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Wprowadzenie
Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy,
herbaty, narkotyków, lekarstw, a także od kosmetyków, operacji plastycznych,
czekolady, pracy, seksu, hazardu, telewizji, komputera, Internetu, szachów i wielu
innych), uzależniamy się bowiem nie tylko od substancji psychoaktywnych.
Nałogiem mogą stać się również zachowania. W tym przypadku pojawiają się
uporczywie powtarzane czynności mimo szkód, które wywołują. Próby zaprzestania ich wykonywania (na ogół bezskuteczne) prowadzą do wystąpienie przykrych stanów psychicznych i dolegliwości fizycznych (objawy odstawienia, czyli
abstynencji, o których napiszę w rozdziale Kryteria diagnostyczne rozpoznania
uzależnień komputerowych).
Ostatnia dekada XX wieku otworzyła przed psychologią nowe, fascynujące
pole eksploracji badawczej. Jest nim zachowanie się człowieka w społeczeństwie
informacyjnym. Rozwój Internetu w jego obecnej postaci w ciągu ostatnich lat
podniósł jeszcze rangę tego zagadnienia. Historia badań nad psychologią internautów rozpoczyna się w 1995 roku, kiedy to Moore [1995] w swojej publikacji
zreferował przeprowadzone badania na 531 studentach Uniwersytetu w Austin
pod kątem ich nazbyt długiego korzystania z Internetu.
Na początku trzeciego tysiąclecia, kiedy to kształtuje się społeczeństwo informacyjne codzienną koniecznością jest przyjmowanie, przechowywanie, wysyłanie, a przede wszystkim selekcjonowanie oraz wykorzystywanie informacji.
Ludzie różnie reagują na zaistniałą sytuację. Dla jednych, zwłaszcza ludzi starszych, docierająca informacja cechuje się olbrzymią nadmiarowością, jest wręcz
szumem. Dla drugich staje się impulsem do gorączkowych nieraz poszukiwań
nowej strony WWW, ciągłego zmieniania kanału telewizyjnego. Są też wśród
nas osoby potrafiące znakomicie przystosować się do zalewu ich informacją.
W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat, od kiedy kształtuje się społeczeństwo
informacyjne, zaszły trzy wydarzenia zmieniające w skali globalnej sposoby
funkcjonowania społeczeństwa:
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– upowszechnienie PC,
– powstanie Internetu,
– wprowadzanie szerokopasmowego i bezprzewodowego dostępu do telefonu
oraz Internetu, obejmującego praktycznie cały glob ziemski.
Za kilka lat prawdopodobnie upowszechni się: stosowanie wizyjnego i głosowego interfejsu komputera, który będzie sterowany ruchem rąk lub głosem.
Dalszym krokiem być może będzie sterowanie komputerem przez ruchy gałek
ocznych, a nawet za pomocą myśli przekształcanych na odpowiednie sygnały
przez specjalne komputerowe urządzenie peryferyjne. Niewątpliwie poprawi to
jakość życia osób niepełnosprawnych. Spowoduje to dalsze powiązanie działań
człowieka z komputerem, zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych implikacjach tego wydarzenia.
Rozwój technik informatycznych powoduje, że w ślad za nimi postępuje rozwój społeczeństwa informacyjnego. Przed nauką stoi m.in. zadanie poznania
psychologicznych aspektów posługiwania się komputerem. Dotyczy to zarówno
normalnych, jak i patologicznych sposobów (stylów) wykorzystania współczesnych technik informatycznych.
Goban-Klass 1999 s, 33 jako jeden z pierwszych w Polsce podjął to zagadnienie pisząc „Człowiek, uwikłany w różnorodne procesy społeczne, odgrywający
określone role społeczne, jest od najwcześniejszych chwil swojego życia poddany
strumieniowi różnorodnych informacji. Oprócz zasobów demograficznych, surowcowych i energetycznych, zasoby informacyjne, obejmujące osiągnięcia nauki,
kultury i sztuki, stanowią najistotniejszy czynnik potencjału cywilizacyjnego.
Bez racjonalnie ukształtowanej sfery informacyjnej nie może efektywnie funkcjonować współczesne społeczeństwo, państwo i jego administracja, nauka i szkolnictwo, kultura, gospodarka narodowa i siły zbrojne.
Znany japoński badacz Yonsji Masuda twierdzi, że cywilizacja, którą zbudujemy w XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez
ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją niewidoczną. Bardziej precyzyjnie
powinno się ją nazywać cywilizacją informacyjną. Homo sapiens, który stanął
przed początkiem pierwszej, materialnej cywilizacji pod koniec ostatniej epoki
lodowcowej, dziś, po dziesięciu tysiącach lat, stoi u progu drugiej, informacyjnej
cywilizacji. Rozwinięte kraje Zachodu, w szczególności Stany Zjednoczone, są
coraz częściej określane jako społeczeństwa informacyjne, społeczeństwa nowego
typu”.
