
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 5102 ديسمبر /أكتىبر  - التاسعالعدد   - الجمعيت المصريت للعالقاث العامت  عه  دوريت علميت محكمت تصدر

 

 

 

 
  فً عصر وسائل اإلعالم الرقمٌةالنوموفوبٌا 

 

 9ص  ... (القاهرة)جامعة  انشراح الشال  أ.د/                                                                                              
 

 
 

 

  الٌوم(المصري , الوفداألهرام ,: )دراسة تحلٌلٌة لصحف - ٌونٌو 33المصرٌة لثورة معالجة الصحف 
 

 33ص...  (سٌناءجامعة ) خالد أحمد مسعد  /د                                                                                    
 

 

 ( واإلشباعات المتحققة فً زٌادة الوعى البٌئًتوتٌرعالم الجدٌد )إلاستخدامات طالب الجامعة لوسائل ا 

 المملكة العربٌة السعودٌة -دراسة مٌدانٌة على طالب بعض الكلٌات بجامعة الحدود الشمالٌة 
 

 

 63...  ص (الحدود الشمالٌة)جامعة  عبد هللا عبد هللا محمد الوزان/ د                                                          
 
 

 

  بحث مٌدانى -اإلخبارٌة ودوره فً تعزٌز االتجاه نحو قبول اآلخراستخدام الشباب الجامعً للمواقع أنماط 
 

  013( ... صسٌناء)جامعة  دروٌش خٌري فرج  /د                                                                                 
 

 

 ًفً مصر العالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم وصنع القرار السٌاس 
 

 025... ص (سٌناء)جامعة  السٌد عبد الرحمن علً  /د                                                                                     
 

 
 

 
 

 

 توظٌف التقنٌات الحدٌثة فً مجال العالقات العامة دراسة وصفٌة 
 

 099ص  محمد بن سعود اإلسالمٌة( ...اإلمام آرام إبراهٌم أبو عباة ) جامعة                                            
 
 

 

                                                                               

 
 

 
                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1025جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط
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     ا صّا  ِ  ثح و م ا ٌتا    اٌح ىي  ٍ    جح  صتا  جاِع  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2315 دٌسمبر/  أكتوبر – التاسعالعدد 
 

 مؤسسها

 رئيس مجلس اإلدارةو

 حاتم محمد عاطف /د  

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 عجىةأ.د/ علي السيد 

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 جاِعح صيٕا واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد المعطي       
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 اإل الَ  ىٕىٌىجيا ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ع تيح اٌٍغح اٌ ِدلك 

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

 جّهى  ح ِ   اٌع تيح
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 1 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 الحدٌديمنى سعٌد  /.دأ
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 انشراح الشال /أ.د
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلٌة اإلعالمالسابق لعمٌد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعمٌد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ل السابق كٌلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                                  

  

 بسٌونً إبراهٌم حمادة /أ.د
       جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  كلٌة اإلعالمووكٌل  – أستاذ الصحافة

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنٌا -والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب أستاذ اإلذاعة 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - األطفالاإلعالم وثقافة أستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -بكلٌة اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون الطالب أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة الٌرموك بأستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال 
  

 جمعةرضوان بو  /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/


1025الجمعيت المصريت للعالقاث العامت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية
      

ديسمبر من  أكتوبر/ تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في عام الثالثالفي      
متعددة ألساتذة ومتخصصين تضم أبحاثًا ورؤى عممية متتابعة أعداد  ثمانية منيا ليصدر – 3102العام 

 وباحثين من مختمف دول العالم.
من المجمة "  التاسعد دالع" نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  وىا نحن    

رسائل لوممخصات بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين  حيث يضم بين دفتيو
 .أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفةعممية ُنوقشت في 

  

المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق وال ريب أن      
ضالتيم التي ينشدونيا في النشر  نتاجيم لممجتمع العمميإجد األساتذة الراغبون فى تقديم قد و و األوسط. 

، وأيًضا من المجمة من خالل مندوبييا عمى مستوى العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا
 خالل موقعيا اإللكتروني.

 وذلك باعتراف سام اإلعالم فى الجامعات المصرية؛بنفس درجة المجالت العممية ألق المجمة تم تقييم    
 .األول عددىاعمى  اطالعيمعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس بعد إية )تخصص المجنة العمم

    

أعضاء ىيئة التدريس لنشر بحوث مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط نافذة جديدة  تعد    
 طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراة.وكذا  أستاذ مساعد وأستاذالراغبين في التقدم لمترقي لدرجتي 

أ.د/ انشراح الشال بالعالم العربي تطالعنا المجمة في البداية بمشاركة جد رائعة ألحد أساتذة اإلعالم    
 عن: "النوموفوبيا في عصر وسائل اإلعالم الرقمية".)مصر( من 
كما نطالع في ىذا العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة     

           والذي قدم دراسة بعنوان: )مصر(من  د/ خالد أحمد مسعدالتدريس لمتقدم لمترقية لدرجة أستاذ منيم: 
، الوفد، المصري اليوم"، دراسة تحميمية لصحف األىرام –يونيو  21" معالجة الصحف المصرية لثورة 

دراسة بعنوان: " استخدامات طالب الجامعة لوسائل  )مصر(من  د/ عبد اهلل عبد اهلل محمد الوزانوقدم 
دراسة ميدانية من طالب بعض  –اإلعالم الجديد )تويتر( واإلشباعات المتحققة في زيادة الوعي البيئي 

من  د/ فرج خيري درويشة السعودية"، وكذلك قدم الكميات بجامعة الحدود الشمالية بالمممكة العربي
دراسة بعنوان: " أنماط استخدام الشباب الجامعي لممواقع اإلخبارية ودوره في تعزيز االتجاه نحو  )مصر(

دراسة بعنوان: " العالقة  )مصر(من  د/ السيد عبد الرحمن عليبحث ميداني، كما قدم  –قبول اآلخر 
 الباحثة/آرام إبراهيم أبو عباةوكذا قدمت  .بين ممكية وسائل اإلعالم وصنع القرار السياسي في مصر "



بحثًا بعنوان: " توظيف التقنيات الحديثة في  )السعودية(من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من 
 مجال العالقات العامة دراسة وصفية ".

 
 

ومن المعموم لمجميع  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
أن بحوث األساتذة ال تخضع لمتحكيم وذلك طبًقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممي في المجالت العممية. أما 

ألعمى والطالب المسجمين لدرجة لمدرجة ا الترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى البحوث المنشورة 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ةالدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

ت العممية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديال
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 
 
 

 
 

                                  

 عصر وسائل اإلعالم الرقمية النوموفوبيا يف
 
 
 
 

 إعداد
 

 

 )*( انشراح الشال /دأ.

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
عبِؼخ اٌمب٘وح  -و١ٍخ اإلػالَ  -ٌّزفوؽ أٍزبم اإلػالَ ا - )*(   

فؤَب    /2عبِؼخ ثٛهكٚ -لَُ اعزّبع ٚػٍُ ٔفٌ  -ٟ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ اٌلٌٚخ فكوزٛهاٖ   -        





 
 أ.د/ انشراح الشال: النوموفوبٌا فً عصر وسائل اإلعالم الرقمٌة 01

 انُويوفوبيا في عصر وسائم اإلعالو انرقًية
                          

 أْواػ اٌْبي /كأ.                                                                                

shal4139@yahoo.com                                                                                                                                                         

 القاهرةجامعة                                                                                            

 :مقدمة

قلػؽأ ( بأنها "حالة مػف الووبيػاأ أو حالػة مػف ال ػوؼأ أو مػف الNomophobiaتعرؼ "النوموفوبيا" )
 اتوػػ  أ المحمػػوؿأو مػػف الهلػػوأ أو مػػف الر ػػبأ أو مػػف الر ػػابأ والتػػع تعتػػري الوػػرف  نػػفما   ي ػػوف  اتوػػ  

أ قريبا من  وبعيفا  ف مرأى  يني "أ أي أننا  نا أماـ تأثير سلبعأ تأثير مرضعأ لوسيلة "الموبايؿ"أ النقاؿ
 ػػ ا ا سػػـ ينسػػحب أيضػػا  لػػ  التػػأثير  أ مػػو ضػػرورة اة ػػارة  نػػا إلػػ  أف"الموبايػػؿ"مػػف وسػػاالؿ ا ت ػػاؿأ 

...أ أي أف "اللوحػػػػة الرقميػػػػة"و "الػػػػ ب تػػػػوب"السػػػػلبع لبقيػػػػة الوسػػػػاالؿ التقنيػػػػة الرقميػػػػة الحفيثػػػػة ل ت ػػػػاؿأ 
النوموفوبياأ وبا ت ار  فيفأ  ع " فوبيا إفماف وساالؿ اة ػ ـ الت نولوييػة الرقميػة الحفيثػة"أ فػع   ػر 

بػالرافيو "حتػ  اققمػار ال ػنا يةأ مػرورا  "الموبايػؿ"ؿ الرقميةأ مف يم ف أف نطلؽ  لي  اسـ   ر الوساال
 ...  "والتليوزيوف

-No ػػػع " مػػػف أربػػػو  لمػػػات (1)مر بػػػة تر يبػػػا مزييػػػا أ  لمػػػة(Nomophobia)و لمػػػة نوموفوبيػػػا 
Mobile-Phone-Phobia"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  أ والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ا ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ث  لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات                                  

"No-Mobile-Phobia"أ (والتػػػع  انػػػت فػػػع اق ػػػؿ أربػػػو  لمػػػات) أ وتػػػـ ضػػػ ط  ػػػ   ال لمػػػات الث ثػػػة
"أ والتع  اع است فامها حاليػاأ والتػع Nomophobia" واحفةأ و ع و لت با  ت ار والمزج إل   لمة

  .ـ ويوف موبايؿ"تعنع "الووبيا مف  ف
المرضػػ  مػػف ضػػياع الهػػاتؼ أو إنهػػا "ال ػػوؼ   نػػ   نػػف تعريػػؼ م ػػطلف النوموفوبيػػا نقػػوؿفإ لػػ لؾ

أو أف ي وف الموبايؿ بعيفا  ف  لسبب أو آل رأ "الموبايؿ"سرقت "أ والتع تعنع ال عور بال وؼ مف فقفاف 
 ػػػػػف أف م ػػػػػطلف  أبعػػػػػض الفراسػػػػػاتأ أف ػػػػػحت ول ػػػػػف .  و ػػػػػا بعػػػػػف أف أفمنػػػػػ  ال ػػػػػ صأ  ػػػػػاحب 

نسػػيان أ وبالتػػالع فقػػفاف القػػفرة  أو "الموبايػػؿ"النوموفوبيػػا   يقت ػػر فقػػط  لػػ  ال ػػوؼ المرضػػع مػػف فقػػفاف 
 ل  ا ت اؿأ بؿ ي مؿ   ا الم طلف أيضا القلؽ مػف  ػفـ التوايػف فػع نطػاؽ الت طيػة ل ػب ة ا ت ػاؿ 

يػة فع ا ت اؿ أو فع اسػتقباؿ أ "الموبايؿ"ورف مف إم انية است فاـ البالمحموؿأ و  ا بطبيعة الحاؿ يحـر 
 رساالؿ.

                                                           
ِٓ اٌىٍّبد اٌّووجخ روو١جب ِيع١ب ّٚبع اٍزقلاِٙب وٍّخ "ر١ٍفي٠ْٛ"، ٚٔنوو ٕ٘ب أ٠ٚب وٍّخ "ئٍوا١ٛٓ" اٌزٟ رَٕت ٌٍوئ١ٌ ا١ٌٍجٟ اٌواؽً  (1)

ٚلل ٚافك ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ػٍٝ ثؼ٘ اٌىٍّبد اٌّووجخ ٚاٌزٟ ثؼٚٙب ػٍٝ ِؼّو اٌمنافٟ ـ هؽّٗ هللا ـ فٟ ؽً ٛوؽٗ ٌّْىٍخ فٍَط١ٓ. 

