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Fonoholizm, czyli jak oderwać 
nasze dzieci od telefonu 
komórkowego

Telefonami komórkowymi posługujemy się zaledwie od dwudziestu kilku lat (w Polsce 
tak naprawdę od 1996 r.), od tego czasu ich liczba wzrasta w niewiarygodnym tempie. 
Upowszechnianiu sprzyjały nowe funkcje – wprowadzenie możliwości wysyłania SMS-ów, 
a potem MMS-ów, pozwalających do wiadomości tekstowej dołączać zdjęcia, a później nawet 
krótkie filmiki. Ukoronowaniem stał się mobilny internet. Dzisiejsze pokolenie nie zna już świata 
bez telefonów komórkowych. Spośród około 8 miliardów ludności świata niemal połowa 
dysponuje telefonem, a prawie połowa ma dostęp do internetu. W Polsce w 2016 r. na 100 
mieszkańców przypadały 143 telefony. Oprócz licznych korzyści tak powszechnego dostępu do 
telefonów zaczęliśmy dostrzegać także zjawiska niekorzystne. 

Jednym z nich jest fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu komórkowego. To zjawisko 
nowe, ale już wywołujące dyskusje i rosnący niepokój wśród rodziców, wychowawców 
i psychologów. Nie jest jeszcze uwzględnione na listach oficjalnie diagnozowanych zaburzeń, 
nie ma przyporządkowanego sobie symbolu statystycznego ani w amerykańskiej klasyfikacji 
chorób i zaburzeń zachowania DSM-V, ani też w równie powszechnej w Europie klasyfikacji 
ICD-10. Obecnie rozpatrywane jest przez specjalistów jako jedno z uzależnień behawioralnych 
i określane jako nadmierne, szkodliwe dla człowieka korzystanie z telefonu komórkowego, 
najczęściej podłączonego do sieci. A zatem o fonoholizmie mówimy nie wtedy, kiedy dziecko 
czy osoba dorosła często korzysta z telefonu, ale kiedy korzysta z niego nadmiernie, ze szkodą 
dla siebie i dla swojego rozwoju oraz funkcjonowania. 

Nałogowe używanie telefonu komórkowego to telefon włączony do sieci 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu, trzymany cały czas w zasięgu ręki, to sprawdzanie co chwilę, czy 
ktoś nie dzwonił lub czy nie pojawiła się nowa wiadomość, to unikanie bywania w miejscach 
o utrudnionym dostępie do sieci (brak zasięgu właściwie wyklucza takie miejsce z obszaru 
zainteresowań dziecka), nawet jeśli ma to negatywne konsekwencje. Przykład? To sytuacja, gdy 
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ktoś – zamiast kąpać się w morzu lub zwiedzać – spędza wiele godzin podczas wakacji w hallu 
koło hotelowej recepcji, gdzie telefon ma zasięg; w niektórych hotelach to jedyne miejsce 
z dostępem do Wi-Fi. 

O fonoholizmie jako uzależnieniu behawioralnym (zgodnie z kryteriami rozpoznawania 
zaburzeń czynnościowych, niezwiązanych z używaniem jakiejś substancji) można mówić 
wtedy, gdy występują co najmniej trzy spośród sześciu poniższych punktów:

1) przymus lub silne pragnienie korzystania z telefonu komórkowego;

2) trudności z powstrzymaniem się od używania telefonu (nawet jeśli nie sprzyja temu ani 
miejsce, ani czas);

3) występowanie tzw. zespołu abstynencyjnego przy zaprzestaniu korzystania z telefonu – 
niepokoju, obniżonego nastroju, nieustannego myślenia o tym, jakie informacje właśnie 
ukazują się w sieci;

4) konieczność wydłużania czasu użytkowania telefonu dla osiągnięcia dawnego poziomu 
satysfakcji (pojawienie się tzw. tolerancji);

5) utrata zainteresowań i pasji dających przyjemność przed powstaniem uzależnienia od 
telefonu;

6) uporczywe powtarzanie czynności używania telefonu mimo doświadczania 
bezdyskusyjnych negatywnych konsekwencji (np. niewyspania, zaniedbywania 
obowiązków szkolnych czy domowych itp.).