Internet stwarza wręcz nieograniczone możliwości zdobywania różnego rodzaju informacji, kształtuje szereg funkcji psychofizycznych: refleks, koordynację ruchową, zdolność koncentracji uwagi. Ponadto rozwija wiedzę i zainteresowania. Umożliwia ludziom nawiązywanie nowych kontaktów. Komputer dla
wielu jest fascynującym urządzeniem. O jego atrakcyjności decydują następujące
cechy:
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– jest na ogół zawsze gotowy do podjęcia pracy (pomijając wysoce frustrujące
sytuacje awarii),
– daje możliwość wielokrotnego powracania do tych samych treści,
– zapewnia efektywny sposób uczenia się,
– daje złudne poczucie wolności i omnipotencji (użytkownik ma wpływ na to,
co się wydarzy),
– u gracza komputerowego interpretacja wygranej i przegranej zazwyczaj jest
pozytywna (nie wstyd jest przegrać z komputerem, a jeśli się wygra, tym
większy jest to subiektywny sukces),
– umożliwia aktywne rozładowywanie emocji i stresu,
– pozwala na zaspokajanie różnorodnych potrzeb i popędów niemożliwych lub
co najmniej trudnych do zrealizowania w realnej rzeczywistości (np. potrzeby osiągnięć, więzi czy seksu).
Dla nawiązania kontaktu odległość między ludźmi (w skali całego globu ziemskiego) przestała mieć znaczenie. Poczta elektroniczna, chaty, grupy dyskusyjne,
fora to formy nowego rodzaju kontaktów. Mają one kilka cech:
– prowadzą do interakcji między ludźmi,
– regulują się wspólnie akceptowanymi zasadami,
– charakteryzują się określonym poziomem organizacji i struktury,
– nie są ograniczone terytorialnie,
– mogą prowadzić do powstania społeczności wirtualnych.
„Wirtualne społeczności są społecznymi tworami, które wyłaniają się z Sieci,
gdy odpowiednia liczba ludzi podtrzymuje publiczną dyskusję przez dłuższy
czas, wnosząc w to wystarczającą ilość ludzkich uczuć, by mogły powstać sieci
międzyludzkich relacji. Z tego punktu widzenia pojęcie wirtualna społeczność
jest raczej przenośnią niż opisem społecznego faktu. Być może wynika to z faktu, że miejsce spotkań jest również metaforą. Wirtualna społeczność jest luźną
grupą, niemającą swojego terytorium. Nie jest więc prawdziwą społecznością.
Ludzie działają tam raczej jako jednostki, a nie członkowie grupy społecznej.
Najczęściej stosowane w Internecie terminy na oznaczenie działań społeczności
to: wysyłanie wiadomości, czytanie bez uczestniczenia w dyskusji i wdawanie
się w polemiki” [Suler 1998, s. 4].
Internet dla wielu ludzi jest narzędziem pracy. Umożliwia szybki dostęp do
praktycznie nieorganicznej ilości informacji, potrzebnych w różnych sytuacjach
życiowych, pozwala nawiązać kontakt z innymi i załatwić wiele codziennych
spraw, ułatwia efektywną naukę, surfowanie w sieci może być atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu. Dzięki interaktywnym właściwościom rozwija
szereg funkcji psychofizycznych (np. refleks, a także koordynację ruchów), pogłębia wiedzę oraz zainteresowania.
Bardzo ważną grupą użytkowników komputerów są osoby niepełnosprawne.
Dla wielu spośród nich komputery i Internet są znakomitym narzędziem zwięk-
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szającym możliwości uczestnictwa w życiu społecznym (dostęp do edukacji,
podejmowanie pracy czy uczestnictwo w kulturze). Niestety, zaledwie kilkanaście procent z nich korzysta z tego medium [Czapiński, Panek 2007].
Obok niewątpliwych zalet jest także ciemna strona Internetu. Istnieje przestępczość internetowa (kradzieże numerów kart kredytowych, piractwo naruszające prawa autorskie twórców programów komputerowych, filmów i muzyki).
Nastawione aspołecznie jednostki mogą w sieci realizować swoje potrzeby, np.
hakerzy czy pedofile. Dzięki rozpowszechnieniu się dostępu do Internetu łatwiejszy
stał się dostęp do pornografii, także dziecięcej, i nawiązywanie przygodnych kontaktów seksualnych. Prowadzić to może do tragedii życiowej wielu ludzi. Dobitnym przykładem dostrzeżenia wagi tego problemu była debata w gronie ekspertów zorganizowana z inicjatywy Prezydenta RP 14 grudnia 2009 w Warszawie
i zatytułowana: „Infoholizm, uzależnienie od zakupów, kredytów, hazard oraz
inne zagrożenia cywilizacyjne”. W trakcie debaty przedstawiciel Komendy Głównej
Policji poinformował, że w 2009 roku na terenie Polski 7 kilkunastoletnich
dziewczynek popełniło samobójstwo po zobaczeniu siebie na filmie w Internecie.
