 

 ( بػيف معػاماتα=1.15ادـ وةود فروؽ دالة إحصا ًيا اند مسػتو  الدتلػة ) (7)يتبيف مف الةدوؿ        
اليرمػوؾ ت عػز  لػػ )منػذ ارتباط ااقة متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا بػاتتزاف اتن عػالقا لػد  طلبػة ةامعػة 

 متى تستخدـ الياتؼ(.
قػػة متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا بػػاتتزاف فيمػػا تػػـ حسػػاب معػػامات ارتبػػاط بيرسػػوف لعا       

اتن عػػالقا لػػد  طلبػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ وففػػًا لػػػ )السػػنة الدراسػػية  التحصػػيؿ ائ ػػاديمقا  مفػػدار الوقػػت 
العشػرية  Zالذي تفإيو فػقا اسػتخداـ اليػاتؼ يومًيػا(   ػـ تػـ تحويػؿ قػيـ معػامات اترتبػاط إلػى قػيـ 

  وذلؾ  ما ىػو مبػيف Vية ال روؽ بينيا باستخداـ اإلحصا قا الم اف ة ليام بيدؼ ال شؼ اف ةوىر 
 .8فقا الةدوؿ 
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 :(8)الجدول 
لةالقة متالزمة االهتزاز والرنين الوهمي باالتزان االنفةالي لدى طمبة جامةة اليرموك  Vنتائج اإلحصائي 

 الهاتف يومًيا(. وفقًا لع )السنة الدراسية، التحصيل األكاديمي، مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام

 مستويات المتغير
 المتغير

ارتباط متالزمة االهتزاز 
الوهمي باالتزان  والرنين

 االنفةالي
 Zقيمة  الةدد

 الةشرية

 قيمة
اإلحصائي 

V 

رجة
د

 
رية
الح

 

لية
تما
اح

 
خطأ

ال
 

 السنة
 الدراسية

 1.18 411 0.18 ائولى

4.7981 3 1.18 
 1.14 187 1.14 ال انية
 1.29 119 1.28 ال ال ة

 1.13 112 1.13 الرابعة فث  ر
 التحصيؿ
 ائ اديمقا

 1.14 211 1.14 ممتاز

4.18 3 1.11 
 1.23 341 1.22 ةيد ةًدا
 1.15 216 1.15 ةيد
 1.14 53 1.14 مفبوؿ

 مفدار الوقت الذي
 تفإيو فقا استخداـ
 الياتؼ يومياً 

 1.33 51 1.32 اقؿ مف سااة

2.11 3 1.21 

 1.11 218 1.11 مف سااة وحتى  اث
مف  اث سااات وحتى 

 1.16 313 1.15 خمس

مف خمس سااات وحتى 
 1.15 227 1.15 اشرة

 

( بػػػيف α=1.15اػػػدـ وةػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا ًيا انػػػد مسػػػتو  الدتلػػػة ) 8يتبػػػيف مػػػف الةػػػدوؿ        
وىمقا باتتزاف اتن عالقا لػد  طلبػة ةامعػة اليرمػوؾ معامات ارتباط ااقة متازمة اتىتزاز والرنيف ال

 الياتؼ يومًيا(.ت عز  لػ )السنة الدراسية  التحصيؿ ائ اديمقا  مفدار الوقت الذي تفإيو فقا استخداـ 
واخيػػػًرام ففػػػػد تػػػـ حسػػػػاب معػػػامات ارتبػػػػاط بيرسػػػوف لعاقػػػػة متازمػػػة اتىتػػػػزاز والػػػرنيف الػػػػوىمقا        

بة ةامعة اليرموؾ وففًا لػ )الم اف المعتاد الػذي تحػب اف تإػع فيػو ىات ػؾ(  باتتزاف اتن عالقا لد  طل
العشػػرية الم اف ػػة ليػػام بيػػدؼ ال شػػؼ اػػف ةوىريػػة  Z ػػـ تػػـ تحويػػؿ قػػيـ معػػامات اترتبػػاط إلػػى قػػيـ 

 .9  وذلؾ  ما ىو مبيف فقا الةدوؿ Vال روؽ بينيا باستخداـ اإلحصا قا 
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 :(9)الجدول 
متالزمة االهتزاز والرنين الوهمي باالتزان االنفةالي لدى طمبة جامةة اليرموك لةالقة  Vنتائج اإلحصائي 

 وفقًا لع )المكان المةتاد الذي تحب أن تض: فيه هاتفك(.
 المكان المةتاد الذي تحب
 أن تض: فيه هاتفك

 ارتباط متالزمة االهتزاز والرنين
 الوهمي باالتزان االنفةالي

 Zقيمة  الةدد
 الةشرية

 قيمة
 *Vصائي اإلح

 درجة
 الحرية

 احتمالية
 الخطأ

 1.13- 18 1.13- ةيب الفميص

3.43 4 1.15 
 1.19 271 0.18 ةيب البنطاؿ ائمامية
 1.49 18 1.45 ةيب البنطاؿ الخل ية

 1.13 217 1.13 شنطة اليد
 1.14 285 0.13 اليد

 

( بػيف معػامات α=1.15انػد مسػتو  الدتلػة )اػدـ وةػود فػروؽ دالػة إحصػا ًيا  9يتبيف مػف الةػدوؿ        
اليرمػػػوؾ ت عػػػز  لػػػػ ارتبػػػاط ااقػػػة متازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا بػػػاتتزاف اتن عػػػالقا لػػػد  طلبػػػة ةامعػػػة 

 )الم اف المعتاد الذي تحب اف تإع فيو ىات ؾ(.
 