األلً ِٓ ٌغبد أعٕج١خ، )١ٌٌ ِٕٙب ثبٌطجغ وٍّخ ئٍوا١ٛٓ(، ِٕٚٙب لٌٕٛب ػٓ ّقٔ أٔٗ "كاهػّٟ" )أٞ أٔٗ ِٓ فو٠غٟ و١ٍخ كاه اٌؼٍَٛ، أٞ 

. كاه اندش واإلَحرَث وانحهيفزيوٌ في إطار عهى االجحًاع اإلعالييثٕب: أٔٗ ١ٍٙغ فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ(، ٚأّؤب ئٌٝ ٘نٖ اٌىٍّبد اٌّووجخ فٟ وزب

 َ. 2102إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، 

وّب ٔؾزٛا  ٠ٚإول ٌٕب األؿ ػجل اٌَالَ اٌج١َٟٛٔ أٔٗ ثبٌَٕجخ ٌٍزوو١ت اٌّيعٟ ٚإٌؾذ، فٙٛ أٍٍٛة ػوثٟ لل٠ُ ِؼوٚف فٟ وزت إٌؾٛ وٍٙب،

 لٛح ئال ثب(هل(، "ٚاٌؼجّْٟ" )ِٓ ثٕٟ ػجل ٌّّ(، ٚ"اٌؼجلهٞ" )ِٓ ثٕٟ ػجل اٌلاه(،"ٚاٌلاهِٟ" اٌجٍَّخ ٚاٌؾٛلٍخ )ِٓ ثَُ هللا ٚال ؽٛي ٚال

 )ِٓ ِؾٍخ كاه اٌّبء(، "ٚاٌلاه لطٕٟ" )ِٓ ِؾٍخ كاه اٌمطٓ(...، ٠ّٚىٓ االٍزياكح فٟ ٘نا اٌّٛٙٛع فٟ ّوػ اثٓ ػم١ً ػٍٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه،

 ٚثم١خ وزت إٌؾٛ...

mailto:shal4139@yahoo.com
mailto:shal4139@yahoo.com
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ص إل  حالة "ت ويش   نع واضطراب واضف ي يب وي ير م طلف النوموفوبيا بوي   ا
أ وال ي "الموبايؿ"اق  اص ال يف تنقطو  نهـ أي مف التقنيات الرقمية الحفيثة ب ؿ أنوا ها"أ و  و ا 

حيث ي اب بعض اقفراف بال وؼ  نف فقف ـ القفرة  ل   و أ ثر     التقنيات انت ارا حت  اآلفأ 
سرقتهاأ أو  فـ ويوف ت طية لل ب ةأ أو أف ال ط مقطوع لسبب أو أ سواء بسبب "موباي تهـ"است فاـ 
وال ي  "الموبايؿ"حيث نر ز  نا  ل  ...أ "الموبايؿ"أو أن  فع م اف   يسمف في  باست فاـ آل ر...أ 

فوف غير   و الهاتؼ المحموؿأ والنقاؿأ المتنقؿأ وأسماء أ رى أ طيت ل  مثؿ الهاتؼ ال لوي و  ف أ 
التقنية الحفيثة اق رى ػ مثؿ ال مبيوتر ال   ع الم هور باسـ ال ب توبأ وأيضا اللوحة  مف الوساالؿ

 ..."الموبايؿ"اة ارة إليها  نف الحفيث  ف  مف مانعانرى   أ والتع (1)الرقمية
ىى:ودائلىاالتصالىالحدوثةىفيىرصرىالتكنولوجواىالرقموةأوالىـى

( ػ فإننا Smartphoneانت ار الهاتؼ ال  ع )  نف الحفيث  ف النوموفوبيا ػ و  و ا بعف
ال مبيوتر   ل أيضا ينسحب نتحفث  ف الموبايؿأ ال ي  و الهاتؼ المحموؿأ ول ف الحفيث  نا 

 "الموبايؿ"توب"أ وال ي إل  يانب التقنية الرقمية المست فمة فع  ؿ مف  ال   ع الم هور باسـ " ب
 انية حمؿ اليهاز والتنقؿ ب  فا ؿ المنزؿ و اري أ مثل  مثؿ أ فإنهما يتوقاف أيضا فع إم"ال ب توب"و

أ والتع بفأت تهز  رش الموبايؿأ ال ي بفأ حيم  ي بر ويقترب مف حيـ ت"التاب "اللوحة اةل ترونيةأ 
نوس أ  ونها أ  ر حيما من  وأ ؼ وزناأ  "ال ب توب"تهز  رش  "التاب ت"أ بؿ وبفأت "التاب ت"

م انيات وتوفر ل احبها  ؿ   ...ما يوفر  ال ب توب مف تطبيقات وا 

 

 اللوحة اإللكترونٌة )تابالت(
(Tablette) 

(2)(Ipad) 

. . 

 

 موباٌالت
 ذات شاشة كبٌرة

(3)( (Big Screen 

 

 

 

                                                           
باٍُ "ربثالد"رْزٙو ٘نٖ اٌٍٛؽخ ث  ((1

 
(Tablette( "االٍُ اٌفؤَٟ ٌٍّٖطٍؼ اإلٔغ١ٍيٞ "آٞ ثبك ٛ٘ٚ ،)Ipad)،   

 ٠ّىٓ اٍزقلاَ لٍُ فبٓ فٟ اٌىزبثخ ػٍٝ اٌٍٛؽخ.   ((2
3))   http://www.engadget.com/2013/10/05/blu-products-studio-5-5/ 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9SD5wxoAtZ-ifM&tbnid=NW5IAtDhVwz7gM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2F2013%2F10%2F05%2Fblu-products-studio-5-5%2F&ei=rFHgU6f_BMnE0QWZy4FY&bvm=bv.72197243,d.ZGU&psig=AFQjCNEpOT8AZB7uObEaUsqbTyrVCcFQMA&ust=1407296276917753
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 ما تت اب   "التاب ت"و "اللوحة اةل ترونية"و "ال ب توب"المست فمة فع  وتت اب  التقنية الرقمية
أ   و ا بعف ظهور الهاتؼ ال  عأ وال ي بفأ حيم  ي بر ويقترب مف حيـ "الموبايؿ"مو تقنية 
فع إم انية أ "الموبايؿ"مو تقنية تت اب  بوي   اص  "التاب ت"تقنية  ف. ومف اليفير بال  ر  نا أالتاب ت

توفر  "التاب ت"مزوفة ب اميرا للت وير مثل أ  ما أف أنها مؿ اليهاز والتنقؿ ب  مف م اف آل رأ و ح
 ما   رنا  "الموبايؿ"مف تطبيقاتأ حيث تت اب  إم انياتها مو إم انيات  "الموبايؿ"ل احبها  ؿ ما يوفر  

 ... "تالتاب "وال ي بفأ حيم  ي بر ويقترب مف حيـ  آنواأ

 

 فتاة تستخدم تابالت
 فً حجم كف الٌد

أما  ف آ ر وسيلة رقمية ف لت بيتنا من  حوالع  هريفأ فهع لوحة  بيهة بلوح اقرفواز ال ي  اف 
 ل  أ قلـ  اص للرسـ وال تابة (1)منت را بأيفي اقطواؿ فع  تاب القريةأ ومو اللوحة الم تراة مف فرنسا

" Intuos Tabو ع ةنتاج أ ماؿ فنيةأ وتحمؿ اسـ " اللوحةأ ويم ف أيضا است فاـ حاسة اللمس معهاأ
(2)Touch Tablet)  &(Creative Pen أ و ع مف إنتاج  ر ةWacom  اليابانية. وفيما يلع  ورة

 . (3)له   اللوحة مف  ل  اةنترنتأ ويفنا ا أ ثر فقة مف ال ور التع التقطنا ا بال اميرا وبالموبايؿ

 الرسم بالقلم على اللوحة الرقمٌة
وٌمكن فتح رابط الفٌدٌو المذكور فً 

 (4)الهامش
 لمشاهدة إمكانٌات

  رسم لوحات فنٌة على هذه اللوحة
 

                                                           
 ع١ٕٗ 011ثؾٛاٌٟ أ١ِّخ  اّزورٙب اثٕزٕب آ٠خ ػٕلِب ٍبفود ئٌٝ فؤَب ٘ل٠خ ٌْم١مزٙب  ((1
(2)

https://www.youtube.com/watch?v=uMP_XtUKObkExotiq Digital Drawing Tablet Demonstration 
 االٍُ ػٍٝ اٌؼٍجخ ِىزٛة ثبٌٍغز١ٓ اإلٔغ١ٍي٠خ ٚاٌفو١َٔخ، (3)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=Qz8f-3HQN4U  

http://heidicohen.com/?p=20189
http://heidicohen.com/?p=20189
https://www.youtube.com/watch?v=Qz8f-3HQN4U
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لمنتجة للوحة اللوجو الخاص بالشركة ا

 الرقمٌة والتً ٌمكن رسم لوحات فنٌة 

 والكتابة علٌها

وٌمكن فتح رابط الفٌدٌو المذكور فً 

الهامش لمشاهدة إمكانٌات رسم لوحات 

 .(1) لى هذه اللوحةعفنٌة 

 
 

 
ى:التنافسىبونىودائلىاالتصالىالرقموةثانواىـى

ا مواف  تحفيفاأ طيرت و الة أنباء ال رؽ اقوسط )أ ش أ(  برً  2113من  حوالع  اميفأ فع يونيو 
بيعات اللوحة أ  انت قف   وت  ف أف م(2)(IDCأف فراسة أ ف ا العاملوف فع م تب "آي في سع" )

ال ب "ػ سوؼ تت ط  مبيعات أيهزة ال مبيوتر ال   عأ  "التاب ت"اةل ترونية ػ والحفيث  نا  ف 
 229مف  "التاب ت"%أ لترتوو مبيعات 45بنسبة  2115وحت   اـ  2113أ و لؾ مو بفاية  اـ "توب

%. وقف أ ارت الفراسة 145مليوف وحفة   ؿ العاميفأ أي بزيافة أ ثر مف  332.4مليوف وحفة إل  
مليوف وحفةأ بينما  197.2إل   2113يم ف أف ت ؿ  اـ  "التاب ت"الم  ورة  نا إل  أف مبيعات 

مليوف وحفةأ حيث سيستمر  322.7أ ست ؿ إل  (3)"ال ب توب"مبيعات أيهزة ال مبيوتر ال   عأ 
أ فع حيف ترتوو مبيعات 2117مليوف وحفة  اـ  333فع ا رتواع لت ؿ إل   "ال ب توب"رقـ مبيعات 

  ...(4)"ال ب توب"متووقة ب لؾ  ل   2117م ييف وحفة  اـ  411لت ؿ إل   "التاب ت"
قف أثرا  ل   فف مبيعات يهاز ال مبيوتر التقليفيأ  "التاب ت"و "ال ب توب"وما مف  ؾ فع أف 

ام أ وبفأت نسبة مبيعات  ف است ف اأ فقف ان رؼ  ثيروف (أ و ل  است فام  أيضً PC"البع سع" )
ال ب "أ وقف يريو السبب وراء تووؽ (5)..."ال ب توب"تترايو أماـ الوساالؿ الرقمية الحفيثة و  و ا 

ل  سهولة  "التاب ت"و "توب  ل  ال مبيوتر التقليفيأ إل    ر حيـ   يف اليهازيف اقحفث من أ وا 
لرساالؿ اةل ترونية ون اطات اق فقاء  ل   ب ات ػ والهاتؼ ال  ع ػ فع متابعة ا "التاب ت"است فاـ 

                                                           
  ٔفَٗ.. اٌواثٜ (1)

2))   International Data  Corporation 
  .( اٌنٞ لل ٠َزقلِٗ أوضو ِٓ ّقٔ، ٚث١ٓ اٌالة رٛة، اٌنٞ ٘ٛ وّج١ٛرو ّقPCٟٖٔفوق ٕ٘ب ث١ٓ اٌىّج١ٛرو اٌزم١ٍلٞ )  ( 3)

4))    www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1112135.. 
(5 )

ِغ ؽ١بىح اٌالة رٛة، اٍزغٕٝ إٔؾبثٗ ػٓ اٌىّج١ٛرو اٌزم١ٍلٞ، ٚاٌنٞ ٠ؾزً ِىبٔب فٟ اٌَّىٓ ٠ّىٓ اٍزقلاِٗ ألغواٗ أفوٜ، ٌنٌه لبِٛا 

ِضال...، ٚ٘نا ِب ؽلس أ٠ٚب ِغ أزْبه اٌّٛثب٠ً، ثا٘لائٗ ئٌٝ ِٓ ٠ؾزبعٗ ِٓ األلبهة أٚ األٕللبء أٚ ٌغّؼ١خ ف١و٠خ...، ٘ىنا فؼٍذ اثٕزٕب آ٠خ 

ئم اٍزغٕذ أٍو وض١وح ػٓ اٌٙبرف األهٟٙ اٌزم١ٍلٞ ـ ثؼ٘ األٍو ػٍٝ األلً ـ ثؼل أْ إٔجؼ ٌلٜ وً فوك فٟ األٍوح ِٛثب٠ٍٗ اٌقبٓ ثٗ، ثً 

٠ّىٓ ٕبؽجٗ ِٓ اإلثؾبه ػٍٝ اٌْجىخ ؽزٝ األٛفبي ثبٌَٕجخ ٌجؼ٘ األٍو ػٍٝ األلً ؽزٝ ا٢ْ، ٚاٌؾل٠ش ٕ٘ب ػٓ اٌٙبرف اٌنوٟ، ٚاٌنٞ 

اٌؼٕىجٛر١خ ٚ٘ٛ فٟ أٞ ِىبْ، كْٚ ؽبعخ ٌٍز١ٍفْٛ األهٟٙ اٌزم١ٍلٞ، ٚاٌنٞ فٟ ؽبٌخ اٌؾفبظ ػ١ٍٗ ِٓ لجً ثؼ٘ األٍو، فٙٛ فٟ اٌغبٌت 

بٔخ ث١ٓ إٔؾبثٗ، ٚلل ٌٍلفٛي ػٍٝ اإلٔزؤذ، أٚ ٌّغوك اٌنووٜ ٚاٌزبه٠ـ، "ثوٍز١ظ" اعزّبػٟ هثّب، فمل إٔجؼ "رؾفخ" فٟ إٌّيي رؾزً ِى

ّب٘لٔب٘ب ٌلٜ أٍوح ٕل٠مخ فٟ ِٖو اٌغل٠لح، ٚاٌزٟ هٕذ فٛق اٌّىزجخ اٌّٛعٛكح فٟ غوفخ اٌّؼ١ْخ ػلكا ِٓ أعٙيح اٌز١ٍفْٛ اٌزٟ وبٔذ 

 رَزقلَ ٌل٠ُٙ، ثأؽغبَ ٚأٌٛاْ ٚأّىبي ِقزٍفخ، ٚاٌزٟ رجوى فٛق اٌّىزجخ ف١وا٘ب وً ِٓ ٠يٚهُ٘...

https://www.youtube.com/watch?v=Qz8f-3HQN4U
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م انية الت وير بهاأ  ما أف  أ ؼ فع  "التاب ت"التوا ؿ ا يتما ع الم تلوة حيثما  اف المست فـأ وا 
أ وال ي  و أ ؼ أيضا مف ال مبيوتر التقليفي "ال ب توب"الحمؿ وأسرع مف يهاز ال مبيوتر ال   عأ 

أ والتع  ع أ ؼ فع الحمؿ وأسرع حت  مف "للتاب ت"  لؾ اقمر بالنسبة ال ي   يم ف الت وير ب أ 
أ مثؿ  ر ة آبؿ التع "التاب ت"أ مما أفى إل  تنافس ال ر ات الم تلوة  ل  إنتاج "ال ب توب"يهاز 

أ   لؾ  ر ة سامسونج ال وريةأ ومي روسوفتأ 2111لهاأ  فع  اـ  "تاب ت"طرحت أوؿ "آي باف"أ أوؿ 
(أ فحفث و  حرج؛ فإن  بالرغـ Smatphoneأ أما الهاتؼ المحموؿأ وب ا ة الهاتؼ ال  ع )(1)وأمازوف

أ بؿ ربما "التاب ت"و "ال ب توب"مف   ر حيم أ يم ف ب  تنوي   ؿ المهاـ التع يقـو بها  ؿ مف 
 أ ثر.