Nie można zapominać o destrukcyjnym wpływie na psychikę internautów
niektórych gier komputerowych. Podczas ww. debaty pokazano fragmenty niektórych dostępnych w oficjalnych sklepach gier komputerowych, w których wykorzystując realistyczne, wysokiej klasy animacje gracz przy użyciu różnych
broni zabija, gwałci lub ćwiartuje przerażone i próbujące bezskutecznie uciekać
dziewczynki o wyglądzie dwunastolatek.
Występuje w Internecie wysoki poziom agresji słownej. Wynikiem rozluźnienia samokontroli czujących się anonimowo internautów jest wdawanie się w
zaciekłe spory (tzw. flame wars).
Nowym zjawiskiem społecznym stało się nadmierne korzystanie z Internetu,
zwłaszcza wśród młodzieży, którą zaczęto w USA określać jako screen generation – pokolenie ekranowe [Grohol 2006].
Ekstremalnym przykładem konsekwencji tego typu postaw i zachowań jest
sztuka teatralna Igora Bauerisma pt. Norway today, oparta na faktach. W 2003
roku była wystawiana w całej Europie, również w Polsce. Sztuka opowiada
o przygotowaniach do samobójstwa dwojga nieznanych sobie wcześniej internautów: Norwega i Austriaczki. Bohaterowie ci większą część swego życia spędzili w Internecie. Wszelkie osobiste pragnienia, życzenia są spełniane za pomocą myszy i klawiatury. Niepokojącym społecznie zjawiskiem jest fakt silnej
identyfikacji publiczności z postawami bohaterów sztuki [Haber 2006].
Jeszcze do niedawna internauta mógł czuć się w sieci prawie całkowicie
wolnym, a jego zachowanie mogło być nieskrępowane. Jednak to się zmieniło.
W ostatnich latach energicznie zaczęto ścigać przestępców komputerowych.
Policja w wielu krajach skutecznie wykrywa hakerów, złodziei i pedofilii.
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Mimo iż w Internecie nie ma jednoznacznie określonych prawnych przepisów, jak z niego korzystać, to obowiązuje w nim kodeks postępowania. Zagadnienie samokontroli społecznej i prób jej naruszania w internetowych grupach
dyskusyjnych zbadali McLaughlin i James już w 1995 roku. Autorzy, opierając
się na analizie przekazów z pięciu grup, skonstruowali typologię najczęstszych
wykroczeń, na które reagowali sprzeciwem inni członkowie grupy:
– niewłaściwe użycie technologii (wynikające z braku umiejętności posługiwania się oprogramowaniem),
– marnotrawstwo przepustowości łączy (wysyłanie długich wiadomości, cytowanie zbyt długich fragmentów dyskusji),
– pogwałcenie zasad obowiązujących w całej sieci (np. przesyłanie reklam),
– wykroczenia etyczne (np. wysyłanie prywatnych informacji o uczestnikach
dyskusji),
– niestosowny język i błędy dotyczące przedstawianych faktów.
Od 15 lat pojawiają się różne opracowania poświęcone zagadnieniu psychologicznych aspektów sposobów korzystania z Internetu lub komputera. Według
Tadeusiewicza [2002, s. 259–260] „Dla psychologów zajmujących się problematyką osobowości jest oczywiste, iż cechy osobowości internauty ujawniają się
(między innymi) w formie sposobów korzystania przez niego z Internetu. Można
również sądzić, że pewne cechy psychiki bardziej skłaniają ludzi do posługiwania się Siecią, zaś inne sprzyjają temu, żeby od używania Internetu raczej stronić. Ma to także oczywiście związek z płcią, wiekiem, wykształceniem. Psychologiczna sylwetka i cechy osobowości konkretnego człowieka mają tu też wiele
do powiedzenia. Co więcej, związki Internetu i psychiki mogą być dwukierunkowe. Z jednej strony od sylwetki psychicznej określonej osoby może zależeć,
czy i jak używa ona Sieci, ale z drugiej strony także można oczekiwać, że użytkowanie Sieci (zwłaszcza długotrwałe i intensywne), wpływa na psychikę chociaż nikt jeszcze dokładnie nie wie, w jaki sposób”.
Na inne zjawiska występujące przy korzystaniu z Internetu zwraca Goban-Klas [1999, s. 101] uwagę „U wielu użytkowników nowych mediów występuje
swoista fascynacja wirtualną rzeczywistością, w szczególności, gdy dają szansę
na interakcyjność.