 .مهاقشة الهتائج والتوصيات
زاز والػرنيف الػوىمقا لػد  طلبػة ةامعػة اليرمػوؾ  ػاف اظيرت النتا   اف مسػتو  متازمػة اتىتػالسؤال األول: 

وقػػػد يعػػزو البػػػاح وف ىػػذه النتيةػػػة إلػػى مػػػد  انتشػػار اليواتػػػؼ الذ يػػة بػػػيف طػػاب الةامعػػػة  حيػػػث متوسػػطًا  
تحوي ىذه اليواتؼ الى تطبيفات مختل ة  ػالواتس  ب والتػويتر  فيسػبوؾ... الػخ  تسػمت لل ػرد بالتواصػؿ مػع 

ع و يػػره مػػف المةتمعػػات فػػقا اي م ػػاف فػػقا العػػالـ  ذلػػؾ اف م ػػؿ ىػػذه التطبيفػػات مختلػػؼ ف ػػات وافػػراد المةتمػػ
تلبػػقا ر بػػات   يػػر مػػف طلبػػة الةامعػػة فػػقا معرفػػة ال فافػػة ائخػػر  لبػػاققا المةتمعػػات للظيػػور بمظيػػر الم فػػؼ 
امػاـ  يػػره مػػف الطلبػة وللحصػػوؿ الػػى المعلومػة الصػػحيحة مػػف مصػدرىا. وبػػالر ـ مػػف  ػؿ ذلػػؾ إتل اف   ػػرة 

اـ ىػػذه التطبيفػػات فػػقا اليواتػػؼ النفالػػة تػػث ير سػػلبقا الػػى اػػدة ةوانػػب فػػقا حيػػاة الطالػػب  وخصوًصػػا اسػػتخد
الػػى تواصػػلو مػػع محيطػػو ائسػػري  ائمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى زيػػادة اسػػتخدامو لليػػاتؼ النفػػاؿ و  ػػرة النظػػر إليػػو 

اتىتػػزاز والػػرنيف  لاطم نػػاف مػػف اػػدـ وصػػوؿ رسػػا ؿ او تطبيفػػات ةديػػدة وبالتػػالقا التػػث ر بمػػا يسػػمى متازمػػة
 الوىمقا فيشعر الطالب بيات و يرف او بوصوؿ رسالة معينة  وبعد رؤية الياتؼ ت يةد شيً ا. 

وقػػػد يعػػػزو البػػػاح وف ايإػػػًا انتشػػػار متازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا انػػػد طلبػػػة ةامعػػػة اليرمػػػوؾ        
لفلػػة اف الػػى اليواتػؼ النفالػة نظػرًا بشػ ؿ متوسػط لعػدـ معرفػة الطلبػػة بالمخػاطر الصػحية والسػلو ية لإلدمػ
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الت فيؼ الةامعقا بيذه المخاطر  ت بؿ و  رة اإلاانات المشةعة الى استخداـ اليواتؼ النفالػة و  ػرة 
العروض المتتاليػة مػف الشػر ات تسػتخداـ اتنترنػت وتحميػؿ التطبيفػات المختل ػة للتواصػؿ اتةتمػااقا 

ة بالمخػاطر الصػحية  الشػعور بالصػداع  والن سػية  العزلػة ومف المم ف ازو ذلػؾ إلػى اػدـ معرفػة الطلبػ
واتنسػػحاب اتةتمػػااقا  والسػػلو ية  ػػالتوتر والشػػعور بػػالفلؽ والت فػػد المسػػتمر لليػػاتؼ خوفػػًا مػػف ففػػداف 

  الفدرة الى التواصؿ مع اآلخريف.
لػػوىمقا لػػد  طلبػػة وقػػد يعػػزو البػػاح وف ايًإػػا ذلػػؾ المسػػتو  المتوسػػط فػػقا متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف ا       

ةامعػػة اليرمػػوؾ إلػػى الػػدتتت والمعػػانقا الن سػػية واتةتماايػػة لليػػاتؼ النفػػاؿ  حيػػث يػػدؿ نػػوع اليػػاتؼ النفػػاؿ 
فػػقا المةتمػػع الػػى الم انػػة اتةتماايػػة واتقتصػػادية لصػػاحبو  ائمػػر الػػذي يةعػػؿ صػػاحب اليػػاتؼ المتطػػور 

ائمػػر الػػذي اد  إلػػى  –ية المنتظػػرة امػػاـ النػػاس ي   ػر مػػف اسػػتخدامو للظيػػور بالم انػػة اتةتماايػػة واتقتصػاد
التنػػافس بػػيف الطلبػػة تمػػتاؾ احػػدث اليواتػػؼ النفالػػة والتػػقا تحػػوي الػػى اػػدد  بيػػر مػػف التطبيفػػات مػػف اةػػؿ 
موا بة التطور والتحإػر   ـػ إف اتنتشػار الواسػع لليواتػؼ النفالػة )الذ يػة( بػيف النػاس فػقا المةتمػع الحاإػر 

ابػػر تلػػؾ التطبيفػػات التػػقا ت سػػمى مواقػػع التواصػػؿ اتةتمػػااقا حتػػى انيػػا انسػػتيـ  اةبػػر النػػاس الػػى التواصػػؿ
التواصػػػؿ اتةتمػػػااقا الحفيفػػػقا مػػػف خػػػاؿ الزيػػػارات البيتيػػػة والتنػػػافس والةلسػػػات العا ليػػػة   ػػـػ تلػػػؾ العػػػروض 
ؿ الم،ريػػة ةػػًدا لشػػر ات اتتصػػاتت فػػقا ائردف والتنػػافس الػػدا ـ فيمػػا بينيػػا الػػى تػػوفير افإػػؿ الخػػدمات بثقػػ

