Fonoholizm
• Zaburzenie behawioralne w postaci nałogowego
używania telefonu komórkowego. Problem ten
pozostaje doświadczeniem osób, które nie potrafią
normalnie funkcjonować bez ciągłej obecności
telefonu komórkowego.
• Fonoholik cały czas sprawdza, czy nie ma jakiegoś
powiadomienia, a z różnych względów, nie mogąc
odebrać telefonu czuje niepokój, rozdrażnienie.

Symptomy nadużywania telefonu komórkowego
Zachowania

Psychika

Negatywne skutki












nierozstawanie się ze swoim
telefonem
ciągłe sprawdzanie urządzenia i
uruchamianie telefonu
Przerywanie spotkań/ rozmów w
celu odebrania bądź nawiązania
połączenia/wiadomości
korzystanie z urządzeń w
miejscach i sytuacjach, w których
nie powinno się tego robić
Realizacja czynności ze
smartfonem w ręku






odczuwanie silnej potrzeby lub
wręcz poczucia przymusu
korzystania z telefonu
ciągła gotowość na odpisanie na
e-maila, sms
odczuwanie niepokoju,
rozdrażnienia, gorszego
samopoczucia przy próbach
przerwania/ograniczenia dostępu
wysokie poczucie bezpieczeństwa
związane z byciem online








zaniedbywanie innych
aktywności lub innych
zainteresowań na rzecz
korzystania z telefonu
wycofanie się z dotychczasowych
relacji z innymi i zamykanie się w
świecie wirtualnym
nadmierne rozproszenie i
dekoncentracja
problem z właściwym
zarządzaniem własnym czasem
częste nudzenie się i
nicnierobienie, brak wyraźnej
pasji w życiu
niska aktywność ruchowa
korzystanie z Internetu/urządzeń
pomimo szkodliwych
następstw(niewyspanie,
nieregularne żywienie)

Statystyki fonoholizmu
na podstawie badań prowadzonych w latach 2015 - 2016 przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg oraz
Uniwersytet Gdański na próbie 22 086 uczniów w wieku 12 -18 lat

 2-3% respondentów przejawia wyraźne symptomy uzależnienia od urządzeń cyfrowych
podłączonych do sieci internetowej;
 w ogólnej skali fonoholizmu dziewczęta przejawiają wyższe wyniki niż chłopcy, a różnice
między nimi są statystycznie istotne;

 uczniowie szkół podstawowych zdecydowanie rzadziej niż koledzy i koleżanki ze szkół
średnich przejawiają symptomy nałogowego korzystania z telefonów komórkowych;
 istnieje niska, ale istotna korelacja pomiędzy ogólnym wynikiem fonoholizmu a
uwikłaniem w problem cyberprzemocy( bycie ofiarą albo sprawcą cyberprzemocy);

 istnieje ścisła zależność między wysokim wynikiem uzyskiwanym w skali fonoholizmu a
posiadaniem aktywnego konta na portalu społecznościowym. Bezsprzecznie można
wysnuć wniosek, że osoby, które są aktywnymi członkami social mediów częściej od
pozostałych osób w sposób niekontrolowany sięgają po telefon komórkowy;
 wyższy poziom nałogowego korzystania z telefonów komórkowych przejawiają te osoby,
które wskazują, iż nie mają żadnych zainteresowań;

Statystyki
 Jedynie 23% dzieci do 7.roku życia nigdy nie korzystało z urządzeń
elektronicznych, 55% używało laptopa lub komputera stacjonarnego, 44%
tabletu, zaś 43% telefonu komórkowego typu smartfon.

 67% dzieci, które nie ukończyły roku życia, ogląda filmy, 21% z nich używa
aplikacji mobilnych oraz gra, zaś co dziesiąte dziecko w wieku do 12 miesięcy
używa Internetu.

Jeśli dziecko roczne bądź dwu – czy trzyletnie zaczyna bawić
się smartfonem czy tabletem bez kontroli rodziców i ich
należytej uwagi, istnieje duże prawdopodobieństwo
modelowania niewłaściwych postaw w zakresie codziennego
używania mediów cyfrowych.

Mobile phone dependence syndrome
• Chiny były pierwszym krajem, w którym
zdiagnozowano i zaczęto mówić o nowej formie
uzależnienia. Tam też po raz pierwszy nazwano je:
mobile phone dependence syndrome.

Klasyfikacja
uzależnień od telefonu:
 Uzależnieni od sms-ów to osoby, dla których dzień bez wiadomości
tekstowej sms jest dniem straconym. Potrafią pisać i wysyłać smsy z
zamkniętymi oczami. Czynność tą wykonują tak nałogowo, iż potrafią
wysyłać wiadomości do osób znajdujących się obok.
 Uzależnieni od nowych modeli telefonów. Osoby te wydają mnóstwo
pieniędzy na udoskonalanie swoich aparatów, nabywanie innych.
Bezustannie śledzą nowości pojawiające się na rynku.
 Gracze to osoby, którym zdecydowanie zależy na rozrywce w telefonie
tzn. grach. Często wykupują, ściągają gry na telefon i to zajmuje im
mnóstwo czasu.
 SWT czyli syndrom wyłączonego telefonu. Osoby te czują lęk i niepokój,
gdy choć na chwilkę mają wyłączony telefon.

Rodzice – pierwszymi nauczycielami w
zakresie odpowiedzialnego używania
mediów cyfrowych
 Jeśli w pierwszych latach życia rodzic nie da swojemu dziecku
odpowiedniej ilości uwagi, czułości, przytulenia, obecności,
wspólnego czasu, dziecko w okresie dalszego rozwoju będzie
poszukiwać tego w przestrzeni Internetu.
 Dobra jakość relacji rodziców z dziećmi jest istotna jeszcze z
innego punktu widzenia: nawet jeśli dziecko zachowa się w
przestrzeni Internetu w sposób niewłaściwy, a pozostaje w
dobrych relacjach z rodzicami, to istnieje większe
prawdopodobieństwo poinformowania o tym fakcie
rodziców. Możemy to uchronić dziecko przed takimi
zjawiskami jak uwodzenie w sieci, cyberprzemoc, szantaż
emocjonalny czy finansowy.
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