Nowe techniki multimedialne łączą dźwięk, obraz trójwymiarowy, a nawet
dotyk, dając złudzenie rzeczywistości tak realne, że problemem staje się powrót
do normalnego świata. Ta „narkotyzująca” funkcja najnowszych mediów zasługuje na uwagę.
U wielu użytkowników nowych mediów występuje fascynacja światem w nich
przedstawianym. Wśród młodzieży pojawił się typ „hakera” maniaka komputerowego, który spędza wiele godzin, wpatrzony w ekran monitora”.
Z obserwacji psychologów wynika, że narażone na destrukcyjny wpływ Internetu są dzieci ze względu na ich niedojrzałość, niską umiejętność kontroli
własnego zachowania i brak krytycyzmu.
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Należy jednak pamiętać, że za zjawisko nadmiernego korzystania z Internetu
odpowiada sama jego konstrukcja. Twórcy informacji w nim zawartych dążą do
tego, by korzystano z nich jak najczęściej i przez długi czas.
W coraz większej liczbie publikacji podkreśla się fakt powstania nowego
uzależnienia czynnościowego, jakim jest uzależnienie od Internetu. Na jego określenie w polskich pracach używa się różnych terminów: uzależnienie od Internetu,
sieciozależność, siecioholizm, nadużywanie Internetu, nadmierne użycie Internetu,
patologiczne używanie Internetu, kompulsywne (natrętne) używanie Internetu,
uzależnienie komputerowe, cyberzależność, infoholizm.
Natomiast w pracach anglojęzycznych pojawiają się najczęściej następujące
pojęcia: Internet Addiction Disorder, Netaddiction, Internet Addiction Syndrome,
Online Addiction Internet Abuse, Compulsive Internet Use, Computer Addiction
Cyberaddiction.
Ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia o nowej formie uzależnienia od
Internetu. Nazwano ją discomgoogolation od słowa ang. discombobulate, oznaczającego wywołanie u kogoś uczucia stresu, oraz od nazwy wyszukiwarki internetowej Google. Objawia się ona uczuciem lęku spowodowanym brakiem
dostępu do Internetu [Lewis 2008].
W wielu pracach niemal jak synonimów używa się naprzemiennie terminów
uzależnienie komputerowe i uzależnienie od Internetu. Pojęcie uzależnienie komputerowe jest szerszym od pojęcia uzależnienie od Internetu gdyż zawiera w swoim
zakresie semantycznym także czynności, które mogą być wykonywane bez zalogowania się do sieci. Dotyczy to zwłaszcza gier komputerowych. Jednak powszechny dostęp do Internetu i coraz to nowe jego funkcje powoduje, że zacierają
się różnice pomiędzy tymi dwoma terminami. Dzieje się tak również w przypadku uzależnienia od gier. W moim doświadczeniu klinicznym wszystkie przypadki uzależnienia od gier dotyczyły gier internetowych, które poprzez swą interaktywność i możliwość rywalizacji z innymi internautami są atrakcyjniejsze dla
gracza od tych działających w trybie offline.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku publikuje się wiele prac naukowych i doniesień o wpływie komputera na psychikę człowieka. Najczęściej
można je znaleźć w: „American Scientist”, „Cyberpsychology and Behavior”, „Telemedicine and Virtual Reality”, „Psychology of Addictive Behaviors”, „Journal
of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors (USA) ”, „International
Journal of the Addictions, Science, Lance”, „Addictive Behaviors”.
Natomiast w Polsce artykuły na ten temat publikują:
• „Terapia; uzależnienia i współuzależnienia” (dwumiesięcznik przeznaczony
dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką uzależnień, w którym
obok bieżących wiadomości z prac Sejmu, Ministerstwa Zdrowia oraz relacji
z wydarzeń ważnych dla lecznictwa odwykowego, znajduje się artykuły psychologów – praktyków, będące cenną podpowiedzią w codziennej pracy każdego terapeuty uzależnień, a także doniesienia z badań i prac przeglądowych);
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• „Remedium” (miesięcznik poświęcony profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia, adresowany do osób pracujących z młodzieżą: terapeutów,
wychowawców, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, klubów, organizacji pozarządowych oraz
innych placówek zajmujących się nowoczesną profilaktyką uzależnień wśród
dzieci i młodzieży);
• „Świat Problemów” (miesięcznik poświęcony problematyce uzależnień,
przeznaczony dla terapeutów uzależnień i ruchów abstynenckich);
• „Alkoholizm i Narkomania” – kwartalnik dla badaczy zajmujących się problematyką uzależnień. Zawiera prace przeglądowe, doniesienia z badań i spostrzeżenia z doświadczeń klinicznych, sprawozdania zjazdowe, recenzje publikacji);
• „Profilaktyk” (dwumiesięcznik poświęcony profilaktyce uzależnień. Zawiera
artykuły poświęcone problematyce uzależnień wśród młodzieży, terapii rodzinnej i szkolnym programom profilaktycznym);
• „Nasz wybór” (dwumiesięcznik poświęcony profilaktyce i terapii uzależnień
oraz promocji zdrowia. Pismo ma charakter przede wszystkim informacyjny:
znajdują się tu liczne notatki na temat programów zapobiegania uzależnieniom, opracowania polskich statystyk oraz wiadomości na temat nowelizacji
prawa związanego z zagadnieniami nałogów);
• problematyka uzależnień od Internetu sporadycznie obecna jest też na łamach
„Charakterów” i „Sztuki Leczenia”.