 يوفر اتصاًت دا ًما لإلنترنت ببعض التطبيفات م ؿ )فيسبوؾ(. ائسعار حتى اف بعإيا اصبت 
وقد يعزو البػاح وف ايإػًا ىػذا المسػتو  مػف اتنتشػار لمتازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا لػد  طلبػة        

ة ان سػيـ فػقا مختلػؼ الةامعة إلى تلؾ المةمواات التقا تش ؿ ابر مواقع التواصؿ اتةتمااقا مف الطلبػ
التخصصات ب،ية إيصاؿ الواةبات المطلوبة لمساؽ مػا  او للت ااػؿ بػيف طػاب وطالبػات الفسـػ ان سػيـ  
ائمر الذي يزيد مف مراقبة اليػاتؼ النفػاؿ بػيف ال ينػة وائخػر  لمعرفػة المرسػؿ ونػص الرسػالة او إليصػاؿ 

 رسالة لطرؼ ما وانتظار الرد منو. 
ذلػػػؾ إلػػػى ر بػػػة الطلبػػػة فػػػقا إشػػػباع حاةػػػاتيـ  وتحفيػػػؽ اىػػػدافيـ يعػػػزو البػػػاح وف  ومػػػف المم ػػػف اف       

المختل ػػة  سػػواال ا انػػت معرفيػػة مرتبطػػة بالر بػػة بالحصػػوؿ الػػى المعلومػػات  او الوةدانيػػة م ػػؿ الشػػػعور 
بالسػػعادة  او ئسػػباب شخصػػية  زيػػادة ال فػػة بػػالن س  او اةتماايػػة لتفويػػة روابطيػـػ مػػع اسػػرىـ واصػػدقا يـ 

ةراال الم المات  مما يدفعيـ إلى التعلؽ بيوات يـ  وت فدىا باستمرار.باستف رساؿ الرسا ؿ  وا   باؿ وا 
وقد يعزو الباح وف تلؾ النتيةة إلى طبيعة تلؾ ال  ة مف الشباب )الطػاب( الػذيف يػدخلوف الةامعػة        

 ختلػػؼ التخصصػػات % للةامعػة وبم65ففػوانيف الدولػػة والػوزارة تػػنص الػػى اػدـ دخػػوؿ مػف ىػـػ دوف معػػدؿ 
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تتبػػايف مسػػتوياتو ائمػػر الػػذي يةعػػؿ ىنػػاؾ نوايػػة مػػف الطلبػػة تفبػػؿ بسػػبب بعػػض اتسػػت ناالات وبالتػػالقا قػػد 
مػػف حيػػث المسػػتو  العلمػػقا والر بػػة فػػقا متابعػػة الدراسػػة وطبيعػػة التخصصػػات التػػقا يدرسػػونيا وبالتػػالقا 

ذي يدفعػو لاسػتخداـ المت ػرر فاف ىناؾ ادد  بير مف الطلبػة قػد ي ػوف لديػو وقػت فػراغ  بيػر ائمػر الػ
 للياتؼ النفاؿ وىذا قد يسيـ فقا ظيور متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا لدييـ. 

 

اظيػػرت النتػػا   اف مسػػتو  اتتػػزاف اتن عػػالقا لػػد  طلبػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ ةػػاال إػػمف السععؤال الثععاني: 
ةامعػة بالعديػد مػف المت،يػرات ارتباط اتتزاف اتن عالقا لد  طلبة المستو  متوسط  وقد يعز  ذلؾ إلى 

الن سية ذات العاقة والتقا قد تترؾ ا ًرا الى الطالب خػاؿ فتػرات حياتػو المختل ػة والػى الػر ـ مػف اف 
النتيةة  انت متوسطة إت اف ذلؾ ت يعنقا انو ت يوةد اتزاف ان عالقا لد  ةميع الطلبة وقد يعػود ذلػؾ 

  حيػػث تعػػد النظػػرة اتيةابيػػة للػػذات واآلخػػريف مؤشػػرًا الػػى إلػى النظػػرة اإليةابيػػة تةػػاه ان سػػيـ واآلخػػريف
تمتػػع الطالػػب بمسػػتو  مرت ػػع مػػف الصػػحة الن سػػية  وقػػد ي ػػوف ىػػذا بسػػبب تواةػػد الطلبػػة فػػقا الةامعػػات 
وحصوليـ الى فرصة إل ماؿ تعلميـ  الى ا س  يرىـ مػف الطلبػة الػذيف ت تتػاح ليػـ ىػذه ال رصػة 

امػػة او اػػدـ المفػػدرة الػػى اسػػت ماؿ متطلبػػات النةػػاح فػػقا ال انويػػة  بسػػبب تػػدنقا المعػػدؿ فػػقا ال انويػػة الع
% للةامعػػػػػة وبمختلػػػػػؼ 65ففػػػػػوانيف الدولػػػػػة والػػػػػوزارة تػػػػػنص الػػػػػى اػػػػػدـ دخػػػػػوؿ مػػػػػف ىػػػػػـ دوف معػػػػػدؿ 

التخصصػػػات  ائمػػػر الػػػذي قػػػد يعتبػػػر سػػػببًا ر يسػػػيًا لشػػػعور العديػػػد مػػػف الطلبػػػة بال فػػػة بػػػالن س وبالتػػػالقا 
 اتتزاف اتن عالقا. 