  "الالب توب"رسم ٌوضح عدد مبٌعات 
 (2))باآلالف( 2214إلى عام  2212من عام 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1))  http://january-25.org/images/6867_Large.jpg 

(2)   http://www.eco-conscient.com/art-734-vente-apple-ipad-plus-de-50-millions-dipad-vendu-en-2012.html 
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 نفسها ، وذلك خالل الفترة "التابالت"عدد مبٌعات أجهزة  رسم ٌوضح

 (1))باآلالف( 2214إلى عام  2212من عام 

 

 
ى:درادتهااالهتمامىبالنوموفوبواىوىاكتذافبداوةىثالثاىـى

حيث ينتاب ال  ص ال عور بال وؼ مف أف ي وف بفوف  أتعف النوموفوبيا مف أغرب أنواع الووبيا
است فاـ اقلؼ وال ـ  نا(أ أو أف ي وف   ا اليهاز بعيفا  ن ...أ  ؿ الف لة التع يحملها )ب "الموبايؿ"

اأ  ما   رنا آنوً  "ال ب توب"و "التاب ت"و  و ا وأيضا بالنسبة ل افة وساالؿ ا ت اؿ التقنية الحفيثةأ 
زفياف  روض سوؽ و  و ا مو ا أع فع   ر الوساالؿ الرقميةػچوالتع ظهرت مو التقفـ الت نولو

 أ مف مار ات متعففةأ وأحياـ م تلوةأ وألواف ترضع  ؿ اق واؽ...الهواتؼ ال  ية
بعض الباحثيف بيف النوموفوبيا واةفماف  ل  استعماؿ الهواتؼ المحمولة؛ فوع فراسة ل  ويربط 

قف ويف  (2)ورف"حوؿ النوموفوبياأ أ ف  الـ النوس "يع وينج" أف ن ؼ مف تـ ا تبار ـ فع يامعة "ستانو
أ   لؾ أ ارت الفراسة (4)أ وال ي  و مف الهواتؼ ال  ية(3)مف اةفماف  ل   اتؼ اآلي فوف الفيهـ نو 

( إل  أف New Jerseyيرسع" )چ( فع "نيو University Rutgresرز" ) التع قامت بها يامعة "ريت
أ قف أفى إل  زيافة اةفماف  ل  (5)(أ و و أيضا مف الهواتؼ ال  يةBlackberryيهاز "الب ؾ بيري" )

 أ   لؾ اقمر بالنسبة ليهاز اآلي فوف. استعماؿ البريف اةل ترونع واةنترنت

                                                           
 اٌواثٜ ٔفَٗ.  (1)
(2)  www.albadee./net/tag/ 
    ( ثبٌزؼبْٚ ِغ ّووخ ر١ّٛجب ا١ٌبثب١ٔخ.(Apple Incعٙبى رٕزغٗ ّووخ أثً  (3)
 اٌٙٛارف اٌنو١خ رلػُ فلِخ اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ.اٌمٛي ٕ٘ب ثأْ  غٕٟ ػٓ (4)
 ."ثالن ث١وٞ" ّووخرُ رط٠ٛو ٘نا اٌغٙبى ِٓ لجً ّووخ "ه٠َوُ ئْ ِّٛٓ" اٌىٕل٠خ، ٚاٌزٟ إٔجؼ اٍّٙب ثؼل مٌه:  (5)
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  على مستوى العالم "لآلي فون"منحنى نسبً ٌوضح المبٌعات السنوٌة 
 (1)2214إلى عام  2212من عام 

 

  (باآلالف)ـً چجدول تجمٌعً لعدد وحدات أجهزة الهاي تكنولو
 الدوالرات( بمالٌٌن)والدخل الذي حققته 

 الدخل )بالدوالر( عدد الوحدات )باآلالف( التقنٌة

 51..15 35.223 آي فون

 5...5 13.2.6 تابالت

 5.542 4.413 ماكنتوش

iPod(2) 2.526 2.442 

iTune(3)        
 وسوفت وٌر وخدمات

 4.4.5 

accessories(4)  1.325 

 432..3  اإلجمالً

 

 

 

 

                                                           
(1 )            http://www.eco-conscient.com/art-734-vente-apple-ipa   

-plus-de-50-millions-dipad-vendu-en-2012.html               
، ٘ٛ فٜ ِٓ ِٕزغبد أعٙيح اٌٍٛبئٜ اٌّزؼلكح ٚاٌزٟ أْٔأرٙب ٍٚٛلزٙب ّووخ آثً. ٠ٚزىْٛ فٜ إٌّزغبد آٞ ثٛك ؽب١ٌب ِٓ آٞ  (iPod)"ثٛكآٞ " (2)

  ...ٔبٔٛ ثٛكربرِ، ٚآٞ  كثٛوال١ٍه، ٚآٞ  ثٛكآٞ 
   ( ٌالٍزّزبع ثب١ٌٍّٛمiTuneٝ"اٞ ر١ْٛ" ) (3)
(4)  Accessories /Accessorize  ...ٍِؾمبد/ ئٙبفبد ، 

http://www.eco-conscient.com/wp-content/uploads/2014/04/vente-iphone-yoy.png
http://www.eco-conscient.com/art-734-vente-apple-ipa
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 على مستوى العالم "اآلي فون"رسم ٌوضح تطور مبٌعات 

  )باأللف وحدة( 2214إلى عام   .222خالل الفترة من عام 

  
 

ا ست ارات لل يف يعانوف مف م ا ؿ  (MorningSideوفع  اليوورنياأ يقفـ مر ز "مورننج سايف" )
فع اةفماف  ل   عء ماأ وا ترؼ المر ز بأف  ثيريف ممف يرايعوف المر ز م ابوف به   النوموفوبياأ 

 ع إفماف  ل  الموبايؿأ مثلها مثؿ اةفماف  ل  الم فرات أو  ل  السياالرأ أو  ل  أي  عء  والتع
آ رأ ول ف   ا اةفماف  ل  الموبايؿ ليس سما ي  ب ػ مث  ػ للرالتيف أو للقلبأ ل ف يم ف القوؿ بأن  

مف اةفماف  له   الحالةاليانب السلبع  نا  و أف ا ستس ـ ل ف "سـ للروابط ا يتما ية" بيف اقفرافأ و 
قف يؤفي إل  ا ستس ـ لحا ت إفماف أ رى ػ   سمف اهلل ػ  لؾ قف قفرة اليسـ والعقؿ  ل   للموبايؿأ

التح ـ بالنوس ت بف أضعؼأ وفيننا الحنيؼ يحرص  ل   فـ تعرض الورف لما يم ف إفمان أ ويحث 
 اةس ـ  نا  ل  يهاف النوس  اقمارة بالسوء.

والمت   ة السابؽ اة ارة إليهاأ  إليزابيث واترماف""ت قام"مورننج سايف" السابؽ   ر أ  وفع مر ز
وضوع النوموفوبياأ و قفت يلسات   ج للم ابيفأ وحاولت أف تيف توسيرا له   مببحث   لـ النوس فع

هـ يمثؿ الحالةأ وتو لت إل  ويوف  فة أسباب تيعؿ الناس ترتبط بهواتوهـ...أ حيث الهاتؼ لفى بعض
غطاء اقماف...أ فهـ ي عروف باقماف حينما يعرفوف أف بإم انهـ ا ت اؿ لطلب المسا فة وقتما 

http://www.eco-conscient.com/wp-content/uploads/2014/04/vente-apple-iphone.png
http://www.eco-conscient.com/wp-content/uploads/2014/04/vente-apple-iphone.png
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وبالنسبة آل ريفأ فإف فحص  واتوهـ باستمرار وب ورة مورطة يس ف وي وؼ  نهـ قلؽ الظف  أي اءوف
واترماف أف الم ابيف  وويفتبأنهـ يوتقفوف  يالا ماأ أو أف  ناؾ طارالا ما يحتايوف أف يستعفوا ل . 

بالنوموفوبيا ي افوف مف فقفاف الموبايؿ مما يؤفي إل  استحالة ات الهـ مو العالـ ال اريعأ ل لؾ حاولت 
واترماف وفريؽ العمؿ معها أف ييعلوا  ؤ ء "المرض " يوهموف أف اآل ريف لف ينسو ـ حينما ينقطو 

 .ا ػ  و أيضا ػ لف ينقطو ات ال  بأ فقاال ا ت اؿ بهـ لعفة أياـ...أ وأف مف يعانع النوموفوبي
% مػف النػاس يعػانوف مػف النوموفوبيػا التػع تظهػر 11و 5وقف أ ار بعض الباحثيف إلػ  أف مػا بػيف 

سػػػنةأ والتػػػع قػػػف تبػػػفأ فػػػع سػػػف الطوولػػػة بػػػيف مسػػػت فمع الموبايػػػؿأ وبالنسػػػبة  21و 15  ػػػافة مػػػا بػػػيف سػػػف
المسػتويات ا يتما يػةأ ممػا يوسػر لمػا ا ينظػر إلػ  للينسيفأ لفى ال  ور  ما  و لفى اةنػاثأ وفػع  ػؿ 

 لػػ  حػػف و ػػؼ  أ(1)قبػػؿ النوموفوبيػػا  لػػ  أنهػػا "أ بػػر فوبيػػا فػػع العػػالـ" مػػف حيػػث ا نت ػػار  مػػا   رنػػا مػػف
أ  و لؾ فع  فف ا ال ػافر فػع (3)له   الووبيا (2)البريطانية الديلي ميل"إيفي موريف" فع فراسة ل  ن رتها 

 . 2112مايو  اـ  4
نػ 1111  ل   ينة قوامهاو  البريطانية ي ػو ڤ  ص مف مست فمع الموبايؿأ قامت  ر ة سي ورا 

حيث  أ(4)والعاملة فع مياؿ الهواتؼ المحمولة باستط ع للرأي للتعرؼ  ل  مفى انت ار   ا المرض
    (5)النتاالج التالية رج البحث ب

نطاؽ واسوأ   يقت ر فقط  ل  أف المرض ال ي  احب ظهور الموبايؿ وانت ار است فام   ل  
ال وؼ مف فقفاف أو نسياف الموبايؿأ وبالتالع فقفاف القفرة  ل  ا ت اؿأ بؿ يمتف لي مؿ أيضا القلؽ 

وال ي  انت ) وال ي يعنع  فـ القفرة  ل  ا ت اؿ مف  فـ التوايف فع نطاؽ الت طية ل ب ة ا ت اؿ
وبايؿ يعنع لهـ  فـ القفرة  ل  التوا ؿ مو أ حيث إف فقفاف الم(% فع فراسة سابقة53نسبت  

 (6)ويأتع  لؾ بعف أف ا تاف  ؤ ء الناس حمؿ الهواتؼ اق فقاء وا نقطاع  ف  ؿ ما يحفث حولهـأ
أ وفع م اف العمؿأ وأثناء سير ـ فع ال ارعأ وأثناء  فع  ؿ م اف ي  بوف إلي أ فع حيرة النـو

ة الميا ...أ وبالتالعأ فإف فقفاف الهاتؼ اليواؿ يعنع فقفاف است فامهـ الم عفأ وحت  أثناء ف ولهـ فور 
 واحف مف أ ز اق فقاء ال ي يقضع الورف مع  أ بر وقت مف حيات .

أف نسبة اةناث ال تع ي  يف فقفاف الهاتؼ أو  ػ والسابؽ   ر اػ الفراسة تلؾ وباقرقاـأ أثبتت  
للرياؿ(أ   لؾ ظهر مف الفراسة أف ال  ور % 61% للسيفاتأ و71نسيان  أ ل  مف نسبة ال  ور )

                                                           
1))   http://almothaqaf.com/index.php/araaa/70001.html 
(2 ) Daily Mail   

3))                   &http://almothaqaf.com/index.php/araaa/70001.html 

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=336780&r=0&cid=0&u=&i=0&q  
(1 )

  ْٔود ٔزبئغٗ ػٍٝ اٌْجىخ اٌؼٕىجٛر١خ.   
(5 )  http://almothaqaf.com .ٍٜبثك. هاث 
  .ً اٍُ "اٌّؾّٛي"، ٚ٘ٛ االٍُ اٌنٞ اّزٙو ثٗ اٌّٛثب٠ً فٟ اٌَؼٛك٠خِٓ ٕ٘ب ٠طٍك ػٍٝ اٌّٛثب٠ ( 6)

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=49f1654ec2d41863
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أ بر مف نسبة حيازة أ ثر مف موبايؿ فع أ و ع %47يميلوف إل  امت ؾ أ ثر مف  اتؼ و لؾ بنسبة 
  .%36فالة اةناث والتع  انت 

إطواء اليهاز  إل ا وأحياناأ قف يتع ب ال  ص الم اب بالنوموفوبيا  نفما ييف نوس  مضطرً 
ؼ مف ا سته ؾ العالع لبطارية اليهازأ ونوا  الر يف ا التمانعأ  ما يتوقف ال اص ب أ   لؾ ي ا

أو  أ الم اب بالنوموفوبيا الهاتؼ فوما  وفا مف توويت رسالة ن ية أو م المة فاالتةأ أو إيميؿ لـ يقرأ
بتعف أف ي عر بأن  يستحيؿ  لي  ا ست ناء  ف  اتو  والعيش فون أ و ع حالة غير موتعلة؛ إ   نفما ي

يحس نوس  تاالها وت يب  ن  حالة  اةنساف الم اب  نا  ف يهاز الموبايؿأ فإن  يحس  ػأن  ضاالوأ
اقمافأ والتع  ع حاية ضرورية لإلنسافأ حيث تمت اة ارة إل  اقماف فع القرآف ال ريـ )سورة 