Mimo to wiedza i poglądy na temat uzależnienia od Internetu są ciągle fragmentaryczne i pełne sprzeczności. W Polsce zagadnienie to było przedmiotem
niewielu tylko eksperymentalnych poszukiwań a i w nich praktycznie nie podjęto próby odniesienia uzyskanych wyników do światowej literatury przedmiotu.
Autorzy polskich publikacji obok prezentacji własnych badań zazwyczaj ograniczali się do cytowania wyników i poglądów innych autorów. Uzasadnia to podjęcie badań tego zagadnienia.
Celem omawianych w tej pracy badań było zweryfikowanie na gruncie polskim światowych informacji na temat zespołu uzależnienia od Internetu jak i poszukiwanie nowych zależności tłumaczących mechanizm powstania, objawy, przebieg oraz rokowania terapeutyczne odnośnie tego uzależnienia.
Pierwszy rozdział tej pracy poświęcono zagadnieniu historii Internetu, który
w swoich historycznych korzeniach ma obok naukowych także aspekty militarne.
Drugi rozdział przeznaczono na omówienie zagadnienia sposobów korzystania
z Internetu a występowania uzależnienia od Internetu. Trzeci rozdział zawiera
informacje na temat osobowościowych uwarunkowań uzależnienia od Internetu.
W rozdziale czwartym omówiono kryteria diagnostyczne służące do rozpoznawania uzależnień komputerowych. Jest to podstawowy problem przy diagnozowaniu, opisie, terapii i wymianie doświadczeń pomiędzy terapeutami. Rozdział
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piąty przeznaczono na przegląd literatury zagadnienia epidemiologii uzależnienia od Internetu. W rozdziale szóstym zreferowano próby stworzenia modelu
teoretycznego uzależnienia od Internetu. Natomiast w kończącym część pierwszą
rozdziale siódmym podniesiono problematykę terapii uzależnień komputerowych.
W części drugiej omówiono wyniki badań własnych. W rozdziale pierwszym
tej części przedstawiono podjęte zagadnienia badawcze i zastosowane metody
badań. Sformułowano tam też 8 pytań i 4 hipotezy badawcze.
Drugi rozdział przeznaczono na prezentację wyników badań nad sposobami
korzystania z komputerów. Natomiast badania nad rozpowszechnieniem uzależnienia od Internetu. Zreferowano w rozdziale trzecim. Z kolei w rozdziale czwartym omówiono rezultaty poszukiwań osobowościowych korelat uzależnienia od
Internetu. I wreszcie w rozdziale piątym dokonano analizy przypadków osób
uzależnionych od Internetu zgłaszających się na terapię.

1
Człowiek i Internet: przegląd literatury

1.1
Historia Internetu

Badania nad psychologicznymi aspektami korzystania z Internetu trwają od
1995 roku. Dzieje się tak, gdyż masowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu
istnieje dopiero od połowy lat 90. XX wieku. Jednak nie byłoby Internetu w jego
dzisiejszej postaci, gdyby nie powstał łatwo dostępny, stosunkowo prosty w obsłudze i w miarę tani komputer osobisty (PC).
Pierwsza publiczna prezentacja PC miała miejsce w nowojorskim hotelu
Astoria 12 sierpnia 1981 roku. Zaprezentowano wówczas komputer osobisty
firmy IBM, która była znana z produkcji dużych komputerów, a podczas ich
budowy zawsze korzystała tylko z wykonanych przez siebie części. Jednak szef
laboratorium badawczego IBM Philip Estridge postanowił skorzystać przy konstrukcji małego komputera z części ogólnodostępnych na rynku. Nikt w firmie
IBM nie wierzył, że to urządzenie odniesie sukces rynkowy. Planowano sprzedaż co najwyżej kilku tysięcy sztuk [Sample 2000].