يعز  ذلؾ إلى حػب الظيػور بػالمظير اإليةػابقا امػاـ بػاققا الطلبػة  سػواال مػف اإلنػاث امػاـ الػذ ور وقد        
او مػػػف الػػػػذ ور امػػػاـ اإلنػػػػاثم فيػػػو ائمػػػػر المنتشػػػر بػػػػيف طلبػػػة الةامعػػػػة يةعليػػـػ يسػػػػعوف إلظيػػػار الةانػػػػب 

ز  وتفػػػدير اتيةػػػابقا فػػػقا شخصػػػياتيـ خػػػاؿ ت ػػػاااتيـ المختل ػػػة  فيظيػػػروف ال فػػػة بػػػالن س والر بػػػة فػػػقا التميػػػ
 اآلخريف  ومحاولة التعرؼ الى اآلخريف  ائمر الذي قد يؤدي إلى زيادة نسبة التوازف اتن عالقا لدييـ. 

وقػػد يعػػزو البػػاح وف ىػػذه النتيةػػة ايًإػػا إلػػى المرحلػػة النما يػػة لطلبػػة الةامعػػة فالطلبػػة فػػقا ىػػػذه        
الػػى التخطػػػيط  واف احتياةػػاتيـ قػػػد  المرحلػػة يتمتعػػػوف بالفػػدرة الػػػى تحمػػؿ الإػػػ،وط واإلحبػػاط والفػػػدرة

تتػػثخر تلبيتيػػا وفػػؽ متطلبػػات الظػػروؼ المحيطػػة بيػػـ فاتن عػػاتت تفػػدـ رؤيػػة واإػػحة للفػػيـ ائخاقيػػة 
مػف وال فافية السا دة فقا المةتمع وبالتالقا فالطالب يحب اف يع س صورة إيةابيػة اػف بي تػو ومةتمعػو 

 خاؿ سلو ياتو. 
نتيةة إلى مػا تفدمػو الةامعػة مػف مرافػؽ طابيػة خدماتيػة يسػتطيع الطالػب ومف المم ف ازو ىذه ال       

 اف ي رغ مف خاليا طاقاتو مف خاؿ ممارسة ائنشطة المحببة إليو فيبتعد بذلؾ بعض الطلبة اف الرتابة
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ظيار الن س بالمظير الا   ؽ. اليومية التقا تعتبر مصدًرا لعدـ اتتزاف اتن عالقا. والميوؿ نحو اتتزاف وا 
وقػػد يعػػزو البػػاح وف تلػػؾ النتيةػػة إلػػى طبيعػػة العاقػػات ائسػػرية التػػقا يخػػرج منيػػا الطالػػب فالبي ػػة        

ائسرية ائردنية محافظة بطبيعتيا ملتزمة بالتوةيات الدينية اإلسامية وبالتػالقا ت بػد مػف إخػراج ابنػاال 
لفًيػػػا  ولػػػذلؾ ت بػػػد مػػػف الظيػػػور بػػػالمظير الا ػػػ البي ػػػة ؽ امػػػاـ اآلخػػػريف للتعبيػػػر اػػػف ملتػػػزميف دينيػػػًا وخ 

 ائسرية والمحيط اتةتمااقا بش ؿ ايةابقا. 
ودراسػة وانػقا وسػان ار وانةيػؿ   (Alsafi, 2015)ات فت ىذه النتيةة مع نتيةػة دراسػة الصػافقا وقد        

 .(Wani, Sankar, Angel, Dhivya, Rajeswari & Athirai, 2016) ودىي ا وراةيسواري وا يراي
 

اظيػػػرت النتػػػا   وةػػػود ااقػػػة ا سػػػية دالػػػة احصػػػا يًا لعاقػػػة متازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف ال الثالعععث: السعععؤ 
الػػوىمقا بػػاتتزاف اتن عػػػالقا لػػد  طلبػػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ اي اف الطلبػػػة الػػذيف يتمتعػػػوف بػػاتتزاف اتن عػػػالقا 

ن عػالقا زاد مسػتو  اتىتػزاز ي وف مستو  متازمة اتىتزاز والرنيف الوىمقا لدييـ اقؿ و لما قػؿ اتتػزاف ات
والرنيف الػوىمقا وىػذه النتيةػة تنسػةـ مػع مػا ورد بػائدب النظػري حيػث اف الطلبػة الػذيف يتمتعػوف بػاتتزاف 

ميػػػؿ  واػػػدـ التسػػػرع فػػػقا اتخػػػاذ الفػػػرارات  ولػػػدييـ الفػػػدرة الػػػى مواةيػػػة المواقػػػؼ اتن عػػػالقا يتصػػػ وف بالت
 (.  Cook, 2005الصعبة التقا مف المم ف اف يتعرإوا ليا )

المتػػػزف ان عاليػػًا لديػػػو الفػػػدرة الػػػى إةػػراال توافػػػؽ فعػػػاؿ مػػع ن سػػػو  وااإػػػاال اسػػػرتو   مػػا اف الطالػػػب        
(. فيػو ا  ػر Coplan & Weeks, 2009واقرانػو فػقا المؤسسػات التعليميػة والمةتمػع وال فافػات المختل ػة )

التػقا يتعػرض ليػا  ويميػؿ إلػى اف استفرارًا مف الناحيػة العاط يػة وا  ػر سػيطرة الػى اإلةيػاد والإػ،وطات 
تسػت ارة ان عاليػة.  تعرإػو بعػد بسػراة لحالتػو الطبيعػة ي ػوف ىادً ػا  واقػؿ ارإػة للشػعور بػالتوتر  ويعػود

متازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف وىػػػذه السػػػمات تػػػرتبط ا سػػػيًا مػػػع مػػػف يعػػػانوف مػػػف إدمػػػاف اليػػػاتؼ النفػػػاؿ او 
معاناة مف متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا يةعػؿ الطلبػة الوىمقا  فاإلدماف الى اتستخداـ للياتؼ او ال