Można wskazać kilka rodzajów uzależnienia od telefonów, różniących się przejawianymi 
zachowaniami, zależnymi od wielu czynników (np. wieku jednostki), z których najczęstsze to:

• uzależnienie od oglądania filmów i filmików, 

• uzależnienie od gier,

• uzależnienie od pisania i otrzymywania SMS-ów,

• FOMO (fear of missing out) – lęk przed pominięciem, pojawiający się u użytkowników 
mediów społecznościowych bojących się, że jakieś informacje umkną ich uwadze.

W 2015 r. ukazał się (w ramach kampanii społecznej „Mama Tata Tablet”) raport, 
przygotowany przez Fundację „Dzieci Niczyje” (obecnie: Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”), 
dotyczący kontaktów z telefonami i z siecią najmłodszych dzieci – w wieku od 6 miesięcy do 
6 i pół roku (bo rodzice dzieci w takim właśnie wieku brali udział w badaniach). Przedstawione 
w nim dane są porażające. Dwie trzecie dzieci korzysta z urządzeń mobilnych (telefon, 
tablet, przenośna konsola do gier), w tym 25 procent codziennie! Co czwarty z maluchów 
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(przypomnijmy, że mówimy o małych dzieciach) miał własne urządzenie mobilne (telefon, 
tablet). Prawie 80 procent dzieci ogląda na smartfonach filmy, a ponad połowa gra w gry. Blisko 
70 procent rodziców udostępnia dzieciom urządzenia mobilne, by móc zająć się w tym czasie 
własnymi sprawami. Pokusie zyskania chwil dla siebie przez udostępnienie dziecku telefonu 
potrafi się oprzeć zaledwie co trzeci z badanych. Połowa rodziców pozwala dzieciom na 
aktywność smartfonową w ramach nagradzania. Choć trudno w to uwierzyć – wśród dzieci 
rocznych i dwuletnich użytkownicy urządzeń mobilnych stanowią 43 procent, a dotyczy 
to niemowląt lub maluchów wciąż ubranych w pampersy, uczących się chodzić i mówić. 
W grupie dzieci 5- i 6-letnich użytkownicy sprzętów mobilnych to już ogromna większość. 

Dysponujemy danymi przemawiającymi jednoznacznie za tym, że nadmierne, nałogowe 
i kompulsywne korzystanie z telefonów komórkowych niesie szereg zagrożeń dla każdego 
człowieka, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, ze względu na intensywne procesy 
rozwojowe. Zmiana struktury sposobu spędzania czasu (mniej aktywności fizycznej, mniej 
zabaw konstrukcyjnych i innych, rzadszy kontakt z realnymi rówieśnikami, mniej czasu 
na czytanie, rysowanie czy naukę szkolną) grozi wystąpieniem niekorzystnych następstw. 
I choć nie znamy jeszcze odroczonych skutków rozwoju i wzrastania wśród smartfonów 
i innych urządzeń mobilnych, to skutki doraźne, już obserwowane, nakazują daleko posuniętą 
ostrożność. 
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Problemem może być szkodliwość fizycznego korzystania ze smartfonów. W grę wchodzi 
wpływ niekorzystnego promieniowania – gdy korzystamy z telefonu komórkowego, trzymamy 
go bardzo blisko siebie. Niepokoi także chociażby zagrożenie dla niedojrzałych przecież jeszcze 
mięśni wewnątrz oka – wpatrywanie się przez długie minuty czy wręcz godziny w ekran 
telefonu, stale z tej samej odległości, to bezruch tych mięśni, pozbawienie ich okazji do pracy, 
treningu. Okuliści sygnalizują także problem wysychającej gałki ocznej (wpatrując się w ekran, 
dziecko przestaje mrugać), pediatrzy zgłaszają również coraz częstsze zaburzenia snu u dzieci 
korzystających z urządzeń mobilnych. 