System operacyjny do nowego komputera napisała mała firma Microsoft
z Seattle, własność 25-letniego Billa Gatesa. W podstawowej wersji z sierpnia
1981 roku IBM PC miał 16 kilobajtów pamięci RAM, zamiast twardego dysku
miał tylko dyskietkę 5,25” o „ogromnej” na owe czasy pojemności 180 KB.
Urządzenie kosztowało około 1500 dolarów. Olbrzymi sukces rynkowy PC spowodował szybkie wdrożenie znacznych jego usprawnień. Po czterech latach PC
przyniósł firmie IBM 4,5 mld dolarów, a przy jego produkcji pracowało 10 tysięcy osób. Dziś 90% komputerów na świecie to PC, a w 88% z nich zainstalowany jest system operacyjny Microsoftu.
26 grudnia 1982 roku po raz pierwszy w historii tytuł „Człowieka Roku”
amerykańskiego tygodnika „Time” został przyznany nie człowiekowi, lecz „pecetowi”.
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Konkurent Microsoftu, firma Apple sprzedała swój pierwszy komputer osobisty z graficznym interfejsem użytkownika w 1983 roku. W tym samym roku
Commodore prezentuje C 64 – komputerek przeznaczony do domowych zastosowań, głównie gier.
Natomiast historia powstania Internetu zaczęła się wcześniej, gdyż już
w końcu lat 60., kiedy to Departament Obrony rządu amerykańskiego rozpoczął
realizację projektu badawczego z udziałem agencji ARPA (Advanced Research
Projects Agency), która powstała w 1957 roku po wystrzeleniu sputnika przez
Związek Radziecki. Celem tego projektu było stworzenie wojskowej sieci komunikacyjnej odpornej na skutki ataku nuklearnego.
W 1956 roku rząd amerykański otrzymał raport, z którego wynikało, iż
w czasie wybuchów jądrowych powstają niezwykle silne impulsy elektromagnetyczne, pokrywające praktycznie całe pasmo częstotliwości radiowych. Impulsy
te mogły zniszczyć urządzenia elektryczne i informatyczne, a zwłaszcza systemy
łączności. Zjawisku temu nadano nazwę Jądrowego Impulsu Elektromagnetycznego (NEMP – Nuclear Electro-Magnetic Pulse).
Wojskowi szybko dostrzegli w tym zjawisku możliwość, ale i zagrożenie,
stworzenia broni będącej w stanie uszkodzić infrastrukturę informacyjną, telekomunikacyjną i energetyczną bez równoczesnego stwarzania bezpośredniego
zagrożenia dla ludzi. Wystarczy na wysokości od 40 do 100 kilometrów nad
terytorium wroga dokonać wybuchu jądrowego, aby towarzyszący mu NEMP
w promieniu ponad 1000 km spowodował nieodwracalne uszkodzenia urządzeń
elektrycznych i systemów elektronicznych, zwłaszcza komputerowych. Sam wybuch jądrowy dokonany na takiej wysokości poza silnym błyskiem światła nie
wywołałby istotnych zniszczeń materialnych, nie byłoby fali uderzeniowej burzącej budynki, a ilość radiacji docierającej do powierzchni ziemi i skażenia
promieniotwórcze byłyby mniejsze aniżeli przy wybuchu na małej wysokości.
Okazało się również, że do uzyskania NEMP nie potrzeba eksplozji nuklearnej. Potężne impulsy można wytwarzać również detonując zwykły materiał wybuchowy. Energię zgromadzoną w kilogramie trotylu przekształca się w potężny
impuls elektromagnetyczny za pomocą urządzenia zwanego kompresorem strumienia elektromagnetycznego. Urządzenie to wykorzystuje energię eksplozji, aby
skupić pole magnetyczne w co raz to mniejszej objętości. Na końcu taki impuls,
trafiając do anteny, wytwarza potężny impuls fal radiowych. Prostota zasady
działania i konstrukcji koncentratora strumienia okazała się wręcz szokująca.
Wystarczy rurkę metalową wypełnić materiałem wybuchowym i w jednym jej
końcu umieścić detonator. Z kolei rurkę umieszcza się wewnątrz cylindrycznej
cewki indukcyjnej, do której na przeciwległym końcu w stosunku do detonatora
podłączona jest antena. Na początku przez cewkę trzeba przepuścić prąd elektryczny, co powoduje powstanie wewnątrz niej pola magnetycznego. Potem zapłon detonatora pobudza materiał wybuchowy. W momencie zapłonu inicjują-
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cego eksplozję fala uderzeniowa zaczyna niszczyć całe urządzenie, rozrywając
stopniowo wewnętrzną metalową rurkę. Odkształcony metal rurki zwiera kolejne
zwoje cewki, powodując koncentrację pola magnetycznego wytwarzanego przez
płynący w niej prąd. W miarę przesuwania się czoła fali uderzeniowej do przodu
zachodzi kompresja pola magnetycznego w co raz to mniejszej objętości obszaru
jeszcze nieuszkodzonego. Towarzyszy temu ogromny wzrost natężenia prądu
elektrycznego w cewce znajdującej się przed falą wybuchu. Natężenie impulsu
prądowego, trwającego tylko pikosekundy, narasta do milionów amperów. Wreszcie tuż przed całkowitym zniszczeniem urządzenia impuls prądowy pobudza
antenę, która zgromadzoną energię rzędu terawatów wypromieniowuje na zewnątrz [Sample 2000].