 ... (2)لإلنسافأ وأ ف  ليها "أبرا اـ مولز" فع  رم  ال ي ي ور في  الحايات اقساسية (1)قريش(
 

 النوموفوبيا نوع من أنواع الفوبيا  ثالثا ـ 
 نف تعريونا للنوموفوبياأ   رنا أنها  لمة مر بة مف أربو  لمات والتع مف بينها  لمة "فوبيا"أ والتع 

موهـو أو الهلو أو الر اب...". ومف  ناأ تـ تحفيف حالة مف ال وؼ أو القلؽ "يعرفها المت   وف بأنها 
فوبيا فع سطور سابقة بأنها "حالة الووبيا أو ال وؼ أو القلؽ أو الهلو أو الر ابأ و ع الحالة التع النومو 

أ قريبا من  وتحت مرأى  يني أ أو  نفما "الموبايؿ"تعتري الورف حينما   ي وف يهاز  المحموؿأ اليواؿأ 
مف  "الموبايؿ" أو  نفما يسرؽفع منطقة بعيفة  ف النطاؽ ال ي ت طي  ال ب ةأ  "الموبايؿ"ي وف  احب 

   .(3)الورف أو يضيو من أ أو أف ي وف الورف فع م اف أو فع ميتمو   ييوز في  است فاـ الموبايؿ"
أ  ػػ ا وقػػف ظهػػر (4)مػػف حيػػث ا نت ػػارو لػػؾ   ا " أ بػػر فوبيػػا فػػع العػػالـ"عػػفوالنوموفوبيػػاأ يويػػف مػػف ي

اغت  مػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػؿ مؤسسػػػػػػػػػػػػة ـأ وتمػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػي2118م ػػػػػػػػػػػػطلف النوموفوبيػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػ  الويػػػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػػػاـ 
نػػ  ػار راليسػهاأ "إنػفي  يم ػؿ"أ إلػ  أف أوؿ فراسػة  ػف أالبريطانيػةأ حيػث   (SecurEnvoy)وي"ڤ"س يورا 

حيػػث اةنػػاث أ ثػػر .أ %..53 ػػ ا الموضػػوع أف ػػحت  ػػف أف نسػػبة الم ػػابيف بالنوموفوبيػػا و ػػلت إلػػ  
لموبايػػؿ للتوا ػػؿ ا يتمػػا ع أ ربمػػا قنهػػف اق ثػػر حايػػة  سػػت فاـ ا(5)إ ػػابة بهػػ ا المػػرض مػػف الػػ  ور

والػػ ي ظهػػر فػػع أحػػفث بحػػث اطلعنػػا  و  و ػػا فػػع بعػػض الميتمعػػاتأ مثػػؿ الممل ػػة العربيػػة السػػعوفيةأ
 ...(6)"الموبايؿ" لي   ف 

                                                           
ُُٙ ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ: ٠ُ چأػٛم ثب(هل ِٓ ا١ٌْطبْ اٌو  (1) َّ َؼ ْٛ ٌْج١َِْذ. اٌَِّنٞ أَ ١ٍَْْؼجُُلٚا َهةَّ ََ٘نا ا ١ِْف. فَ َّٖ اٌ َٚ زَبِء  ِّْ ُْ ِهْؽٍَخَ اٌ ِٙ ٍِ. ئ٠ِالفِ ٠الِف لَُو٠ْ إِلِ

ٓ ُعٛعٍ  ف ِِّ ْٛ ْٓ َف ِِّ  َُُٕٙ َِ آ َٚ .ُٕلق هللا اٌؼظ١ 
     .يرجع سابقأْواػ اٌْبي.ـ اٌلُ ٚاإلٔزؤذ  ٚاٌز١ٍفي٠ْٛ فٟ ئٛبه ػٍُ االعزّبع اإلػالِٟ.  (2)
 فٟ اٌَّغل أٚ فٟ ِؾبٙوح أٚ فٟ ٚاعت ػياء، أٚ فٟ اٌطبئوح...  (3)
 ."ئ٠لٞ ِٛه٠ٓ"ثمٍُ  2102ِب٠ٛ ػبَ  1فٟ  ٟ كهاٍخ ْٔورٙباٌجو٠طب١ٔخ ٌٙنٖ اٌفٛث١ب ف "انديهي ييم"ػٍٝ ؽل ٕٚف ٕؾ١فخ  (4)
 (5)    http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=49f1654ec2d41863  
 ٍٛجخ اٌغبِؼخ ٌٍغٛاي فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ".أؽّل آّٟ.ـ "كٚافغ ٚاٍزقلاِبد  ؽٕبْ  (6) 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=49f1654ec2d41863
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=49f1654ec2d41863
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والنوموفوبيا قف ت وف غير طبيعيةأ إ  قف ت وف حافة إل  فرية أف الم اب بها ي  و أ راضا 
أ وآ ـ (1)الحلؽأ والر بأ وارتياؼ اقطراؼأ وال ثيافأ والتقيؤمعينةأ مثؿ القلؽأ والتويسأ وال  ة فع 

فع المعفةأ وت بب العرؽأ وسر ة فع ضربات القلبأ وضيؽ فع التنوسأ وآ ـ فع ال فرأ والفو ة أو 
 ...فوراف الرأس

 :تائجىدراداتىدابقةىرنىالنوموفوبوانرابعاىـى
طواؿأ ولفى ال بابأ بؿ ولفى الرا فيف تناولت فراسات سابقة مفى انت ار النوموفوبيا لفى اق

ناثأ ومف  افة المستويات ا يتما ية والتع أ رنا إل  بعضها آنوا. ...أيضا  أ   ور وا 
% 59سوبيريور ا ست ارية" ػ  ل  سبيؿ المثاؿ ػ بأف "وقف  ريت الفراسة التع أيرتها ميمو ة 

بياأ وال ي نما سريعا فع السنوات القليلة مف اقطواؿ فع منطقة ال رؽ اقوسط م ابوف بمرض النوموفو 
الماضيةأ و ع نتيية تحتـ  لينا فؽ ناقوس ال طرأ للحف مف انت ار     الووبيا فع م ر وفع غير ا 

  .مف الفوؿ
و  ؿ السنوات القليلة الماضيةأ أيريت  فة فراسات ب  وص انت ار     الحالة المرضية  ل  

أيريت فع الو يات المتحفة وأ رى فع بريطانيا وثالثة فع فرنسا  مستوى  فف مف الفوؿأ ومنها فراسة
وفراسة  انت  ا ة بالفوؿ العربية وال رؽ اقوسط. ومف اليفير بال  ر  نا أف النتاالج  ب  متطابقة فع 

فع الفراسة و  حت  مو ا ت ؼ ظروؼ الفوؿ أو ميمو ات الفوؿ التع طبقت فيها. يميو     الفراساتأ
مف اقطواؿ وال باب  ما   رنا مف قبؿأ  %59وؿ العربية وال رؽ اقوسط ػ مث  ػ تبيف أف ال ا ة بالف

يعانوف مف   ا النوع اليفيف مف الر اب ال ي يزفاف انت ارا بسبب التطورات المت حقة فع وساالؿ 
 ارية مف أف ا ست "سوبيريور"ياأ   ا وقف ح رت نتاالج الفراسة التع أيرتها ميمو ة چا ت اؿ والت نولو

 . حة الطوؿ وسلو   وبناء    يت  وتوا ل  فا ؿ اقسرة وفع الميتمو  ل     الحالة لها تأثير  بير 
والتع تهتـ بتوفير اقمف  نف است فاـ أيهزة أ (2)"لوؾ أوت موبايؿ سي يوريتع"وفع فراسة أيرتها 

 الموبايؿأ ويهت     المؤسسة للعينة المفروسة  فة أساللة منها 
 ؼ ت عر  نفما توقف  اتوؾ المحموؿ؟  ي -
 ومت   انت آ ر مرة توقفت فيها يهاز  اتوؾ؟  -
 وأيف؟  -
 و ؿ تتعامؿ مو الموبايؿ وأنت تقوف السيارة؟  -
 و ؿ تتعامؿ مو الموبايؿ وأنت تتناوؿ ويبة الع اء؟  -

                                                           
ٍٕٛاد ثَجت ِلهٍخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ فٟ اٌّلهٍخ، ٚاٌزٟ رَججذ فٟ ئٕبثخ آ٠خ  1وّب وبْ ٠ؾلس الثٕزٕب آ٠خ ثؼل ػٛكرٕب ِٓ فؤَب ٚوبْ ػّو٘ب  (1)    

١ٕفخ عؼٍزٙب رقبف ِٓ اٌّلهٍخ اٌزٟ مٔجزٙب ألٔٙب ٍأٌزٙب ػٓ ٍجت رن١ٔت ى١ٍِزٙب ثغٛاه اٌؾبئٜ...، فىبٔذ رزم١أ وً ٠َٛ لجً اٌن٘بة ئٌٝ ثفٛث١ب ػ

 اٌّلهٍخ...
(2)   Mobile Security Lookout 
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%أ 75الفراسةأ ياء رف ال البية العظم   ل  السؤاؿ اقوؿ وبنسبة و لت إل   تلؾوممف  ملتهـ 
إنهـ  %14 أنهـ ي ابوف بال  ر  نفما يضيو منهـ الموبايؿ أو فع حالة  فـ ت  ر أيف وضعو أ وقاؿ

فقط ي عروف  %6يمرضوفأ و %7يقوموف بأ ماؿ تتسـ بالتهور والتعبير  ف اليأس وفقفاف اقمؿأ و
 يؼ  يرف  ل  السؤاؿ بالراحة  نفما يوقفوف     اقيهزة  ما  و مبيف فع الرسـ التعبيري التالع وال ي 

 (1)الهاتؼ المحموؿ؟ نفما يوقفوف  الناسي عر بعض 

 توزٌع نسبً لشعور بعض األفراد عند فقدان الموباٌل

 

بأنهـ يتوقفون   ؿ  %58 ورفا  ل  سؤاؿ  ف  فف المرات التع يتوقف بها المست فـ موبايل أ أياب
%  ف  وفهـ مف 94% منهـ فقط إنهـ يتوقفون  وقت الطعاـأ فع حيف أ رب 31سا ةأ بينما قاؿ 

 .فقفاف الموبايؿ
وي" المت   ة فع ال فمات ڤع إنأيرتها  ر ة "س يوريتالتع بريطانية الفراسة الوفع نتاالج 

والتع ن رت  حيوة الفراسة الم  ورة  تلؾاقمنية  ل  اقيهزة المحمولة والسابؽ اة ارة إليهاأ أف حت 
و ريت  أ% مف مست فمع الموبايؿ فع بريطانيا يعانوف مف النوموفوبيا66 ف أف نتااليها " ديلي ميل"

 اماأ حيث  24إل   18رة أ بر بيف فالة ال باب مف  مر معف ت اة ابة بالنوموفوبيا تنت ر ب و  بأف
% منهـ أنهـ   يستطيعوف التوايف بعيفا  ف  واتوهـ المحمولةأ و  حت  لثواف معفوفةأ بينما 77أفاف 

  اما.  34إل   25فع الوالة العمرية مف  % 68بل ت     النسبة 
فقفاف الهاتؼ أو نسيان  أ ل  مف  وقف أف حت الفراسة نوسها  ف أف نسبة اةناث ال تع ي  يف

 واأ وأف ال يف يميلوف إل  امت ؾ أ ثر مف موبايؿ  انلل  ور %61 مقابؿ% لإلناث 71نسبة ال  ورأ 
بيف اةناثأ و  وت الفراسة نوسها  ف أف اق  اص يتوقفوف  واتوهـ  %36% بيف ال  ور و47بنسبة 

أ وأف  34المحمولة بمعفؿ    اص يست فموف  واتوهـ حت  فع فورات الميا أ % مف اق75مرة فع اليـو
  ا وقف أوضحت الفراسة نوسها أف م طلف نوموفوبيا   يقت ر فقط  ل  ال وؼ المرضع مف فقفاف 
أو نسياف يهاز الهاتؼ المحموؿ وبالتالع فقفاف القفرة  ل  ا ت اؿأ بؿ ي مؿ أيضا القلؽ مف  فـ 

إل  أف  وارض المرض تظهر فع   فـ امت ؾ القفرة  نوسهااسة أ ارت الفر أ و التوايف فع نطاؽ الت طية

                                                           
(1)      http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/f2cc5621-dba0-4ec5-bb1f-bd13b8400a2d 

 

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/f2cc5621-dba0-4ec5-bb1f-bd13b8400a2d
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 ل  إطواء الهاتؼأ وتوقف الرساالؿ اةل ترونية والرساالؿ الن ية والم المات التع لـ يرف  ليهاأ والتأ ف مف 
 . (1) حف البطارية باستمرارأ و فـ القفرة  ل  الت لع  ف الهاتؼ حت  أثناء ف وؿ فورة الميا 

مست فـ  1511فع فرنسا استط  ا  مؿ  (Mengjl) أ أيرت  ر ة "مينيؿ"2112وفع مارس 
أف يمر  ليهـ أ ثر مف يـو واحف بفوف الموبايؿأ " مف المستحيؿ"% منهـ بأن  22للموبايؿأ أقر في  

وقاؿ  أ اما19و 15% بيف  ووؼ ال باب ال يف تتراوح أ مار ـ بيف 35وو لت     النسبة إل  
 24 يف  ملهـ ا ستط ع إنهـ يستطيعوف الت لع  ف موباي تهـ ق ثر مف % مف اق  اص ال29

  . (2)بفوف م ا ؿ""أنهـ يستطيعوف فعؿ  لؾ  %49 رأىأ فيما "ول ف ب عوبة"سا ةأ 
فع فراست  حوؿ موضوع النوموفوبيا  ل  أف ن ؼ مف  (Ji Wing) "يع وينغ"ويؤ ف  الـ النوس 
أ بينما (3) اف لفيهـ نوع مف اةفماف  ل   اتؼ اآلي فوف 2111  اـ"ستانوورف"تـ ا تبار ـ فع يامعة 