Problemem może być także szkodliwość treści prezentowanych poprzez smartfony czy 
tablety. Większość dorosłych zakłada na domowe komputery blokady rodzicielskie, mające 
wyeliminować np. wejścia na strony z treściami pornograficznymi, ale przecież internet jest 
dla dzieci dostępny w komórkach bez ograniczeń. Pamiętajmy, że równie szkodliwe jest 
modelowanie – przez dostępne w sieci filmiki i gry – zachowań agresywnych.

Nie wolno przeoczyć trzeciego aspektu zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem 
z telefonu: to szkody wynikające z faktu niewykonywania innych ważnych czynności przez 
dziecko zajęte smartfonem (które nie ma już czasu na jazdę rowerem, czytanie, budowanie 
z klocków czy spotkanie z rówieśnikami). 

Z badań TNS OBOP wynika, że jeśli chodzi o sposób wykorzystywania telefonu, to 
zdecydowanie najwięcej osób (aż 92 procent) wskazało robienie sobie zdjęć i nagrywanie 
filmików, na drugim miejscu (76 procent) znalazło się wysyłanie i odbieranie SMS-ów, nieco 
rzadziej (70 procent) badani wykorzystują telefon zgodnie z jego pierwotną funkcją, czyli do 
dzwonienia. 

Wyniki tych samych badań wskazują, że młodzież korzysta ze swoich smartfonów właściwie 
we wszystkich sytuacjach. Nie potrafi skutecznie wprowadzać ograniczeń w tym zakresie ani 
dom rodzinny, ani szkoła, ani żadna inna instytucja. Aż trzy piąte osób korzysta z telefonu 
w trakcie trwania lekcji, a (w co trudno uwierzyć) niemal co piąty z badanych używa go 
w czasie klasówek i kartkówek! Ponad jedna czwarta uznaje za dopuszczalne korzystanie 
z telefonu w kinie czy teatrze (i robi to!). Miejscem, w którym najwięcej młodych ludzi zawiesza 
swój kontakt z telefonem jest kościół – jedynie 8 procent badanych przyznaje się do używania 
smartfonów w trakcie mszy.

Co ciekawe (ale i niepokojące), zagrożenia związane z nadmiernym używaniem telefonów 
częściej zauważają nauczyciele, a rzadziej – rodzice. Zaledwie co trzeci z rodziców ocenia, że 
jego dziecko spędza w sieci zbyt wiele czasu, podczas gdy taką opinię na temat aktywności 
sieciowej swoich uczniów zgłosiło aż 63 procent nauczycieli. Aż  90 procent badanych 
rodziców jest przeświadczonych, że mają kontrolę nad aktywnością swych dzieci w sieci – 
choć przecież większość tej aktywności realizowana jest poprzez smartfony. Dzieci zupełnie 
nie potwierdzają tego odczucia rodziców…
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Najnowsze, bardzo ciekawe badania Macieja Dębskiego, zrealizowane przez Fundację 
„Dbam o Mój Zasięg” wśród młodzieży w wieku 12–19 lat, uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wskazują, że regularne i systematyczne korzystanie 
z własnego telefonu zaczyna się średnio w wieku 10 lat, ale w dużych aglomeracjach o 2–3 lata 
wcześniej, w wieku 7–8 lat. W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat wiek dysponowania pierwszym 
własnym telefonem obniżył się o 2 lata. Niemal wszyscy badani uczniowie korzystają 
z telefonów komórkowych regularnie i prawie wszyscy mają stały dostęp do  internetu. 
A zatem dysponowanie telefonem komórkowym to dysponowanie wszystkimi możliwościami, 
jakie daje sieć: i tymi wspaniałymi (np. dostęp do informacji), i tymi, które wiążą się 
z potencjalnymi zagrożeniami. Jedna trzecia z badanych korzysta ze smartfonów kilkadziesiąt 
razy dziennie (dziwne, że jeszcze starcza im czasu na jakiekolwiek inne czynności). 