W przypadku wojny lub ataku terrorystycznego stosunkowo łatwo mogą zostać zniszczone środki komunikacji i sieć dowodzenia, jednak miało temu zaradzić stworzenie zdecentralizowanej sieci komputerowej. Miał to być rozproszony system, mający wiele równoległych połączeń. Tylko taki system mógłby
pozwolić na sprawne wydawanie rozkazów, sprawowanie kontroli nad jednostkami wojskowymi oraz porozumiewanie się podczas globalnego konfliktu.
W 1969 roku powstała eksperymentalna sieć ARPANET, składająca się
z czterech połączonych ze sobą komputerów, znajdujących się w budynkach Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles oraz Santa Barbara, Instytutu Stanforda oraz Uniwersytetu Stanowego Utah. Sieć ta była zdecentralizowana – każdy
z komputerów był równorzędny i połączony ze wszystkimi pozostałymi.
W przypadku awarii jednego komputera, sieć mogła nadal funkcjonować.
Wykorzystano do tego eksperymentu projekt Paula Barana, który w 1962 roku
(raport On Distributed Communications Networks) stworzył koncepcję sieci
opartej na wymianie pakietów, polegającej na dzieleniu partii informacji na
mniejsze jednostki (tzw. pakiety) i przesyłaniu ich osobno przez sieć oraz ponownemu łączeniu ze sobą dopiero po dotarciu do odbiorcy. Zaletami takiego
rozwiązania są m.in.:
– możliwość jednoczesnego korzystania z łącza przez więcej niż jednego użytkownika,
– zmniejszenie obciążenia sieci oraz redukcja błędów, gdyż w przypadku niepoprawnej transmisji wystarczy przesłać ponownie jedynie ten pakiet, który
nie dotarł lub którego zawartość była przekłamana,
– polepszenie przepustowości – pakiety mogą wędrować po sieci różnymi drogami, w zależności od tego, które z nich jest w danej chwili mniej obciążone
[Kristula 2001].
29 września 1969 roku została przeprowadzona pierwsza próba zdalnego
połączenia pomiędzy komputerami w Los Angeles i Stanford. Przesłano przez
sieć tylko dwie litery: lo (początek słowa login), gdyż przy przesyłaniu litery g
jeden z komputerów zawiesił się. W 1971 roku sieć ta liczyła sobie 13 węzłów,
a w 1973 roku już 35.
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Jak twierdzi Kristula [2001] „cywilna” historia Internetu rozpoczyna się dopiero w 1973 roku, kiedy stworzone zostają informatyczne połączenia kablowe
z USA do Wielkiej Brytanii i Norwegii. Rok później Ray Tomlinson tworzy
program do przesyłania elektronicznych wiadomości w sieci (e-mail). Z kolei
w 1979 roku powstają grupy dyskusyjne Usenet. Dla naukowców uniwersyteckich zostaje stworzona w 1981 roku sieć CSNET (Computer Science NETwork).
W 1982 roku wprowadzono protokół sieciowy TCP/IP. W tym samym roku
powstaje w Europie sieć EUnet, pozwalająca korzystać z usług poczty elektronicznej i Usenet. W 1983 roku skonstruowano łącze pomiędzy ARPAnet a CSNET.
To wydarzenie uznawane jest za początek istnienia Internetu takiego, jaki dzisiaj
znamy. W 1988 roku do Internetu jest już podłączonych 60 000 komputerów.
W 1990 roku ARPAnet kończy swoją działalność. W 1992 roku rozpoczyna
działanie World Wide Web (WWW), stworzona przez Tima Bernersa-Lee, a liczba
dołączonych do sieci komputerów przekracza milion. W 1993 roku pojawia się
przeglądarka Mosaic, służąca do odczytywania stron WWW. Łatwa obsługa tego
programu i jego następców przyspiesza rozwój World Wide Web, zarówno jeśli
chodzi o liczby użytkowników, jak i gromadzonych w niej informacji.
W Polsce Internet ma swój początek 7 sierpnia 1991 roku, kiedy to pomiędzy
Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym
Uniwersytetu w Kopenhadze nawiązano łączność poprzez światową sieć Internetu.