. او الخػػوؼ (Goyal, 2015)فػقا حالػػة قلػؽ مسػػتمر وت  يػػر دا ـػ بالرسػػا ؿ النصػػية واتشػعارات المختل ػػة 
والفلؽ مف تلفقا م المة او رسالة او داوة وادـ الفدرة الى اتستةابة بسسب الفياـ بثنشػطة تتعػارض مػع 

 (.Kruger, 2015بعإيا البعض )
 -Szyjkowska, Bortkiewicz, Szymczak, & Makowiecويػر  اػدد مػف البػاح يف )       

Dabrowska, 2005 اف اسػػػتخداـ اليواتػػػؼ النفالػػػة قػػػد يػػػؤدي إلػػػى حػػػدوث بعػػػض الت،ييػػػرات لػػػد  الطلبػػػة )
اع  والتعػب بالصػدالةامعييف  لما ليا مػف تػث ير الػى سػلو اتيـ الن سػية وال سػيولوةية  فيػقا تسػبب الشػعور 

 اػػػاتإطرابات الن سية والتقا بدورى   حيث تؤدي إلى ظيور بعضزػػػػػاد  وادـ الفدرة الى التر يػػػواإلةي
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 تؤ ر فقا مستو  اتتزاف اتن عالقا.
( والػػػذي يػػػر  بػػػثف اسػػػتخداـ اليػػػاتؼ النفػػػاؿ يػػػؤدي الػػػى Khan, 2008وىػػػذا مػػػا ا ػػػد اليػػػو  يػػػاف )       

( الػػى الػػدور Kitzrow, 2003) حػػرارة حػػوؿ وداخػػؿ ائذف. ويؤ ػػد  يتػػزرواإػػطرابات النػػـو  وزيػػادة ال
السػػلبقا تسػػتخداـ اليػػاتؼ النفػػاؿ  حيػػث يػػر  بػػثف ذلػػؾ يػػؤدي إلػػى انعػػداـ الدافعيػػة وال فػػة بػػالن س  والعزلػػة 
واتنسػحاب اتةتمػػااقا  وىػػذا قػد يػػؤ ر الػػى مسػتو  اتتػػزاف اتن عػػالقا لػد  الطلبػػة الػػذي يػؤدي إلػػى اػػدـ 

 عديد مف الحاةات التقا يتوقؼ إشباايا الى إقامة ااقات مع اآلخريف. إشباع ال
( والػػذي يػػر  بػػثف ائفػػراد الػػذيف يعػػانوف مػػف ارت ػػاع Kruger, 2015وىػػذا مػػا ا ػػد اليػػو  رةيػػر )       

بمتازمػة الػرنيف واتىتػزاز  لإلصػابةمستويات الفلؽ وادـ استفرار ااقاتيـ باآلخريف ىـ ا  ػر ارإػة 
ارنة بائفراد الذيف لدييـ مستويات اقؿ مػف الفلػؽ والمحافظػة الػى مسػافة ن سػية فػقا التعامػؿ الوىمقا مف

 مع اآلخريف.
إإافة الى ما تفػدـ ففػد يعػزو البػاح وف ىػذه النتيةػة إلػى اىميػة التػوازف اتن عػالقا فػقا حيػاة الطالػب        

ظيػػار المظيػػر الما ػـػ امػػاـ اآلخػػريف  ىػػو حةػػر ائسػػاس فػػقا متازمػػة حيػػث التعبيػػر اػػف بي ػػة الطالػػب وا 
اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا ف لمػػػا زادت نسػػػبة التػػػوازف اتن عػػػالقا لػػػد  الطالػػػب  لمػػػا ح ػػـػ العفػػػؿ والمنطػػػؽ 
واستخدـ اةيزة الياتؼ النفػاؿ اسػتخداًما إيةابيػًا وفػؽ وقػت محػدد وظػروؼ معينػة وئشػياال محػددة وبالتػالقا 

لػػرنيف الػػوىمقام ئنػػو لػػف يرتفػػب رسػػا ؿ او محاد ػػات ت سػػي وف بعيػػًدا  ػػؿ البعػػد اػػف متازمػػة اتىتػػزاز وا
 ااقة لو بيا ولف يوافؽ مواقع التواصؿ اتةتمااقا الى سلب خصوصيتو ونشرىا اماـ العامة. 

اما الع س فقا ذلؾ فػاف قػؿ التػوازف اتن عػالقا فػقا حيػاة الطالػب زادت متازمػة اتىتػزاز والػرنيف        
لتػػوازف اتن عػػالقا لديػػو نتيةػػة لظػػروؼ بي يػػة معينػػة او لعػػدـ الػػواقا الػػوىمقا ذلػػؾ اف الطالػػب  لمػػا قػػؿ ا

متازمػػػة بثىميػػة اليػػاتؼ النفػػاؿ او لعػػدـ الػػواقا بعػػػادات وتفاليػػد البي ػػة المةتمعيػػة المحيطػػة بػػو  زادت 
 اتىتزاز والرنيف الوىمقا لديو. 

ؤ ر فػقا ظيػور متازمػة اما مف حيث اف العاقة إعي ة قد يعود ذلؾ إلػى تعػدد العوامػؿ التػقا قػد تػ       
اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا ومػػػف إػػػمنيا اتتػػػزاف اتن عػػػالقا  فالعاقػػػة موةػػػودة ومؤ ػػػدة فػػػقا ظػػػؿ مةمواػػػة 

 العوامؿ ائخر  المؤ رة وىذا ما يدفع للبحث اف ىذه العوامؿ مف خاؿ إةراال العديد مف الدراسات.
 