Około 2–3 procent badanych przejawia wyraźne symptomy uzależnienia – zarówno 
w sferze przejawianych zachowań (trzymanie telefonu blisko siebie przez całą dobę, 
nieustanne sprawdzanie, czy przyszła jakaś wiadomość), w sferze emocji (odczuwanie lęku 
i niepokoju, brak poczucia bezpieczeństwa bez telefonu), jak i w sferze żywionych przekonań 
(np. niedopuszczanie do siebie myśli o dniu bez telefonu czy o braku możliwości połączenia 
z siecią). Dębski stwierdził również, że dziewczęta uzyskują istotnie wyższe niż chłopcy wyniki 
w skali fonoholizmu, a nałogowe korzystanie z telefonów jest rzadsze wśród uczniów szkół 
podstawowych w porównaniu z ich starszymi kolegami. 

My, rodzice i wychowawcy, musimy uświadomić sobie, że rzeczywistość wychowawcza 
ulega zmianom – trudno dziś znaleźć dzieci, które nie potrafią obsługiwać tabletu czy 
smartfona, ale czy – pozbawione tych urządzeń wskutek np. wielkiej awarii sieci – potrafią 
wymyślić nową zabawę, wykorzystać do niej patyki czy kamienie, wejść na drzewo? Nawet jeśli 
nie przekroczyły granicy uzależnienia, czy potrafią w skupieniu pogrążyć się w lekturze książki? 
Czy w kontaktowaniu się z realnymi ludźmi są równie  biegłe jak w korzystaniu ze smartfonów?

Najwyższy czas na zdecydowane wkroczenie między nasze dzieci a urządzenia mobilne. 
Nie chodzi oczywiście o zakaz użytkowania telefonu, ale ustalmy pewne reguły, które będą 
przestrzegane przez wszystkich domowników (przez nas także!). Zacznijmy od uzgodnienia 
(wynegocjowania?) sytuacji, w których nikt nie używa żadnego urządzenia cyfrowego –  
np. nie korzystamy z telefonu w trakcie posiłku (można ustawić w pokoju koszyczek, do 
którego przed posiłkiem składane są telefony wszystkich członków rodziny). Zarówno 
w odniesieniu do smartfonów, jak i urządzeń stacjonarnych (komputerów) konieczne 
jest wprowadzenie „ciszy nocnej” dla tych urządzeń, czyli godziny, po której następuje 
ich wyłączenie i nie są one już używane. Warto też ustalić, że smartfony nie towarzyszą 
kładzeniu się spać, zasypianiu i spaniu, inaczej mówiąc, noc spędzają w innym pomieszczeniu 
– naprawdę wielu młodych ludzi potrafi zajmować się grami czy filmikami długo w noc, 
chowając telefon pod kołdrę w razie konieczności. A co do argumentu używania telefonu 
w celu rannego budzenia, to warto sprezentować dziecku klasyczny budzik! Zakazem używania 
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telefonu można objąć też inne chwile czy sytuacje – np. odwiedziny u krewnych, wspólny 
spacer czy kino. Przypominam, te zasady mają dotyczyć także dorosłych!

W szkole warto (po uzgodnieniu przez rodziców i nauczycieli!) wprowadzić całkowity zakaz 
używania telefonów – wyjątkiem może być jedna, wyznaczona do tego przerwa. Złamanie 
zakazu równa się zarekwirowaniu telefonu i konieczności jego odebrania od nauczyciela przez 
rodzica. Znam szkoły, w których taka ostra regulacja funkcjonuje i naprawdę się sprawdza.

Jeśli chcemy oderwać dzieci od telefonów, musimy zaproponować im coś zamiast 
– jakiś wystarczająco atrakcyjny sposób spędzenia czasu. Dla młodszych dzieci zawsze 
bardzo pociągająca jest zabawa z udziałem rodzica (aktywnym udziałem, a nie zasiadaniem 
obok w fotelu), starszym możemy zaproponować np. gry planszowe, wspólne wędrówki 
czy aktywność sportową. Zamiast wypowiadać po raz setny zdanie „Odłóż wreszcie ten 
telefon, porobiłabyś/porobiłbyś coś innego!”, zróbmy naradę całej rodziny,  podczas której 
uprzedzimy o planowanych zmianach, przedstawmy nowe reguły (z ewentualną możliwością 
ponegocjowania!) i ustalmy moment wprowadzenia tych zmian. Może warto wykorzystać do 
tego wakacje?
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