Telefon komórkowy-przyjaciel czy wróg?
Uzależnienie od nowoczesnych urządzeń technicznych takich jak telefon komórkowy jest
zjawiskiem nowym i jeszcze mało znanym w społeczeństwie. Termin uzależnienie kojarzy się przede
wszystkim z niekontrolowanym zażywaniem pewnych substancji takich jak alkohol, narkotyki czy
papierosy lecz mało kto ma świadomość, iż w czasach tak szybkiego rozwoju technologicznego,
dostępności na rynku coraz to nowszych urządzeń można wpaść w zależność od nich. Niewiele mówi
się o tego typu przypadkach jak również o zagrożeniach wynikających z nadmiernego korzystania z
telefonu komórkowego, który stał się urządzeniem tak popularnym, iż trudno dzisiaj spotkać osobę nie
posiadającą komórki.
Widok zarówno nastolatka jak i osoby starszej z telefonem przy
uchu jest zjawiskiem tak naturalnym, że nie wywołuje większego
zainteresowania i nikogo już nie dziwi. Dodatkowo rozwijający się
przemysł telefonii komórkowej, nieustające ewoluowanie komórek,
powiększanie pakietów jej możliwości sprawia, iż jest ona obiektem
pożądania nie tylko dorosłych użytkowników ale także młodzieży a
nawet dzieci. Te ostatnie coraz częściej dostają w prezencie swój
osobisty aparat telefoniczny już w wieku przedszkolnym. Rodzice
często nie wiedzą, że to właśnie młodzież dorastająca i dzieci częściej
źródło: http://www.nokia.pl narażone są na tego typu uzależnienia niż dorośli a wynika to z faktu, iż
młodzi ludzie nie mają jeszcze w pełni ukształtowanego mechanizmu samokontroli i regulacji
pewnych zachowań. Dodatkowo fascynacja możliwościami telefonu komórkowego, sprawia, iż młody
człowiek nie potrafi oderwać wzroku od wyświetlacza komórki wysyłając setki SMS-ów, grając w
dostępne w telefonie gry, robiąc zdjęcia komórkowym aparatem czy prowadząc godzinne
konwersacje.
Na podstawie przeprowadzonych anonimowych badań wśród uczniów jednego
z gimnazjów w powiecie pajęczańskim wynika, iż 98% gimnazjalistów posiada swój własny telefon
komórkowy a aż 31% przyznaje, że nie potrafiłoby z komórki zrezygnować, dla 47% byłoby to
możliwe lecz bardzo trudne, jedynie 22% uczniów twierdzi, że mogłoby bez komórki się obejść.
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Wyniki badań świadczą o niewiedzy zarówno młodych ludzi w zakresie uzależnień od
nowoczesnych urządzeń technicznych jak i ich rodziców, którzy bez zastanowienia obdarowują swoje
pociechy tego typu gadżetami. Do tego brak odpowiedniej kontroli ze strony dorosłych może
prowadzić nie tylko do przegapienia stopniowego uzależniania się młodego człowieka od komórki ale
i do wielu innych równie niebezpiecznych konsekwencji. Współczesne komórki wyposażone w
przeglądarki Internetowe sprzyjają propagowaniu treści niepożądanych takich jak pornografia,
reklamy używek, treści nasycone przemocą i brutalnością, jak również możliwość nawiązywania
niebezpiecznych znajomości w sieci czy też poprzez SMS-y w zasadzie w każdym miejscu, w którym
znajdzie się dziecko. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo a mianowicie wzajemne nagrywanie się
uczniów w sytuacjach bardzo intymnych, bądź z
ukrycia i rozsyłanie takich materiałów między sobą
czy umieszczanie ich w sieci. Zatrważający jest fakt,
iż telefon komórkowy częściej jest przez dzieci
wykorzystywany do innych celów niż komunikacja z
rodzicami-zbyt
często
staje się
narzędziem
potwierdzającym dorosłość a w wielu przypadkach
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wykorzystywany do szykanowania, prześladowania i
wyśmiewania innych. Zabiegom tego typu pomaga nowa technologia komórek, zapewnienie
anonimowości i inne możliwości tych małych urządzeń, które doskonale są znane przez dzieci. Młody,
niedojrzały jeszcze człowiek nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takiego działania, które może być
dramatyczne w skutkach. Warto także wspomnieć o negatywnym wpływie promieniowania
elektromagnetycznego, emitowanego przez telefony komórkowe, które może być szkodliwe dla
zdrowia. Zwłaszcza w przypadku zbyt długiego korzystania z komórki może przyczyniać się do
powstawania nawet chorób nowotworowych, na które kilkakrotnie bardziej narażone są dzieci i
młodzież ze względu na wciąż rozwijający się ich młody organizm. Dodatkowo telefon komórkowy w
pewnym stopniu spowodował rozluźnienie więzi emocjonalnych w rodzinie, sprowadzając codzienną
komunikację do krótkich SMS-ów bądź szybkiej wymiany zdań przez komórkę. Mało, który
użytkownik komórek wie również, że to małe, przenośne urządzenie jest także doskonałym
siedliskiem bakterii i drobnoustrojów odpowiedzialnych za różne infekcje w organizmie.
Uzależnienie od telefonu komórkowego staje się coraz powszechniejsze ponieważ urządzenie
to stało się niezastąpionym sposobem szybkiej komunikacji, lecz w związku z tym, iż komórka na
dobre zagościła w naszej codzienności, czasem trudno jest stwierdzić czy mamy do czynienia z osobą
uzależnioną czy też nie. Granica między zwyczajną komunikacją a patologicznym, nieprzerwalnym
wpatrywaniem się w ekran telefonu czasem jest trudna do zaobserwowania i jednocześnie łatwa do
przekroczenia, dlatego niezwykle ważne jest aby być świadomym nie tylko korzyści ale i zagrożeń
jakie to małe urządzenie niesie ze sobą, i używać jej z umiarem i rozsądkiem.
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