يرسع إل  أف يهاز الب ؾ بيري چبنيو   (Ratgeorg) ريتيورج""أ ارت الفراسة التع أيريت فع يامعة 
 (BlackBerry)  قف أفى إل  زيافة اةفماف  ل  استعماؿ البريف اةل ترونع واةنترنتأ وقاؿ الراليس

أ وأف بعض المبحوثيف يوضلوف الت لع  ف ممارسة الينس أسبو يا  ل  "مفمف ب ؾ بيري"أوباما إن  
 .(4) ف الهاتؼ  النقاؿ عالت ل

 مف أ ثر أف إل  اةنترنت قمف (AppRiver) "ريور "أب  ر ة بها قامت حفيثة فراسة أ ارت وقف
 مو التوا ؿ انقطاع مف ال وؼ تعنع لفيهـ والتع النوموفوبياأ مف يعانوف بريطانيا س اف ن ؼ

 إ ابة مف أ ثر المرضية الحالة به   اةناث إ ابة بأف  نا الم  ورة الفراسة  ريت حيث اآل ريفأ
أ ونحو %21 أ وأفبها ال  ور  مف العينة المفروسة يوح وف بريف ـ  بر الهاتؼ فع السرير قبؿ النـو
 ...زةمنهـ يأ  وف أيهزتهـ معهـ إل  ال اطئ  نف قضاء اةيا 51%

أف أوؿ فراسة  ف النوموفوبيا  انت  "س يور إنووي"راليس مؤسسة  إنفي  يم ؿ""وياء  ل  لساف 
% فع فراسة  حقة طبقت  ل  66أ   ا وقف سيلت نسبة %53 قف أ ارت إل  أف نسبة الم ابيف بها

 %71  ور )نسمةأ أف نسبة اةناث ال تع ي  يف فقفاف الموبايؿ أو نسيان أ أ ل  مف نسبة ال 1111
 %36% و47لل  ور(أ وأف ال  ور يميلوف إل  امت ؾ أ ثر مف موبايؿ مقارنة بالنساء ) %61لإلناث و

 ماري  نف""لباحثيف مف يامعة  2114أ وأف حت فراسة حفيثة أ رى أيريت فع مايو (5)  ل  التوالع(
 . (6)ةمف الناس يم ف أف ي ونوا م ابيف به   الحال %74اقمري ية  ف أف نسبة 

                                                           
(1)  =http://3ksalser.com/?page=view_news&id   

6542f09c8a8941f8d0e5b70e9a8d2560 
(2)  http://www.alittihad.ae/details.php?id=34290&y=2012  
(3)  http://elaph.com/Web/opinion/2015/12/1060185.html 
(4)  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=336780 
(5 ) http://www.arabiaweather.com/content / 
(6)  http://www.thaqafnafsak.com/2012/10/nomophobia.html 

http://3ksalser.com/?page=view_news&id
http://www.alittihad.ae/details.php?id=34290&y=2012
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وقف أ ارت الفراسة التع طبقت فع إنيلترا إل  أن  يم ف ر ف النوموفوبيا مف   ؿ ميمو ة مف 
مرة يومياأ أو أف ي عر ب ؿ بساطة  31الت رفاتأ  أف يوا ؿ ال  ص توقف  اتو  المحموؿ أ ثر مف 

  يقت ر فقط  ل   أن  يستحيؿ  لي  ا ست ناء  ف  اتو  والعيش بفون أ مؤ فة أف م طلف النوموفوبيا
ال وؼ المرضع مف فقفاف أو نسياف يهاز الهاتؼ المحموؿأ وبالتالع فقفاف القفرة  ل  ا ت اؿأ بؿ 

و  وت   ما   رنا آنواأ وي مؿ أيضا القلؽ مف  فـ الويوف فع نطاؽ الت طية ل ب ة ات اؿ المحموؿ
 اما"أ حيث تعوف  25العمرية "أقؿ مف الفراسة أيضا  ف أف النوموفوبيا تنت ر ب ورة أ بر فع المرحلة 

ٌذهبون إلٌه، فً حجرة النوم، وفً مكان العمل، وأثناء السٌر فً  الناس حمؿ الموبايؿ فع  ؿ م اف

 ، بلالشارع، وفً المواصالت العامة، بل وعند قٌادة السٌارة أحٌانا، وأثناء استخدام المصعد
كما ٌسمٌه أشقاؤنا فً ) ن الهاتف الجوالوحتى عند دخول دورة المٌاه، وبالتالً، فإن فقدا
الذي ٌقضً معه صاحبه أكبر وقت من  السعودٌة( ٌعنً فقدان واحد من "أعز األصدقاء"

 .، حتى أثناء تناول وجبات الطعام مع األسرة أو مع األصدقاء(1)حٌاته

 

أف يحفث فع  وارع  ب   اليةأ وم   ة  يم ف وا  ا  اف   ا الم هف ال ي نرا  فع ال ورة  الي 
أ بؿ وال ي قف يتسبب فع ت افـ اق  اص بعضهـ ببعض فع حالة ما فقط لمف يسيروف  ل  اققفاـ

تع ي ار نا  وار نا فع م رأ والمعظـ إ  أن    ي لف أبفا فع  أ"بموبايل "منهـ من    إ ا  اف  ؿ 
 فة إل  أف  وار نا فاالما م تظة بالمارة...م تلوةأ   ا باةضافيها الفواب ووساالؿ نقؿ 

                                                           
(1)  http://www.almanalmagazine.com/ 
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 الشعور بالعزلة والقلق
 صورة نراها

 فً األماكن العامة
 بل وفً منازلنا

حٌث كثٌر منا ٌستخدمون 
 حتى وهم "الموباٌل"

 ...على مائدة الطعام

 

 سائق السٌارة فً بعض الدول
 دنا فً فرنسا أثناء زٌارتنا لهاكما شاه

 ( 2213)ٌونٌوـ أغسطس 
 أٌضا  ستغنً عن الهاتف الذكً الذي ٌقومال ٌ

 ، لتحدٌد المكان GPS"(1)"بعمل جهاز
 (2)   وٌوجه قائد السٌارة ألفضل طرٌق ٌسلكه لٌصل مقصده

                                                           
ٚثؼل ػٛكرٕب ِٓ هؽٍزٕب فٟ فؤَب، وزجٕب ثؾضب ػٓ ٘نا اٌغٙبٚ، اٌغٟ ثٟ ئً،  ."Global Positioning Systemافزٖبه ٌٍّٖطٍؼ " (1)

ٛة ٚػ١ٍٗ وً األثؾبس ٚاٌىزت اٌزٟ ٌُ رىٓ لل ْٔود ثؼل، ِٚٓ ث١ٕٙب اٌجؾش اٌقبٓ ٍٚغٍٕبٖ ػٍٝ اٌالة رٛة، ٌٚىٓ ٍوق اٌالة ر

  ثبٌِٕٛٛفٛث١ب، ٚوٕب ػٍٝ ّٚه ٚٙغ إٌمٜ إٌٙبئ١خ ٌٗ ٌْٕوٖ ثؼل ٔٙب٠خ ّٙو هِٚبْ لجً اٌّبٟٙ...
٠ب چاٌغٙبى ٌزؾل٠ل اٌّىبْ. ٚػاللخ اٌزىٌٕٛٛف١ٍُ "ػًَ اٍٛك" ثطٌٛخ أؽّل ؽٍّٟ، ٘ٛ أٚي ف١ٍُ ِٖوٞ ـ ػٍٝ ِب ٔؼزمل ـ ١ْ٠و ئٌٝ اٍزقلاَ ٘نا  (2)

(، ٘نٖ Paraboleـٟ ثٟ ئً، ِوٚها ثبٌز١ٍفي٠ْٛ ٚاٌف١ل٠ٛ ٚاٌف١ل٠ٛ ٍٕله  ٌمل ثلأ اٌؼل اٌزٛاٌجبهاثٛي )چثب١ٌَّٕب ثلا٠خ ِٓ اٌواك٠ٛ ئٌٝ اٌـ

اٌلُ، ٚاٌنٞ أزْو ػٍٝ أٍطؼ ٚٔٛافن ِؼظُ  "اٌمٖؼخ" اٌزٟ رَزمجً ثواِظ اٌز١ٍفي٠ْٛ ػجو األلّبه اٌٖٕبػ١خ ٚاٌّؼوٚفخ ثبالٍُ اإلٔغ١ٍيٞ،

ل اٌج١ٛد فٟ اٌؼبّٕخ ٚثؼ١لا ػٕٙب، فٟ إٌّبٛك اٌوال١خ، ٚفٟ اٌؼْٛائ١بد، ٚفٟ إٌّبٛك اٌو٠ف١خ، ٚ٘نا وٍٗ ٠ؾزبط ٌلهاٍبد َِزمٍخ، ٚوٕب ل

وزبثب( ٔنوو  11ت اٌزٟ ْٔود ٌٕب )ؽٛاٌٟ ٠ب ِٖو،... ِٚٓ اٌىزچْٔؤب ػلح وزت ػٓ األلّبه اٌٖٕبػ١خ ٚاٌجبهاثٛي لجً أْ رلفً ٘نٖ اٌزىٌٕٛٛ

 ٠ب االرٖبي، ٚثقبٕخ فٟ ِغبي األلّبه اٌٖٕبػ١خ ِٕٚٙب:چاٌىزت اٌزب١ٌخ اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛٙٛػب ٠زؼٍك ثزىٌٕٛٛ

ْٛ )ػٓ ِلافٍخ ٌٕب فٟ أٚي ِإرّو ٌٍّغٌٍ األػٍٝ ٌٍْئ. كاه اٌفىو اٌؼوثٟ، اٌمب٘وح. دونُا انُايية في عصر األقًار انصُاعيةَ( 0011)
اإلٍال١ِخ، ٚرُ ْٔو٘ب فٟ ٘نا اٌىزبة ِغ ػٕٛاْ آفو: ٌمل ثلأ اٌؼل اٌزٕبىٌٟ ٌٍجش اٌّجبّو، فّبما أػلكٔب ٌٗ؟ ٚوبْ لل ْٔو ٌٕب لجٍٗ 

اإلعالو اندوني عبر األقًار انصُاعية، أٚي وزبة ػٓ األلّبه اٌٖٕبػ١خ فٟ ِٖو ِيٚكا ثٖٛه ر١ٙٛؾ١خ، ٚاٌىزبة وبْ ثؼٕٛاْ: 
 . 0011، كاه اٌفىو اٌؼوثٟ، يفزيوٌدراسة نشبكات انحه

)كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌّم١ّ١ٓ فٟ اٌى٠ٛذ غلاح . كاه اٌفىو اٌؼوثٟ، اٌمب٘وح. قُوات نهحهيفزيوٌ فضائية في عانى ثانثَ( 0002)
 ٕٚٛي ثش اٌمٕبح اٌفٚبئ١خ اٌّٖو٠خ ئ١ٌُٙ ػجو اٌمّو ػوثَبد(.

 )٠ُٚٚ ٔزبئظ أٚي ثؾش ١ِلأٟ ػٓ أٚائً ؽبئيٞ اٌجواثٛي فٟ ِٖو(.اٌفىو اٌؼوثٟ، اٌمب٘وح.  َ(  ثش ٚافل ػٍٝ ّبّبد اٌز١ٍفي٠ْٛ. كاه0001)
)أٚي كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ٛجمذ فٟ . كاه ؽبفع، علح، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ. ية وقث انفراغچوسائم اإلعالو في إطار سسيونوَ( 0001)

 ٌٍٛبئً اإلػالَ ثّب ف١ٙب اٍزمجبي اٌمٕٛاد األعٕج١خ(. إٌّطمخ اٌغوث١خ ثبٌَؼٛك٠خ الٍزقلاِبد اٌؼ١ٕخ اٌّلهٍٚخ
)كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ . كاه ؽبفع، علح، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ. اندش وانعونًة في قرية "ياكهوهاٌ" اإلنكحروَيةَ( 2111)

 فزبح اٌَؼٛك٠خ(.ٛبٌجبد عبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي، ٚاٌزٟ وْفذ ٔزبئغٙب ػٓ رأص١و ٍٍجٟ ػٍٝ اٌضٛاثذ ٌلٜ اٌ
. . اٌّل٠ٕخ ثو٠ٌ، اٌمب٘وححكايحي يع صداو... وحكايات أخرىَ( "رأص١و اٌز١ٍفي٠ْٛ ػٍٝ اٌطفً اٌّٖوٞ ئثبْ ؽوة اٌق١ٍظ، فٟ: 2111)

)كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌوٍَٛ ػ١ٕخ ِٓ رال١ِن اٌّلاهً، ؽ١ش أفٖؼ اٌزؾ١ًٍ ػٓ رأص١و اٌز١ٍفي٠ْٛ ػٍٝ اٌطفً اٌنٞ اٍزّل ِٓ اٌز١ٍفي٠ْٛ 
(، أِب ثقٖٛٓ 2خ اٌؾوة ِٚفوكارٙب، ٘نا ٚوبْ لل رُ ْٔو ٔزبئظ اٌجؾش فٟ اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رٖله ػٓ عبِؼخ ثبه٠ٌصمبف

ػٕٛاْ ٘نا اٌىزبة، فألٔٗ ٠ًّْ ٔزبئظ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٓ أٚي ٕٛهح رظٙو ٌٖلاَ ؽ١َٓ ثؼل اٌمج٘ ػ١ٍٗ... ِٚطبٌجزٟ اٌوئ١ٌ 
اإلفواط ػٓ ػلك ِٓ ٘إالء األٍوٜ َِبٚ ٌؼلك اٌؾبٙو٠ٓ ٌٙنا اٌٍمبء ِٓ أػٚبء  ٚرُ ٕلاَ ثبإلفواط ػٓ األٍوٜ اإل٠وا١١ٔٓ،

 اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍْئْٛ اإلٍال١ِخ.

