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تلفن همراهتان  نمى توانيد 
حتى  كنيد؟  خاموش  را 
مى رويد  حمام  به  وقتى 
آن را همراه خود مى بريد؟ 
مرتب ايميل يا پيامك  هايتان را بررسى مى كنيد 
مبادا پيغامى از نظر دور مانده باشد؟ مراقب 
هستيد شارژ تلفن همراهتان هرگز به انتها نرسد؟ 
اين عاليم نشان مى دهد شما دچار اختالل 
 (No Mobile Phone Phobia)  روانى نوموفوبيا
هستيد. بله تعجب نكنيد، درست متوجه شديد، 
اختالل روانى! چندى پيش تحقيقى در ديلى ميل 
منتشر شد كه نشان مى داد 66 درصد افراد 
در انگليس دچار اين اختالل روانى هستند. 
محققان براى اثبات شيوع باالى اين اختالل 
1000 نفر را زير نظر گرفتند و عالئم مربوط 
به اين فوبيا را در آنها بررسى كردند. نتايج 
بررسى اثبات كرد نوموفوبيا يا ترس از دور 
كردن تلفن همراه از خود، يكى از شايع ترين 
هراس ها در جهان امروز است. با دكتر حامد 
محمدى كنگرانى، روان پزشك و عضو كميته 
رسانه انجمن روان پزشكان ايران در رابطه با 

شيوع اين فوبيا در ايران گفت وگو كرديم.

: نوموفوبيا به چه معنى است؟
نوموفوبيا درواقع اصطالحى است كه آن را ترس 
از، از دست دادن تلفن همراه معنى مى كنند، اما 
منظور از تلفن همراه وسيله اى براى حرف زدن 
نيست، بلكه ابزارى براى ديده شدن و ديدن است. 
منظور، نگرانى از قطع آنتن، قطع اينترنت، تمام 
شدن شارژ و قطع ارتباط با شبكه هاى اجتماعى 
و اينترنت است كه نوعى اختالل روانى ايجاد 
مى كند. اين افراد دائم تلفن همراهشان را بررسى 
مى كنند و اگر تلفن همراه يا حتى اينترنت نداشته 
باشند، كار يا روابط خود را فدا مى كنند تا خود 
را به مكان يا شرايطى برسانند كه بتوانند به 
شبكه هاى اجتماعى يا ايميل يا پيامك  هاى خود 

دسترسى پيدا كنند.
: واقعا نوعى اختالل روانى محسوب 

مى شود؟

بله، در اختالل هاى اضطرابى 3 اصطالح رايج 
است؛ وسواس، فوبيا و وابستگى. وسواس، فكر 
يا عملى تكرار شونده است كه به مرور براى فرد 
يا اطرافيان او آزار دهنده مى شود و مى تواند باعث 
اختالل در روابط فرد شود و سطح اضطراب او 
را باال ببرد. وابستگى به حالتى مى گويند كه در 
آن فرد از نظر روانى يا جسمى به موضوعى نياز 
پيدا كند و نبود آن باعث اضطراب شديد و بروز 
اختالل در كار تحصيل يا روابط بين فردى شخص 
شود. فرد وابسته به هر كارى دست مى زند و 
ممكن است حتى برخى موارد را قربانى كند 
تا به نيازش برسد. فوبيا نيز شايع ترين اختالل 

روانى در دنياست و 10 درصد افراد به آن دچار 
هستند. فوبيا ترس غيرمنطقى از روبرو شدن با 
موضوعى كامال مشخص است. فرد مبتال حتى 
نمى تواند در مورد آن موضوع فكر يا صحبت كند 
و روبرو شدن با ترس، باعث حاالت اضطرابى 

شديد در فرد مى شود.
: نوموفوبيا مشكل شايعى است؟

بله، گرايش به تكنولوژى، اينترنت و شبكه هاى 
اجتماعى در حال حاضر بيشتر شده است. در 
حالت عادى، همه افراد تلفن همراهشان را بررسى 

مى كنند و وارد شبكه هاى اجتماعى مى شوند تا 
نيازهاى روانى خود را ارضا كنند اما اگر نشستن 
پاى تلفن همراه باعث شود فرد از كار و تحصيل 
عقب بماند يا روابط بين فردى اش مختل شود 
نوعى اختالل روانى است. به طور طبيعى، 
افراد در طول روز 100 مرتبه تلفن همراهشان 
را بررسى مى كنند اما ممكن است فرد بيكار يا 
تنهايى براى رفع نيازهاى خود تمام روز پاى 
تلفن همراه بنشيند. اين اختالل روانى محسوب 
نمى شود. در صورتى كه زندگى فردى به 
 دليل بررسى كردن شبكه هاى 
اجتماعى يا وصل شدن 