 السؤال الراب:: 
 .الجنس
 ااقة متازمة اتىتزاز والرنيف إحصا ًيا بيف معاملقا ارتباطؽ داؿ اظيرت النتا   ادـ وةود فر         



 الشريفني وعبري الرفاعي وآمهى ارحين أمحد .......................................................... متالزمة االهتساز والرنني الوهمي

 

 

                                                                                 (234)                                                           م5102، 3 العدد ،52 اجملمداملهارة، 

ويم ػف اػزو ىػذه النتيةػة إلػى اف )الةػنس(   لػالوىمقا باتتزاف اتن عالقا لد  طلبة ةامعة اليرموؾ ي عز  
ت فػػرؽ بػػيف الػػذ ر وائن ػػى فػػقا الةامعػػة مػػف ناحيػػة اػػدـ حصػػوؿ احػػدىـ الػػى فػػرؽ تعليمػػقا او وظي ػػقا  

الةميػػع فػػقا الةامعػػة  طلبػػة يدرسػػوف ويتعلمػػوف  ليػـػ ىػػدؼ واحػػد وىػػو الظيػػور بػػالمظير حيػػث يتسػػاو  
الحسػػػف واإليةػػػابقا والا ػػػؽ امػػػاـ اآلخػػػريف للتعبيػػػر اػػػف بي ػػػتيـ التػػػقا يعيشػػػوف فييػػػا  فلػػػو  ػػػاف ىػػـػ الػػػذ ر 
الظيػػور بػػالمظير الا ػػؽ لةػػذب انتبػػاه ال تيػػات ول ػػت النظػػر إليػػو ل ػػاف ىػـػ ال تػػاة ا  ػػر مػػف اةػػؿ الظيػػور 

 المظير الا ؽ والبي ة ائصلت وخصوصًا انيا ما يبحث انو الشاب اند التفدـ للزواج.ب
ويعػػػزو البػػػاح وف ذلػػػؾ ايإػػػًا إلػػػى المسػػػتو  التعليمػػػقا بػػػيف طػػػاب الةامعػػػة فةمػػػيعيـ يػػػدرس للمرحلػػػة        

عيػػة او إاانػػات ائولػػى )الب ػػالوريوس( ومػػف ذات البي ػػة التعليميػػة تفريًبػػا. فػػا فػػرؽ لػػدييـ فػػقا ال فافػػة المةتم
شػػر ات اتتصػػاتت وةمػػيعيـ يتمتػػع بػػذات الحريػػة ون ػػس الفيػػود حيػػث اصػػبحت البي ػػة المحليػػة ت تميػػز بػػيف 
ذ ر وان ى وخصوصًا اندما يتعلؽ ائمػر بةلػب مصػلحة او بايصػاؿ رسػالة للمةتمػع. فيـػ متػث روف بػدخوؿ 

 اادًيا ت يميز طالب اف  خر مف خالو. اليواتؼ النفالة إلى حياتيـ ائمر الذي اد  إلى ااتباره شيً ا 
 ( التػقا اشػارتKruger & Djerf, 2017) واختل ػت ىػذه نتيةػة مػع نتيةػة دراسػة  رةيػر ودةيػرؼ       

 إلى وةود فروؽ ذات دتلة احصا ية بيف متازمو اتىتزاز الوىمقا تبعًا لمت،ير الةنس لصالت اإلناث.
 

 .الكمية
فػػػرؽ داؿ إحصػػػا ًيا بػػػيف معػػػاملقا ارتبػػػاط ااقػػػة متازمػػػة اتىتػػػزاز  اظيػػػرت النتػػػا   اػػػدـ وةػػػود       

والػػرنيف الػػوىمقا بػػاتتزاف اتن عػػالقا لػػد  طلبػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ يعػػز  لل ليػػة. وقػػد يعػػزو البػػاح وف ىػػذه 
إنمػا ىػو نتػاج بي ػة تعليميػة واف ػار واػادات  -وقد سبؽ الحديث فيو –النتيةة إلى اف اتتزاف اتن عالقا 

س ليػػا ااقػػة بنػػوع التعلػػيـ الةػػامعقا  وبمػػا اف الطػػاب ذوي بي ػػة تعليميػػة متفاربػػة ةػػًدا ومػػف وتفاليػػد لػػي
ذات العادات والتفاليد وىميـ ائ بر ىو الظيور بالمظير الػذي يليػؽ بثسػرىـ وبي ػتيـ فمػف الصػعب اف 

ال الدراسػة فمػا ي وف ىناؾ فرؽ يعز  لل لية  فالتعلـ الةػامعقا تبػدا نتا ةػو بػالظيور بعػد التخػرج امػا ا نػا
 زالت البي ة والعادات والفيـ والديف ىقا المسيطرة الى الطاب. 

وير  الباح وف اف استخداـ الياتؼ النفاؿ قد ي وف ئىداؼ واحده مشتر ة بيف ةميػع الطلبػة والػى        
اال اخػػتاؼ  ليػػاتيـ الةامعيػػة فث لػػب الطلبػػة لػػدييـ مواقػػع تواصػػؿ اةتمػػااقا ويفومػػوف بالتواصػػؿ مػػع الػػزم

وائصػػػدقاال ويتلفػػػوف الرسػػػا ؿ فػػػقا ةميػػػع المناسػػػبات وفػػػقا مختلػػػؼ ائوقػػػات وا لػػػب ىػػػذه اتسػػػتخدامات ت 
تحتاج إلى ت ل ة مادية لذلؾ يظير اتاتمػاد الييػا مػف قبػؿ ةميػع الطلبػة الػى اخػتاؼ  ليػاتيـ العلميػة  