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjACahUKEwjYhsfOufjIAhXG1xoKHaLyAf0&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGlobal_Positioning_System&usg=AFQjCNHdAZO2jJucz84uXxXxZRw6Axt1Yg
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ارتواع مطرف  ن رج مما سبؽ   ر  بأف الفراسات التع أيريت  ل  انت ار النوموفوبويا ت ير إل 
بسر ة   ؿ السنوات القليلة النوموفوبيا انت رت  حيثفع منحن   ا ف لعفف الم ابيف بالنوموفوبياأ 

الماضيةأ  ل  اققؿ بالنسبة للفوؿ التع أيريت فيها الفراسات الم  ورة آنواأ وأنها تنت ر ب ورة أ بر فع 
نها لفى ال  ور...أ وفع  تاب لنا )تحت الن ر أ ولفى اةناث أ ثر م" اما 25أقؿ مف "المرحلة العمرية 
نتاالج فراسة ميفانية ر زنا فيها  ل    ا التأثير السلبع للموبايؿ بالنسبة لحاالزي بإ ف اهلل حاليا(أ نعرض 

 فع م ر.    ا اليهاز
 :النوموفوبوا أرراضخامداىـىى

اأ حيث الظا رة حفيثة يفً  ي  ص الباحثوف ال يف فرسوا     الحالة المرضيةأ و ـ بالمناسبة قلةأ
النوموفوبيا اق راض التع يتسـ بها ال  ص ال ي يم ف أف يو ؼ بأن  م اب المهتموف بي  ص 

 :بالنوموفوبيا بما يلع
 .بميرف ا ستيقاظ مف النوـ وحت  قبؿ القياـ مف الوراش "بالموبايؿ"اةمساؾ . 
 .مع  "والموبايؿ" فـ ا نتقاؿ مف غرفة إل  أ رى إ  . 
 .وحمل  فع أما ف غير م المة مثؿ السرير وفورة الميا  "الموبايؿ"است فاـ . 
 . ن  بعيفا "الموبايؿ"  ت ؼ أفال عور با ضطراب حينما ي. 
  ."موبايؿ"حمؿ أ ثر مف . 
وفح   ب  ؿ مستمر وب ورة مورطة  فة مرات فع اليوـ وب  ؿ يزيف  ف  "الموبايؿ "إل  النظر. 

 تأ ف مف  فـ ويوف ات ا ت فاالتة أو إيمي ت.المعفؿ الطبيعع لل
اأ حت  لو م حوف تمامً  "الموبايؿ"ب ورة مستمرةأ والتأ ف طواؿ الوقت مف أف  "الموبايؿ" حف . 

  اف ال  ص فع المنزؿ ولف ي افر م ان  قريبا.
  فـ إغ ؽ الموبايؿ. . 
أ حت  لو ليلب "الموبايؿ"   يستطيو ال  ص م افرة المنزؿ ولو لفقاالؽ بفوف أف ي وف مع . 

  أ ياء مف السيارة أسوؿ المنزؿأ  ل  سبيؿ المثاؿ.
  ميرف ال عور بوقفاف الموبايؿ يؤلـ.. 
 (...1ا للحفيث فع العمؿ وفع المفرسة وفع اللقاءات)ا ومحورً وتطبيقات  مفارً  "الموبايؿ"ي بف . 

                                                                                                                                                                                     
)ٛجؼخ ِي٠لح ِٕٚمؾخ ألٚي وزبة رؾلصٕب ف١ٗ . كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ. اندش واإلَحرَث وانحهيفزيوٌ في إطار عهى االجحًاع اإلعالييَ( 2102)

يدخم إني عهى االجحًاع ِٟ، ِؾلك٠ٓ ف١ٗ ِغبالد ٘نا اٌؼٍُ ِٕٚٙغٗ...(فٟ وزبة ثؼٕٛاْ: ػٓ أٌٍ ػٍُ االعزّبع اإلػال
 .، صُ أٙفٕب ئٌٝ اٌطجؼبد اٌؾل٠ضخ، رأص١و اٌمٕٛاد اٌفٚبئ١خ ٚاإلٔزؤذ...(0011، ِىزجخ ٔٙٚخ اٌْوق، اإلعاليي

)ٛجؼخ عل٠لح ِي٠لح ِٕٚمؾخ ألٚي ٕٙٚخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح. . كاه اٌيا االجصالچيحاوالت اإلَساٌ االجصال عٍ بعد: دراسة في جكُونوَ( 2101)
وزبة ْٔو ٌٕب ػٓ األلّبه اٌٖٕبػ١خ ثؼٕٛاْ: اإلػالَ اٌلٌٟٚ ػجو األلّبه اٌٖٕبػ١خ، كهاٍخ ٌْجىبد اٌز١ٍفي٠ْٛ، ٚاٌنٞ ٕٔٛ٘ب ػٕٗ 

  آٔفب (.
ؤ٘ب فٟ ئٔغٍزوا ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ رال١ِن اٌّلاهً فٟ ثلا٠خ أزْبه ٕ٘ب ئٌٝ ٔزبئظ اٌجؾش اٌوائل اٌنٞ لبِذ ثٗ ١ٍ٘لا ٠ٍّٛ١٘ذ ٚىِال ٔؾ١ً اٌمبهب (1)

 اٌز١ٍفي٠ْٛ فٟ ئٔغٍزوا فٟ ثلا٠خ اٌَز١ٕبد.
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أف يطوئ اليهاز ال اص ب أ  اأ قف يتع ب ال  ص الم اب بالنوموفوبيا حيث   يم فوأحيانً 
أ ويتوقف  اتو  فوما  وفا مف توويت "الموبايؿ"وي اؼ فع الوقت نوس  مف ا سته ؾ العالع لبطارية 

 ثيرا فع يف  أو  "بالموبايؿ"أ ما ييعل  يحتوظ "SMS"رسالة ن ية أو م المة فاالتة أو إيميؿ لـ يقرأ  أو 
ضاربا ب لؾ  رض الحاالط ب ؿ التح يرات مف  طورة  فع ييب البنطاؿأ أو فع ييب القميص أحياناأ

 .أ   و ا بالنسبة للعقـ واة ابة بالسرطاف...   قفر اهللڤالمي روويػ
إحفى الفراسات إل  أن  يم ف ر ف النوموفوبيا مف   ؿ ميمو ة مف الت رفات والتع  وأ ارت

مرة يومياأ وأف  31  رنا بعضها مف قبؿأ و ع أف يقوـ ال  ص مث  بتوقف  اتو  المحموؿ أ ثر مف 
؛ فحينما يبتعف "الرفيؽ"ب ؿ بساطة أن  يستحيؿ  لي  ا ست ناء  ف  اتو  والعيش بفوف   ا الورف ي عر 

أ فإن  ي عر  ػأن  ضاالوأ يحس نوس  تاالهاأ وت يب "الموبايؿ"اةنساف الم اب بالنوموفوبيا  ف تقنية 
 ن  حالة اقمفأ و نفما يحس   ا ال  ص بأف أحفا ما ي  ل   ف موبايل  أو ي رف   ن أ أو  ف أية 

فر اةم اف  ف   ا ال  ص ال ي يقؼ أ فإن  يحاوؿ ا بتعاف ق"للموبايؿ"تقنية أ رى يمل ها م ابهة 
حير  ثرة أمام  للتوا ؿ مو     التقنيةأ و  ا قف يؤفي إل  تحييـ التوا ؿ ا يتما عأ بؿ وانعفام  
فع الحياة الحقيقية لفى بعض اقفراف فع بعض الحا تأ  ما يعنع أيضا تقليؿ ال روج مف البيتأ 

ل  التقوقوأ وبالتالع تقليؿ التوا ؿ مو الناسأ و  ا قف ي  بؿؤفي إل  تقليؿ ا رتباط بالعالـ ال اريعأ وا 
يرى باحثوف أمري يوف أف است فاـ الهواتؼ المحمولة يزيف مف السلوؾ اقنانع وييعؿ المرء أقؿ فراية و 

 (.1بمحيط  ا يتما ع)

 

مست فمع  مف ا  تبارات  ملتوقف أيرى باحثو التسويؽ بيامعة ماري  نف اقمري ية ميمو ة 
مف الط ب فع مطلو الع ريناتأ وا ت ووا بعف فترة أف المست فميف أقؿ ترييحا للتطوع فع  "الموبايؿ"

                                                           
(1 ) Skynewsarabia.com/web/article/ 
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ن اطات ايتما ية حيف يطلب منهـ  لؾأ مقارنة بأفراف آ ريف فع ميمو ة أ رى لـ يست فـ أ ضاؤ ا 
ؿ إقبا   ل  الم ار ة فع حؿ م ا ؿ  لميةأ حت   انوا أق "الموبايؿ"أ  ما أف مست فمع "الموباي ت"

حيف قيؿ لهـ إف أيوبتهـ ست وف ل الف تبر ات ل الف يمعيات  يريةأ وقاؿ الباحثوف فع تقرير ـ 
ي عر ال  ص  ل  الوور با ت اؿ باآل ريفأ وأف   ا مف  أن  أف  "الموبايؿ"ال اص به   الفراسةأ إف 

تماءأ والتع  ع حاية مف الحايات اقساسية لإلنسافأ إ  أن  يقلؿ يلبع حاية اةنساف اقساسية ل ن
اةنساف حيواف ات الع "الرغبة فع التوا ؿ ال   ع مو اآل ريفأ و  ا يتعارض مو ما نقول  بأف 

  .1))بطبع "
وقف أ فت نتاالج استط ع الرأي السابؽ اة ارة إلي  آنوا وال ي طبؽ فع يامعة ستانوورفأ أ فت 

% فع 13أ والتع حققت زيافة قفر ا 2111واع نسبة اق  اص الم ابيف به   الووبيا  اـ  ل  ارت
أ وال ي قف يوسر بزيافة أ فاف اق  اص 2118غضوف سنتيف فقط مقارنة باقرقاـ المسيلة من   اـ 

  مؤ را   ؿ تلؾ الوترةأ إ  أف نتيية   ا ا ستط ع ياءت متوافقة مو ما ن رت "للموبايؿ"المست فميف 
يا؛ فقف أف حت فراسة  لسن ع فع نتااليها  ف أن  چفراسة فنلنفية أيرا ا معهف  لسن ع لعلوـ الت نولو

ػ و ما  ورتاف مف  ور النوموفوبيا ػ مف   ؿ  "الموبايؿ"يم ف ر ف ظا رة ال وؼ مف فقفاف أو سرقة 
مرة يوميا أو أف ي عر أن   31ميمو ة مف الت رفاتأ  أف يقـو ال  ص بتوقف  اتو  المحموؿ أ ثر مف 

 ...يستحيؿ  لي  ا ست ناء  ن 
 اتو  النقػاؿ فػع المنػزؿ أو فػع العمػؿ أو فػع غيػر  لػؾ    اب الورف ب فمة  بيرة  نفما ينسيوقف 

لػف  "موبايلػ "أ و ػو يػفرؾ تمامػا أف "الموبايػؿ"مف اقما ف التع يتنقؿ بينها. أما فع حالة مػا إ ا سػرؽ منػ  
يةأ فإف   ا ال  ص ي اب بحالة نوسية  عبة لما يحملػ   ػ ا اليهػاز مػف معلومػات وأرقػاـ يعوف إلي  ثان

و ػورأ وغير ػا مػف اقمػور ال  و ػية التػع يػرفض  ثيػر مػف أ ػحابها أف يطلػو  ليهػا أحػفأ والتػع قػف 
يػة ت وف السبب فع إ ابت  بحالة مف ال  ر أ بر مف تلؾ التع ت يب الوػرف  نػف التو يػر فػع القيمػة الماف

 .(2)للموبايؿ
ومػػف اليػػفير بالػػ  ر  نػػاأ أف الهػػاتؼ اليػػواؿ قػػف تحػػوؿ فػػع السػػنوات اق يػػرة إلػػ  أ ثػػر مػػف وسػػيلة أ 
فأ   يحؿ محؿ أ ياء  انت مست فمة فع حياتناأ ويرف ا مف م انتهاأ بػؿ وسػا ـ أيضػا فػع الت لػع  ػف 

بف ال ػػباب بويػػ   ػػاص  لػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ   الح رػػػ حيػػث أ ػػػ الرافيػػو يهػػاز بعضػػهاأ ومػػف بينهػػا 
فػػػع تحميػػػؿ اقغػػػانع والقنػػػوات اة ا يػػػةأ والتوا ػػػؿ أيضػػػا  بػػػر  ػػػب ات التوا ػػػؿ  "الموبايػػػؿ" وف فميسػػػت

أيضػا  ػف المو ػرةأ و ػف  ػاميرا  "الموبايػؿ"ا يتما عأ وغير  لؾ مف أن طة أ ػرىأ  مػا ت لػ  أ ػحاب 
 . 3))ت وير العافيةالت ويرأ بؿ وأف ؿ  مليات للت وير مف ال عب تحقيقها ب اميرا ال

                                                           
(1) 

 .يرجع سابقأْواػ اٌْبي، 
(2) http://www.startimes.com/f.aspx?t=33993068 
(3) 

ا وبٔذ وب١ِوا اٌز٠ٖٛو ِيٚكح ثاِىب١ٔخ اٌزمبٛ اٌٖٛهح ثؼل صٛاْ ِٓ ٙجطٙب رىفٟ ٌٛلوٛف ٕوبؽجٙب (، ئال ئمSelfyٔمٖل ٕ٘ب اٌز٠ٖٛو "اٌٍَفٟ" )

أِبِٙب، ٚؽلٖ أؽ١بٔب، ٚفٟ اٌغبٌت ٍٜٚ ِغّٛػخ وج١وح ِٓ األٕللبء، ثؼىٌ اٌزٖو٠ٛو ثبٌّٛثب٠وً، ٚاٌونٞ ٘وٛ فوٟ اٌغبٌوت رٖو٠ٛو ماروٟ ٌٖوبؽت 

