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»نوموفوبيا«:
اّتجاه صاعد بين الشباب

لــ:  Nomophobia  وهو اختصار  نوموفوبي�ا 
مصطلح   .”no-mobile-phone phobia“
اليوم  العالم  يف  يزتايد  اخلوف،  من  نوع  عن  يعرّب 

اخلوف  وهو  الصناعّية.  املجتمعات  يف  خصوصًا 
من أن يكون الشخص بدون هاتفه الذكّي. 

جرى حنته عام 0]20، أثن�اء دراسة أجرتها منّظمة »يوغوف« 
 UK“بطلب من مكتب بريد اململكة املّتحدة ،”YouGov“ البحثّي�ة

مستخدمو  يعانيها  اليت  االضطرابات  يف  النظر  بهدف   ،”Post Office
الهواتف املحمولة. 

اليوم“trend”، خاّصًة بني  والواقع أن »نوموفوبي�ا« هو اجتاه سائد  
اجلامعات  طاّلب  من  كبريًا  عددًا  إّن  حىّت  واملراهقني.  الشباب  الطالب 
إصَبَعه  “خيسر  أن  يفّضل  من  ومنهم  هواتفهم.  مع  يستحّمون  اليوم، 

اخلنصر، عن أن خيسرهاتفه الذكّي”. كما يعرّب أحدهم.

يف بريطاني�ا: رهاب من فقدان االّتصال
وجدت الدراسة أّن حواىَل %53 من املستخدمني يف بريطاني�ا، يصبحون 

قلقني عندما:

ـ  خيسرون هاتفهم الذكّي.

ـ  تنفذ بطارية الهاتف.

ـ  ينفد رصيد الهاتف.

ـ  يكونون غري مّتصلني بالشبكة.  

من   47% و  املستطلعني  الرجال  من   58% أّن  إىل  الدراسة  تشري 

منهم   9% و  الرهاب.  هذا  يعانون  النساء، 
يكون  عندما  النفّس  بالضغط  يشعرون 
الهاتف مغلقًا. ويشري %55 منهم إىل أّن سبب 
البقاء  على  قدرتهم  عدم  عن  ناجم  االضطراب 
الذي  األمر  وهو  واألقارب،  باألصدقاء  مّتصلني 

الهاتف. يؤمّنه 

يف الواليات املّتحدة: األمور تصبح أسوأ
هواتفهم  جانبهم  وإىل  ين�امون  أشخاص،  ثالثة  أصل  من  اثن�ان  أو   56% ـ 

الذكّية.

ـ %34 اعرتفوا بأّنهم جييبون عرب هواتفهم خالل جلساتهم مع شركائهم.

ـ  أكرث من نصف املستخدمني ال يغلقون هواتفهم أبدًا.

ـ  %66 من الراشدين يعانون »نوموفوبي�ا«.

مجموعة توصيات لتجّنب هذه العوارض أو للتخلص منها:
ـ  احرص على إغالق جهاز الهاتف عّدة مّرات خالل اليوم.

ـ   اخترب التواصل وجهًا لوجه. 

ـ   وازن بني اّتصالك مع الناس من خالل الشاشة، وبني اّتصالك بهم شخصّيًا. 

خالل  من  الشهر.  خالل  أكرث  أو  مّرة  التكنولوجيا  عن  »تصوم«  أن  حاول  ـ 
االنقطاع عن أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكّية واأللواح الرقمّية. 

خِرج هاتفك من غرفة النوم.
َ
ـ  أ

ـ  خّصص مّدة زمنّي�ة محّددة خالل النهار الستخدام التكنولوجيا.
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