 لمية. وقد يندر استخداـ الطلبة لتطبيفات الياتؼ النفاؿ لاست ادة مف البرام  الع
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اما فيما يتعلؽ بعػدـ وةػود فػرؽ تعػز  )لنػوع اليػاتؼ المسػتخدـ( فيػر  البػاح وف انػو امػر طبيعػقا        
حيػػث يمتلػػؾ ا لػػب الطلبػػة ليواتػػؼ ذ يػػة يسػػتطيعوف مػػف خاليػػا تحميػػؿ  ػػؿ التطبيفػػات الةديػػدة والتػػقا 

اتطم نػاف الػى مػػا تسػااد الػى التواصػؿ اتةتمػااقا ويسػػتداقا التعامػؿ معيػا إلػى   ػرة ت فػػد اليػاتؼ و 
وصػؿ إليػو مػف إشػعارات او رسػا ؿ او م المػات  وقػد اشػار بعػض الطلبػة إلػى اػدـ مفػدرتيـ فػقا   يػر 
مػػف ائحيػػاف الػػى شػػراال احػػدث ائةيػػزة الذ يػػة ول ػػف مػػا يعنػػييـ ىػػو تػػوافر التطبيفػػات المختل ػػة التػػقا 

 شرا يا.مف اةؿ توفرىا العديد مف ائةيزة والتقا قد ت تحتاج إلى ت ل ة مادية مرت عة 
 مػا اظيػػرت نتػػا   الدراسػة اػػدـ وةػػود فػرؽ داؿ إحصػػا يًا فػػقا معػاملقا اترتبػػاط لعاقػػة متازمػػة        

اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا بػػػاتتزاف اتن عػػػالقا لػػػد  طلبػػػة ةامعػػػة اليرمػػػوؾ وففًػػػا لػػػػ   منػػػذ متػػػى تسػػػتخدـ 
لاستخداـ قد ي وف ليا تػث ير سػوااًل زادت  الياتؼ  وقد يعزو الباح وف ىذه النتيةة إلى اف المدة الزمنية

اـ قصرت  ف لمػا ازدادت المػدة الزمنيػة التػقا اسػتخدـ فييػا الطالػب اليػاتؼ الػذ قا  ازداد مسػتو  تعلفػو 
بو والذي قد يوصؿ ال رد إلى مستو  اإلدمػاف مػف خػاؿ اسػتخداـ التطبيفػات المختل ػة بحسػب اىميتيػا 

دوف شػػعوره بالملػػؿ او اإلشػػباع بسػػبب الت،يػػرات المختل ػػة التػػقا بالنسػػبة لػػو  ففػػد يمارسػػيا بشػػ ؿ مت ػػرر 
تحػػدث الػػى ىػػذه التطبيفػػات  امػػا بالنسػػبة للطالػػب المسػػتخدـ الةديػػد فسػػت وف متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف 
الػػػوىمقا مرت عػػػة لديػػػو وبالتػػػالقا تػػػؤ ر سػػػلبًا الػػػى اتتػػػزاف اتن عػػػالقا  ذلػػػؾ انػػػو سػػػيبفى مسػػػتمرا فػػػقا ت فػػػد 

 شػػػاؼ ىػػذا العػػالـ الةديػػػد ومحاولػػة طػػػرؽ ابػػواب ا لػػب التطبيفػػػات للتعػػرؼ الييػػػا اليػػاتؼ النفػػاؿ تست
واإللمػػاـ بيػػا. ناىيػػؾ اػػف العوامػػؿ الشخصػػية المختل ػػة التػػقا تػػؤ ر الػػى اسػػتخداـ اليػػاتؼ النفػػاؿ ائمػػر 
الػػػذي قػػػد يػػػنع س الػػػى ظيػػػور متازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا والتػػػقا تػػػؤ ر بشػػػ ؿ مباشػػػر او  يػػػر 

 و  اتتزاف اتن عالقا لد  الطالب. مباشر الى مست
 مػػػا اظيػػػرت الدراسػػػة اػػػدـ وةػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػػػا ًيا لعاقػػػة متازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا        

بػػاتتزاف اتن عػػالقا لػػد  الطلبػػة وففًػػا لػػػ )السػػنة الدراسػػية( وقػػد يعػػزو البػػاح وف ذلػػؾ إلػػى البي ػػات المتشػػابية 
ليػػـػ إم انيػػة الدراسػػػة مػػػع بعإػػػيـ الػػػبعض إإػػػافة إلػػػى المسػػػؤوليات التػػقا يتواةػػػد بيػػػا الطلبػػػة حيػػػث يتػػػاح 

المشتر ة ومصػادر الإػ،وط الن سػية واتةتماايػة التػقا يشػترؾ بيػا ةمػيعيـ  وىنػاؾ اسػتخدامات مشػتر ة 
 لقةيزة الذ ية   ؿ ذلؾ قد يدفع إلى ادـ وةود فروؽ فقا العاقة  ناىيؾ اف وحدة الت  ير والطموح.

إلى التوافػؽ ال  ػري النػات  اػف التفػارب العمػري بػيف طلبػة الةامعػة إذ ت يزيػد ال ػرؽ  وقد يعز  ذلؾ       
الػى مػد  سنوات  حد االى بيف ا بر الطػاب واقليـػ امػرًا  وىػذا إف دؿ الػى شػقاال فانمػا يػدؿ  4اف 

 التوافؽ العمري بيف الطلبة ان سيـ وبالتالقا توحيد اليمـو وائف ار والتطلعات المستفبلية. 
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اظيػػػرت الدراسػػػة اػػػدـ وةػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػػػا ًيا لعاقػػػة متازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا   مػػػا       
باتتزاف اتن عالقا لد  الطلبة وفًفا لػ )التحصػيؿ ائ ػاديمقا( وقػد يعػزو البػاح وف ذلػؾ إلػى اف دخػوؿ اػالـ 