ػٍٝ ثؼل اِزلاك ا١ٌل اٌزٟ رؾٍّٙب، ٌونٌه ٘وٟ فوٟ اٌغبٌوت ٕوٛهح ٌٍٛعوٗ، أٚ ٌمطوبد "١ِول٠َٛ"  اٌّٛثب٠ً، فٟ ٌمطبد ِموثخ )ثؾىُ أْ ػلٍخ اٌّٛثب٠ً

(Medium ،...ٓٚأؽ١بٔب ل١ٍٍخ ِغ ػلك ِؾلٚك ِٓ األّقب ،) 00ؽ١ش ّب٘لٔب ػٍٝ اٌٙٛاء ِجبّووح اٌّطووة ػبٕوٟ اٌؾالٔوٟ ِٕون ل١ٍوً )اٌَوجذ 
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أ بػؿ وتػـ أيضػا "الموبايػؿ"وقف سبؽ وأ رنا آنوا إل  است ناء  ثير منا  ف الهاتؼ الثابت مو انت ػار 
ا سػػت ناء  ػػف المو ػػرة التػػع  نػػا نسػػت فمها لتسػػييؿ اقرقػػاـ الهاتويػػة المهمػػة التػػع نحتػػاج إليهػػا فػػع  حياتنػػا 

أو  "الموبايػؿ"أ وفػع حػاؿ مػا تعطػؿ "الموبايػؿ" ػرة اع  العملية وا يتما يةأ وأ بحنا ن ػزف تلػؾ اقرقػاـ فػ
فقػط فػع  "الموبايػؿ"ا مثػؿ  ثيػر مػف الػ يف يعتمػفوف  لػ     ػيً  نعيهتو ع الم  لة التع و  ػ تمت سرقت 

وضػياع الهػاتؼ اليػواؿأ أو سػرقت أ   و ػا وقػف أ ػبحت  ػ   اقرقػاـ  ػ (1)تسييؿ أرقاـ الهواتؼ المهمة
ا لػفى  ػاحب أ لسػرية المعلومػات وال ػور التػع ات و ػورأ يثيػر قلقػا و وفًػو ا ة إ ا  ػاف يضػـ فيػفيو 

يحملهػػػاأ وفػػػع  ػػػ ا اةطػػػار تقػػػوؿ امػػػرأة متزويػػػة وأـ لطولػػػيف إنػػػ  ضػػػاع منهػػػا  اتوهػػػا النقػػػاؿ  نػػػفما  انػػػت 
تتسػوؽأ و ػػو اقمػػر الػػ ي أ ػػابها بحالػػة مػػف ال ػػوؼ والهلػػو مػػف زويهػػا أو أ والػػ ي  ػػاف يػػرفض امت  هػػا 

فع البفايةأ و ونػ  يحػوي أرقامػا مهمػةأ معتبػرة فقفانػ  بأنػ  "ال ارثػة"أ لمػا  ػاف يحملػ  مػف  ػور  "للموبايؿ"
 ...(2)وفيفيو ات ورساالؿ وأرقاـ مهمة ومعلومات

وتسػػيطر  لػػػ  بعػػض ممػػػف يوقػػػفوف  ػػواتوهـ اليوالػػػة بعػػض اقف ػػػار السػػػلبية بػػأف ت ػػػؿ المعلومػػػات 
و اسػػت فامها فػػع غيػػر م انهػػا مثػػؿ ن ػػر ا  بػػر مواقػػو يػػا إلػػ  أنػػاس آ ػػريفأ أچوالبيانػػات فػػع ظػػؿ الت نولػػو
؛ فضػياع الهػػاتؼ النقػاؿ أو تلوػػ أ (3)فػػع برنػامج  لػػ   ا ػة التليوزيػػوفاسػت  لها التوا ػؿ ا يتمػػا عأ أو 

 ا ة إ ا  اف مف الهواتؼ ال  يةأ وفقػفاف أرقػاـ  واتػؼ اق ػفقاء وم تلػؼ المعلومػات الم زنػة بفا لػ أ 
 ػػ اص أ طػػر مػػف ضػػياع أي  ػػعء آ ػػرأ  ا ػػة وأف إم انيػػة اسػػترياع نوػػس يعتبػػر بالنسػػبة لػػبعض اق

 ال ريحة مم ف ل ف ما  اف يحوي  اليواؿ مف "سوفت وير"   يم ف أبفا استريا  .
وال ي أف ف استط ع أيرت   ر ة بريطانية  املة فع مياؿ الهواتؼ المحمولةأ  وسبؽ وأ رنا إل 

 ػػو مػػرض يعنػػع ال ػػوؼ الػػ ي بمػػرض "النوموفوبيػػا"أ و  % مػػف مسػػت فمع المحمػػوؿأ م ػػابوف66أف   ػػف
وقػف أف ػػحت  المرضػع مػف ضػياع الهػػاتؼ أو سػرقت أ وأف النسػاء أ ثػػر إ ػابة بهػ ا المػػرض فوف غيػر ـ.

نتاالج   ا ا ستط ع ال ي أيري  ل   ينة قوامها ألؼ   ص مف مسػت فمع الهػاتؼ المحمػوؿ للتعػرؼ 
نتػػاالج  لػ   ػب ة اةنترنػتأ أف ػحت  ػ   النتػاالج  ػػف أف  لػ  مػفى انت ػار  ػ ا المػرضأ ون ػرت  ػ   ال

                                                                                                                                                                                     
ِوغ اٌّزَوبثم١ٓ  )ثبٌّٛثب٠وً( الٌزموبٛ ٕوٛهح ٍو١ٍفٟ "اٌز١ٍفوْٛ"٠طٍوت  (The Voice) ( فٟ ثؤبِظ الفز١به أعًّ إٔٛاد ػوث١وخ2101ك٠َّجو 

ٚٔونوو  ؽزٝ ٠ظٙو ٘نا اٌغّٙٛه فٟ اٌٖوٛهح...، ٛهٚأػطٝ ظٙوٖ ٌٍغِّٙغّٛػزٗ فٟ اٌزٖف١خ ٖٔف إٌٙبئ١خ، ِٚغ ِملِخ اٌجؤبِظ،  ِٓاالص١ٕٓ 

٠ٛهن، ؽ١ش وبْ اٌّٛثب٠ً فٟ أ٠ولٞ ثؼو٘ األفوواك أٚي ٍٚو١ٍخ ّوب٘لٔب ثبٌَٕجخ ٌجوعٟ اٌزغبهح فٟ ١ٔٛ 2110ٍجزّجو  00اٌمبهب ٕ٘ب ثّب ؽلس فٟ 

 ػٓ ٛو٠مٙب ِب ؽلس فٟ ٠ٛ١ٔٛهن ػٍٝ اٌٙٛاء ِجبّوح ٚٔؾٓ فٟ ١ًٌ ثفؤَب ػٕولِب لطوغ اٌز١ٍفي٠وْٛ اٌفؤَوٟ اٌٍََّوً اٌونٞ وٕوب ٔزبثؼوٗ ثولْٚ أٞ

 ِٕب.ر٠ٕٛٗ، ٚرٖٛهٔب ٌٍؾظخ إٔٔب أِبَ أؽلاس فٟ اًٌٍََّ لجً أْ ٔؼٟ ِب ٠ؾلس أِب
(1)

ػْٕب ّق١ٖب ٘نٖ اٌؾبٌخ اٌٖؼجخ، ٚمٌه ػٕلِب ىاه ِٕيٌٕب ٘غبَ ـ غ١وو ِوغوٛة ف١وٗ ـ ٍووق اٌّٛثب٠وً ٚأّو١بء أفووٜ، ٚوٍٙوب أعٙويح هل١ّوخ  ، أٚ 

 . وٕب َٔزقلِٙب لجً اٌَولخ ِجبّوح ٘ىنا ف١ً ئ١ٌٕب، ؽ١ش وً ِب ٌفذ أزجبٕ٘ب افزفبء األعٙيح اٌزٟ

رؼوٗ فٟ ئؽلٜ اٌّواد ٌَوولخ ٘برفوٗ إٌموبي ٚ٘وٛ األِوو اٌونٞ أكفٍوٗ فوٟ كٚاِوخ ال ٔٙب٠وخ ٌٙوب، ؽ١وش فمول ٚؽٛي ٘نا اٌّٛٙٛع، ٠مٛي آفو ئٔٗ 

ح االرٖبي ثىً إٔللبئٗ ٚأٍ٘ٗ ثَجت اؽزفبظٗ ثأهلبُِٙ فٟ اٌٙبرف فمٜ، ١ٚ٠ٚف، أٔٗ فطأ ٠مغ ف١ٗ وض١وْٚ، ٚهغُ ئثوالؽ اٌغٙوبد اٌّؼ١ٕوخ ِجبّوو

ٌّفمٛك، فبٕخ ٚأٔٗ ٠ُٚ ئٙبفخ ٌنٌه ٕوٛه ػبئٍزوٗ ٚاٌزفى١وو فوٟ ِٖو١و٘ب، ٌىوٓ رٍوه اٌّؾوبٚالد ثوبءد ثفملاْ ٘برفٗ ػٍٝ أًِ أْ ٠غل اٌّٛثب٠ً ا

ٕون ثبٌفًْ، ٚرطٍت ِٕٗ األِو ثؼل مٌه الزٕبء ّو٠ؾخ عل٠لح ٚرٛى٠غ هلّٗ ػٍٝ وً ِٓ ٠ٍزمٟ ثٗ ؽزٝ ٠غلك اٌزٛإً ِؼُٙ، ١ِْوا ئٌٝ أٔٗ إٔجؼ ِ

 ووح فبٕخ...٘نٖ اٌؾبكصخ ٠مَٛ ثزَغ١ً أُ٘ األهلبَ فٟ ِن

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33993068 

، ٠ٕجْٙٛ األٕللبء فٟ اٌف١ٌ ثٛن ٌٍؾٖٛي ػٍٝ أهلوبُِٙ ِوٓ عل٠ول ١ٌزّىٕوٛا ِوٓ اٌزٛإوً ّٛثب٠ًٚلل الؽظٕب ػلح ِواد أْ ثؼ٘ ِٓ ٠فملْٚ اٌ 

 ِؼُٙ، ِغ اإلػالْ ػٓ اٌولُ اٌغل٠ل وّب فؼٍٕب ٔؾٓ ػٕلِب ٍوق ِٕب اٌّٛثب٠ً...
(2) http://www.sawt-alahrar.net/ara/social/6489.html 
 (.2101ِٚضبي ٌنٌه ِب ؽلس فٟ ثؤبِظ ٕجب٠ب اٌق١و)ٔٛفّجو  ( 3)
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المػػرض الػػ ي  ػػاحب ظهػػور الهواتػػؼ المحمولػػةأ وانت ػػار اسػػت فامها  لػػ  نطػػاؽ واسػػو   يقت ػػر فقػػط 
 ل  ال وؼ مف فقفاف أو نسياف الهاتؼ المحموؿأ وبالتالع فقػفاف القػفرة  لػ  ا ت ػاؿأ بػؿ يمتػف لي ػمؿ 

إلػ  أنػ   ت نتػاالج ا سػتط ع المػ  ورر قػف أ ػاو  لت طية ل ب ة ا ت اؿ.القلؽ مف  فـ التوايف فع نطاؽ ا
مػف  ػ ؿ ميمو ػة مػف   أ"النوموفوبيػا" أيم ف ر ػف ظػا رة ال ػوؼ مػف فقػفاف أو سػرقة الهػاتؼ المحمػوؿ
مػػرة يوميػػا أو أف ي ػػعر أنػػ  يسػػتحيؿ  31الت ػػرفاتأ  ػػأف يقػػـو ال ػػ ص بتوقػػف  اتوػػ  المحمػػوؿ أ ثػػر مػػف 

 ."الموبايؿ" ف لي  ا ست ناء  
أربعة أساللة فع حالة  اةيابة  نها يم ف القوؿ  حفيفتل ع تعرؼ إ ا  نت م ابا بالنوموفوبياأ تـ و 

  (1)باة ابة بالنوموفوبياأ و    اقساللة  ع
 ػ  ؿ ت عر با ضطراب حينما ي بف  اتوؾ النقاؿ بعيفا  نؾ؟

 ػ  ؿ يؤ يؾ ميرف  عورؾ بوقفاف  اتوؾ؟
 ثر مف  اتؼ؟ أػ  ؿ تحمؿ معؾ 

 ػ  ؿ تقوـ بوحص  اتوؾ  فة مرات فع اليوـ وب  ؿ يزيف  ف المعفؿ الطبيعع؟ 
 فيف مف ت أماـ اةنساف أ ظهر رقمية بوي   اصالمت ا ف لوساالؿ ا ت اؿ الو  سريوفمو النمو ال

سات  اليومية ل ترونية حفيثة رافقت  فع حيات  وممار إيهزة أالتحفيات اليفيفة أملتها  لي  طريقة تعامل  مو 
ف ييف بفي  أو حت  أف يت ل   نها أيستطيوأ تحت ض وط الحياة ومتطلباتهاأ   بف  أو  أا  تيافية

 فيف مف الظوا ر التع رافقت ت     التحفيات فع  لؽ ف يؤفي فور ا ومهامهاأ ل ا تيسفأ نها يم ف 
لهاأ والتع أضحت تؤفي  فة يهزة التقنية التع تعمؿ مف   تطور وساالؿ ا ت ا ت الحفيثة واق
 ما يم ف متابعة البريف  أيراء ات ا ت  اتويةإحيث يم ف  أنساف مليات تعوف بالواالفة المبا رة  ل  اة

ل  سماع مقاطو مف الموسيق  وم ا فة إضافة باة أاةل ترونع لل  صأ و تابة م حظات فورية
ل ا هواتؼ النقالة توفير ا لحاملهاأ تطا ت تلؾ المور التع است وغير ا مف اقنترنفيو واستعماؿ اةيالو