به اينترنت و... مختل شود، دچار وسواس 
يا وابستگى يا فوبياست. خوشبختانه به نظر 
مى رسد فرهنگ استفاده از تكنولوژى كم كم 
در حال جا افتادن بين مردم است و اين روزها 

افراد كمترى در مهمانى ها سر در تلفن همراه 
خود مى برند چون مى دانند اين كار در نگاه 

ديگران منفور است. 
: معموال چه كسانى مستعد ابتال به 

اين اختالل هاى روانى هستند؟
اين مساله به عوامل مختلفى بستگى دارد. مثال 
افراد خودشيفته و مبتال به وسواس اجبارى مستعد 
اختالل هاى روانى از اين قبيل هستند. برخى 
نيازهاى فردى مثل تنهايى نيز گاهى افراد را به 

سمت وابستگى به تكنولوژى سوق مى دهد.
: به سن و سال هم ارتباط دارد؟

 اختالل هاى روانى بيشتر در افراد جوان ديده 
مى شود و شيوع آن در مردان و زنان يكسان 
است اما ممكن است حتى يك فرد50 ساله 
هم با شخصيت نمايشى يا خودشيفته، دچار 

نوموفوبيا شود.
: اين اختالل ها به درمان نياز دارد؟
درمان مبتاليان به اختالل هاى روانى به همكارى 
خود آنها نياز دارد اما كمتر بيمارى شخصا براى 
درمان مراجعه مى كند زيرا نياز روانى اش از اين 
طريق رفع مى شود. بيشتر، خانواده ها بيمار را به 
روان شناس ارجاع مى دهند ولى تا خود شخص 
نخواهد در جلسات  درمانى شركت نمى كند. 
دچار  عملكردش  كه  بپذيرد  بايد  ابتدا  فرد 
اختالل شده است. درمان ها شامل رفتار درمانى 
و كار درمانى و گاهى دارو درمانى است. در 
صورتى كه شخصيت فرد در اين ميان دخيل 
باشد روان درمانى مفيد است اما در صورتى 
او  بايد  آرام آرام  باشد،  داشته  فوبيا  فرد  كه 
روبرو  آن  از  ناشى  اضطراب  و  ترس  با  را 
كرد. پيش از اين براى درمان فوبيا، فرد را 
اين  اما  مى كردند  روبرو  ترسش  با  ناگهانى 
روش در حال حاضر به ندرت انجام مى شود. 
اگر تلفن همراه را از فرد وابسته به تكنولوژى 
بگيريد يا اينترنت را قطع كنيد سطح اضطرابش 
را باال مى بريد. بهتر است  اين كار آرام آرام 
زير نظر متخصص انجام شود. در ضمن بايد 
جايگزينى مثل ورزش، تفريح و... براى آن 

در نظر گرفته شود.

نوموفوبيا يا هراس نوموفوبيا يا هراس 
جدايى از تلفن همراه، جدايى از تلفن همراه، 
يكى از شايع ترين يكى از شايع ترين 
فوبيا هاى موجود در فوبيا هاى موجود در 
جهان امروز استجهان امروز است

هراس بى موبايلى در گفت وگو با دكتر حامد محمدى كنگرانى روان پزشك

نوموفوبيا چيست؟ نوموفوبيا چيست؟ 
 سميه 

مقصودعلى
 

 ٪ ۷۰
از مردم بين سنين 18-24 

سال به نوموفوبيا دچارند. 
اين آمار در سنين 25-34 

به 18 درصد مى رسد.

 ٪ ۶۶
از  مردم از نوموفوبيا رنج مى برند. اين آمار تا 3 

سال پيش 53 درصد بود.

 ٪ ۴۷
از آقايان عالقه مند به داشتن 
گوشى همراه هستند. اين آمار 
براى خانم ها 36 درصد است.

 ٪ ۷۰
از  بودن  دور  به  نسبت  خانم ها  از 
گوشى همراه خود هراس دارند. اين 

آمار براى آقايان 61 درصد است.

 ٪ ۷۲
از  بيشتر  نمى توانند  مردم  از 

گوشى  از  مربع  سانتى متر   150
خود فاصله داشته باشند.

 ٪ ۶۶
از  مردم قبل از خواب حتما 
گوشى خود را چك  مى كنند. 
اين آمار تا 3 سال پيش 52 

درصد بود.
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