ب باست شػاؼ مػا ىػو الياتؼ النفاؿ فقا حيػاة الطػاب لػو ذات التػث ير الػى الطلبػة  حيػث ير ػب  ػؿ طالػ
ةديد وخصوصًا انو ت يدخؿ إػمف اامػات الطالػب. حيػث يمتلػؾ الطالػب المةتيػد و يػر المةتيػد الر بػة 

وخصوصػًا فقا است شػاؼ ىػذا العػالـ  وبالتػالقا ت ااتبػار لتحصػيؿ الطالػب ائ ػاديمقا فػقا التطػور الحاصػؿ 
اةػاتيـ الشخصػية والسػعقا للتواصػػؿ اف الطػاب ةميعػًا يسػعوف لتشػ يؿ ااقػات متعػددة بيػدؼ تلبيػة احتي

اتةتماايػػة الةامعيػػة لعػػرض بي ػػتيـ الػػى اآلخػػريف والظيػػور مػػع اآلخػػريف  والمحافظػػة الػػى ااقػػاتيـ 
 بالمظير الحسف فقا تلؾ العاقات. 

 مػػا اظيػػرت الدراسػػة اػػدـ وةػػود فػػرؽ داؿ إحصػػا ًيا لعاقػػة متازمػػة اتىتػػزاز والػػرنيف الػػوىمقا بػػاتتزاف        
قا لػػد  الطلبػػة وففػػًا لمفػػدار الوقػػت الػػذي يفإػػيو فػػقا اسػػتخداـ اليػػاتؼ يوميػػًا وقػػد يعػػزو البػػاح وف ذلػػؾ اتن عػػال

إلػػى قػػػدرة الطلبػػػة الػػػى التعامػػػؿ مػػػع الإػػػ،وط وائابػػاال الن سػػػية المختل ػػػة التػػػقا يتعرإػػػوف ليػػػا خػػػاؿ الحيػػػاة 
الػػى إشػػباع الحاةػػات التػػقا الةامعيػػة  باإلإػػافة إلػػى قػػدرتيـ الػػى التوفيػػؽ بػػيف احتياةػػاتيـ المختل ػػة والعمػػؿ 

تتناسػػب مػػع ظػػروفيـ الحاليػػػة  ائمػػر الػػذي يةعليػـػ يت فػػػدوف اليػػاتؼ باسػػتمرار تست شػػاؼ ورود م المػػػة او 
 رسالة او  يرىا  وبالتالقا الشعور بالخوؼ مف ففداف ىذه الميزة التقا اصبحوا يمتازوف بيا. 

تازمة اتىتزاز والرنيف الػوىمقا بػاتتزاف واظيرت الدراسة ادـ وةود فرؽ داؿ إحصا ًيا لعاقة م       
اتن عالقا لد  الطلبة وففًا للم اف الذي تحب اف تإع فيو الياتؼ وقد يعزو الباح وف ذلؾ إلى سػيولة 
حمؿ الياتؼ النفاؿ فقا الةيب او فقا الحفيبة ونظرًا لسيولة التواصؿ مع الشب ة العن بوتية ومػا تحويػو 

يػػة وترفيييػػة  وباإلإػػافة إلػػى اف ىػػوات يـ تعتبػػر المصػػدر ائساسػػقا مػػف تطبيفػػات ةذابػػة وبػػرام  تعليم
للمعلومػػات الميمػػة التػػقا بحػػوزتيـ والتػػقا يبح ػػوف انيػػا مػػف خػػاؿ الشػػب ة العن بوتيػػة وبالتػػالقا فيػػـ الػػى 

 دراية بثىمية وإع الياتؼ بالفرب منيـ باستمرار. 
( التػقا اشػارت الػى اف متازمػة Goyal, 2015اختل ت ىذه النتيةة مع نتيةػة دراسػة  ويػاؿ )       

 اتىتزاز والرنيف الوىمقا تحدث ا  ر للطاب الذيف يحت ظوف بيوات يـ النفالة فقا ةيب الفميص. 
 

 .التوصيات
  اشارت نتا   السػؤاؿ ائوؿ إلػى اف مسػتو  انتشػار متازمػة اتىتػزاز والػرنيف الػوىمقا لػد  طلبػة

ف بإػػرورة إاػػداد البػػرام  اإلرشػػادية والوقا يػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ  ػػاف متوسػػطًا  لػػذا يوصػػقا البػػاح و 
 بالطلبةالمتازمة للوصوؿ  هداخؿ الةامعات مف اةؿ تواية الطلبة بائ ار السلبية المترتبة الى ىذ
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 إلى مستو  الصحة الن سية المتوقع.
  لػػد  طلبػػة ةامعػػة اليرمػػوؾ  ػػاف  اتن عػػالقااشػػارت نتػػا   السػػؤاؿ ال ػػانقا الػػى اف مسػػتو  اتتػػزاف

طًا  لذا يوصقا الباح وف بإرورة إاداد ائنشطة والبرام  اإلرشادية مف قبػؿ امػادة شػؤوف متوس
 الطلبة لتحفيؽ النمو الن سقا السوي للطلبة.

  اداد مواقع ال ترونيػة إرشػادية ل ي يػة التعامػؿ مػع ائةيػزة افد دورات تدريبية لتواية الطلبة وا 
 لبياتيا ليسترشد بيا الطلبة.اتل ترونية ومواقع التوصؿ وبياف إيةابياتيا وس

 ةػػػراال دراسػػػات اخػػػر  تتنػػػاوؿ متازمػػػة اتىتػػػزاز والػػػرنيف الػػػوىمقا وربطيػػػا بمت،يػػػرات م ػػػؿ: الصػػػحة إ
 الن سية  مستو  السعادة  التوافؽ ائسري  البي ة ائسرية.
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