 فية مالات المهاـ والوايبات ظهور أ راض بعض اقمراض. أيهزة بترافؽ قياـ     اق
مػػا زالػػت ف  ػػ   الظػػا رة أبسػػبب  ةص البػػاحثوف الػػ يف فرسػػوا  ػػ   الظػػا رةأ و ػػـ بالمناسػػبة قلػػوي ػػ 

 ف يو ؼ به   الظا رة بما يلع أيم ف ما   ص  راض التع تيعؿ مف اق   وا أ حفيثة
 غ ؽ الهاتؼ النقاؿ. إ فـ  - 
 يمي ت ب ورة مورطة.فحص الهاتؼ والنظر ل  لمعرفة ا ت ا ت الواالتة واة -
  رى مف غير حمؿ الهاتؼ مع .أل  غرفة إ فـ ا نتقاؿ مف غرفة  -
  حف الهاتؼ النقاؿ ب ورة مستمرة.  -

                                                           
 ِٕٙل ؽج١ت اٌَّبٚٞ:   (1)

   01:01 - 01/  02/  2102 - 2012اٌؼلك:  -اه اٌّزّلْاٌؾٛ

http://www.ahewar.org/m.asp?i=2695 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3942
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 .مثؿ فورة الميا ف غير م المة ما أػ است فاـ الهاتؼ وحمل  فع  
 .أف يقـو مف فرا  مساؾ بالهاتؼ حالما يستيقظ  احب  مف النوـ وحت  قبؿ اة -
 امت ؾ  فة  واتؼ نقالة. -
 .للحفيث فع العمؿ والمفرسة واللقاءات اي بف الهاتؼ وتطبيقات  مفارً  -

يف بعض الباحثيف مثػؿ يػع يو  أوبسبب     الظا رة المست رية ب ورة  بيرة فع الميتمو المعا ر
ف توا ف أل  السؤاؿ ا ستوزازي ال ي طرح  موقو "يورتان و" ال ي تساءؿ " ؿ يم ف إ ير ي مف "بيرف"ري 

لػ  البحػث  ػف سػبب حػب يهػاز اآلي إ "روف فويػؿ"   ا   يمتلػؾ  اتوػا   يػا ؟ وو ػؿ الحػف بال اتػب 
 ػيري "الباحثة أما ؟ أمهاتنا ثر مف أا اليهاز ف نحب   أفوف بفرية  بيرة يفا وتساءؿ   ؿ مف المم ف 

 ساللة مهمة تقوؿ فيها  أت فقف طرح "بورج  ارتر
  ر؟ ثر مف اآلأف ل ف  ؿ منهما مهتـ بهاتو  ييت    يف يالسأػ  ـ مرة ر 

   ـ مرة  نت تتحفث مو   ص ثـ فيأة قلت  ووا وتر ت  لتييب  ل   اتوؾ؟ػ 
 ؟"مسج"تي  أو يأو يهتز أحالما يفؽ  اتو   " لب بافلوؼ"ؿ ما يهروؿ مث انسانً إيت أ ـ مرة ر ػ 

    اقساللة ت وع و  قمور غريبةأاستن ارية  أساللة استوهامية بقفر ما  ع    أساللة  تليس أبالطبو
براميهػػا وتطبيقاتهػػا  لػػ  حسػػاب الع قػػات ا يتما يػػة و يامػػ  ببهػػ   اقيهػػزة اةنسػػاف ولػػو  ػػا انتقػػاف ءورا

 ع قات "أوف  يف".التقهقرت فع مقابؿ تنامع و عوف التقليفية التع 
 إدمان أم حب؟ الموبايل،العالقة بـ  خاتمة

يػرفض ويػوف   قػة "  ػ مػارتف لنفسػتوـر"مثػؿ ػ بػاحثيف ن ػتـ  ػ   السػطور بالتأ يػف  لػ  أف  نػاؾ 
حػػب و   قػػة  ػػ  بػػيف ال ػػ ص وموبايلػػ ػػو مويػػوف  ف مػػاأويؤ ػػف  أؿمحمػػو فمػػاف بػػيف ال ػػ ص و اتوػػ  الإ

فػػػع  يػػاءأ و ((FMRIفمػػػافوأ وقػػف اسػػت فـ لنفسػػػتوـر يهػػاز الت ػػوير بػػػالرنيف الم ناطيسػػع إولػػيس   قػػة 
 ثػػر مقػػاؿ تػػـ أ بأنهػػا التػػع ح ػػلت  لػػ  و ػػؼو  أ"تحػػب اآلي فػػوففػػع الواقػػو نػػت أ"  التػػع بعنػػواف مقالتػػ 

قة فع الفماغ تف   ف منطإف واتوهـ ف الناس  نفما يو روف فع ياء فع تلؾ المقالة أيميؿأ رسال  فع اةإ
"Insula"  ف أرفت أ ا "إ أنػؾأ و والمحبػة لػ   ػعور باقلوػةإ ثر فا ليةأ وفا لية     المنطقة ت ػير أت بف

و ػػع باحثػػة فػػع ميػػاؿ  "ػػػ يلػػع م يوني اؿ"ف الػػف تورة أ  إأ "نػػت لسػػت بمػػفمفأف أو تحضػػن أتُقبػػؿ الهػػاتؼ 
يف بعػػػض النػػػاس وبػػػيف  ػػػواتوهـ  ػػػع   قػػػة الع قػػػة بػػػ"ف أوتؤ ػػػف  أتػػػرى   ػػػس  لػػػؾفإنهػػػا  ػ  لػػػـ الػػػنوس

 . (1)"فمافإ
ليزابيث واترماف فع ظا رة النوموفوبيا و قفت يلسات   ج فع مر ز مورننج سايف فع إوقف بحثت 

سباب لربط الناس مو أؾ  فة  نا"أف ت   ر ف تيف توسيرا له   الظا رةأ حيث أ اليوورنيا وحاولت 
ف أماف حينما يعرفوف باق روففهو ي عأ ماف...هـ مثؿ غطاء اق  ي وف الهاتؼ لفى بعضأ إ واتوهـ...

                                                           
(1) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=336780 
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هـ باستمرار وات و ف فحص إف أ ريفوبالنسبة آل..."أ واءم انهـ ا ت اؿ لطلب المسا فة وقتما  اإب
إل   ؾ طارئ ما يحتايوفأو  نا أنهـ يوتقفوف  يالا ماأوب ورة مورطة ُيس ف وي وؼ  نهـ قلؽ الظف ب

 ل ". ا ستعفاف
أ ل لؾ ويفت واترماف أف الم ابيف بالنوموفوبيا ي افوف مف فقفاف ات الهـ مو العالـ ال اريع وقف
وأف أ قطو بهـ ا ت اؿ لعفة أياـ...نيوهموف بأف اآل ريف لف ينسو ـ حينما ي  ؤ ء أف تيعؿتحاوؿ 

 المريض  و أيضا لف ينقطو ات ال  بهـ. 
تو يؾ الم  لة وتقسيمها الت لب  لي  بف  الهاتؼ يم والحؿ له ا ال وؼ والقلؽ المترتب  ل  فقفاف

ف ال وؼ مف إ  إ أحؿ ل ؿ م  لة  ل  حفةويوف ب سمف ل  النحو ال ي يإل   فة م ا ؿ فر ية 
م  لة  فـ البقاء مت    وأيضاوالتع لها أيضا حؿأ  م  لة  حف الهاتؼ   لؾأ الهاتؼ ل  حؿ ضياع

 .أ  ؿ م  لة  نا ولها حؿوغير ا مف الم   ت ...أ ةال بب ا ت اؿو فقفاف أ أثناء السورأ

  "الموباٌل"الحرص على الحفاظ على 
 وعدم ضٌاعه 

 التعامل معه ٌتم ب
 تغلق  مجوهراتكما لو كان خزنة 

 "بالضبة والمفتاح" كما ٌقال فً المثل
 دائما معه صاحبها ٌحملها والتً 

 ترحاله حله وفً 

 

فبالنسبة لل وؼ مف إضا ة الهاتؼأ فإن  يم ف حؿ     الم  لة بعفـ وضو الهاتؼ فع أي م اف 
وحؿ ب لؾأ  أ أو حمل  فع م اف يم ف أف يقو بفوف أف ي عر  احب (1) اـ ييعل   رضة للسرقة

 ؿ العناويف ومحتويات الهاتؼ حت  يم ف الحواظ  ل   (Back up) و و القياـ بتسييؿ يو ري آ ر
بالنسبة لل وؼ مف انتهاء  حف الهاتؼأ . أما و الضياعأتعرض الهاتؼ للسرقة  فع حالة    المعلومات 
و أ أ ر فع مقر العمؿآو وضو  احف أ أ ف مف  حف الهاتؼ قبؿ ال روج مف البيتأالتبفيم ف حلها 
إ  أف  ؿ     ا حتياطات لف تحؿ  ؿ الم   تأ إ  ستظؿ  ناؾ  رى احتياطيةأ أ راء بطارية 

  ...(2)ينب ع التو ير فع العثور  ل  حؿ لها قؿ أ ميةأ رى أم   ت 

 

                                                           
 اٌّٛثب٠ً...ثؼل أزٙبء اٌّؾبٙوح، ٍٚولذ ؽم١جخ ِٛظفخ فٟ اٌى١ٍخ ثىً ِؾز٠ٛبرٙب ِٚٓ ث١ٕٙب اٌطبٌجبد ِٓ أِبِٙب ئؽلٜ ٍوق ِٛثب٠ً   (1)
 .ٚو١ف ٠ّىٓ ؽً وً ِْىٍخ ِٕٙب ٌٍزؼوف ػٍٝ ٘نٖ اٌّْىالد اٌٙب١ِْخ ػٍٝ اٌْجىخ "nomophobia.com"ّٛلغ أظو اٌ  (2)
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Abstract 

 

        Le mot nomophobie, connu par nomophobia, est une contraction de "no 

mobile phobia". Il a été composé à partir de l'expression anglaise "no mobile 

phone phoby" (la peur panique de se retrouver sans téléphone portable). C’est 

un terme relativement récent, désignant la phobie de ne pas avoir son téléphone 

portable à portée de main. Le terme phobie désigne une veritable névrose. Il 

peut paraître un peu excessif pour qualifier les angoisses ressenties par un 

individu, à l'ère du numérique, surtout lorsqu'il s'agit d'être séparé de son 

mobile, de sa tablette, de son ordinateur portable… 

Ce mot anglais de nomophobia est apparu récemment, en 2008, lors de la 

publication d'une étude conduite par la "UK Post Office", qui a révélé que plus 

d'un Britannique sur deux des utilisateurs de téléphones mobiles (soit 53%) 

présentaient des symptômes d'aniété en cas de perte du mobile, de se trouver 

dans une mauvaise couverture du réseau, ou quand la batterie est faible…  

L’étude intitulée "The Impact of iPhone Separation on Cognition, Emotion 

and Physiology" ("L’impact de la séparation de son mobile sur la cognition, 

l’émotion et la physiologie"), qui a été menée auprès de 208 étudiants 

journalistes, publiée le 8 janvier 2015, s'étend sur cette "nomophobie", et arrive 

à deux conclusions:  

- Le téléphone portable est devenu "une extension de nous-même", à la 

manière du sonar de certains animaux, si bien qu’on peut parler 

d’"iSelf", de "soi connecté". 

- Privé de son mobile, la personne souffrant de "nomophobie" a 

l’impression d’avoir perdu une part d'elle-même, et cela "peut avoir un 

impact négatif sur ses performances mentales". Cette angoisse a été 

identifiée en 2013 dans un sondage de la société anglaise d’enquêtes en 

ligne, YouGov, qui travaillait sur le sujet depuis cinq ans: 

- 53% des Britanniques ont dit se sentir "anxieux" sans le portable ou 

quand celui-ci est éteint. 

                                                 
)*( Docteur d'Etat ès Lettres et Siences Humaines, Université de Bordeaux II,   Section Sociologie et Psychologie 

(Avril 1983). 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291083-6101/earlyview
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291083-6101/earlyview
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- 55 % des personnes interrogées ont prétexté avoir besoin de garder le 

contact avec leur famille ou leurs amis. 

- 10% ont affirmé avoir besoin d'être joignables à tout moment à cause de 

leur travail. 

À l'université du Missouri, le chercheur américain Russell Clayton a 

analysé la relation que nous entretenons avec nos objets connectés. Dans son 

etude, R. Clayton avance que "privé de son mobile, la personne souffrant de 

nomophobie a l'impression d'avoir perdu une part d'elle-même, et cela peut 

avoir un impact négatif sur ses performances". 

Le téléphone portable est devenu "une extension de soi", si bien que nous 

pouvons parler de "soi connecté", d’"iSelf", (quand l'iPhone devient une 

véritable extension de Marshall McLuhan, "Le prophète des électroniques", qui 

a divisé les médias entre "Médias chauds et médias froids", connu par "Le 

médium est le message", "Le village global"…). McLuhan, tout en analysant 

d'autres médias plus anciens que le téléphone portable, a parlé aussi de 

l'extention de soi, de nous mêmes, jouant ici un rôle important en parlant du 

mobile. 

Quant aux études sur la nomophobie en Égypte, il faut avouer que la 

première est celle que nous avons commencée il y a cinq ans. L'échantillon était 

composé de 332 individus; cette étude pilote a malheureusement disparu avant 

de publier les résultats à cause du vol de notre ordinateur portable.  

Regrétant le travail de cinq ans dont nous ne cessons d'y penser, nous 

avons recommencé la recherche sur la nomophobie, avec un échantillon 

beaucoup plus important cette fois-ci que dans la recherche "volée"; une 

recherche sur plus de 1600 individus, accompagnée d'une étude approfondie sur 

le mobile comme technologie, depuis la naissance de ce phénomène jusqu'au 

"smartphone"
 )*(

et dont nous allons publier les résultats très bientôt, espérons-le. 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

                                                 
)*(

 "Le téléphone intelligent" au Québec (Canada), aussi en Egypte "التليفون الذكي", et en France, "smart phone" 

tout simplement … 
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