W latach 90. pojawia się masowy dostęp do Internetu przez modem telefoniczny. Od połowy lat 90. rozpoczyna się wykorzystanie do tego celu sieci telewizji kablowych. Początek XXI wieku to rozwój mobilnego Internetu.
Przez ostatnie 10 lat liczba użytkowników Internetu w Polsce szybko rosła,
aż do III kwartału 2009 roku. W roku 2000 było kilkaset tysięcy polskich internautów, natomiast w grudniu 2009 roku już 14,8 miliona, Chociaż z Internetu
korzysta mniej niż połowa Polaków, przestała rosnąć liczba internautów. Coraz
częściej nie są odnawiane abonamenty na dostęp do sieci. Dane te pochodzą
z wyników badań NetTrack Millward Brown SMG/KRC Poland Media, z których
wynika, że W III kwartale z sieci korzystało 14,8 mln Polaków, czyli 49,4%
populacji. Oznacza to o 0,1% mniej niż kwartał wcześniej. Jest to pierwszy taki
przypadek od 2001 roku, kiedy zaczęto prowadzić te badania. Zdaniem specjalistów SMG/KRC Poland Media, rozwój Internetu w naszym kraju ograniczają
zasięg techniczny i ceny, które dla niektórych polaków są zbyt wysokie
(www.internetstandard.pl/news).
Nie wszyscy ludzie mają równy dostęp do nowych technologii informatycznych, i nie wszyscy mogą czerpać z nich korzyści. Podstawowym zagrożeniem,
związanym z powstawaniem społeczeństwa informacyjnego, jest problem wykluczenia z niego całych regionów geograficznych i grup społecznych.
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Zjawisko tak zwanego cyfrowego wykluczenia (digital divide) dotyczy różnic w dostępie i korzystaniu z komputerów i Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym (wykształceniu, dochodach, zawodzie),
pomiędzy osobami będącymi na różnych etapach życia, mężczyznami i kobietami,
a także pomiędzy różnymi regionami.

1.2
Sposoby korzystania z Internetu a występowanie
uzależnienia od Internetu
Internet poprzez swoje cechy, takie jak globalny zasięg, interaktywność oraz
stosunkowo łatwy dostęp do niego stwarza szeroką platformę komunikacji, oddziałując na tradycyjne formy porozumiewania się ludzi i modyfikując je.
Współcześni ludzie mają coraz mniej czasu na prowadzenie bezpośrednich
rozmów. Naturalne potrzeby kontaktu i przynależności zaspokajają na odległość,
podczas internetowych Tradycyjne listy i kartki świąteczne wypierane są różnymi formami komunikacji elektronicznej.
Internet coraz częściej jest miejscem załatwiania wielu spraw, zarówno osobistych jak i zawodowych. Obecnie przez Internet odbywają się szkolenia, rekrutowani są pracownicy, poszukiwani dostawcy, prowadzone są negocjacje,
dokonywane transakcje, stawiane diagnozy, czy wreszcie wykonywane operacje,
zatem odbywa się to, co jeszcze do niedawna absolutnie wymagało kontaktów
osobistych.
Zdalna, zapośredniczona komunikacja interpersonalna nie zmusza do obecności w tym samym miejscu osób prowadzących rozmowę. Nie wymaga również wcześniejszego planowania i umawiania się na konkretny termin spotkania.
Czyni to rozkład dnia bardziej elastycznym.
Internet pozwalają utrzymywać więzi pomiędzy ludźmi, dla których rozłąka
choćby ze względów zawodowych jest nieunikniona.
Bezspornym faktem jest, że internauci uzależniają się zwykle nie od Internetu samego w sobie, ale od czynności przez niego realizowanych [Niezgoda
2006]. Dlatego uzasadnione jest podjęcie kwestii sposobów (stylów) korzystania
z Internetu, i w związku z tym określenie, jakie czynności wykonywane przy
użyciu Internetu są najbardziej i najczęściej uzależniające, oraz kto z punktu
widzenia demograficznego jest najbardziej zagrożony uzależnieniem?
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Dobrze udokumentowanym stwierdzeniem w tym zakresie jest to, iż nadmiernie korzystają z komputera i Internetu nowicjusze.
Young [1996a] po przebadaniu 406 internautów stwierdziła, iż osoby zaklasyfikowane do kategorii uzależnionych (92 osoby) w większości były początkującymi internautami, aż 83% z nich miało dostęp do sieci nie dłużej niż przez
rok. Tymczasem nieuzależnieni byli w większości doświadczonymi internautami o przeciętnie kilkuletnim stażu.
Wallace [2001] wyciąga z badań Young [1996a] wniosek, że osoby, które są
podatne na uzależnienie od Internetu, uzależnią się od niego szybko (w ciągu
kilku pierwszych miesięcy swojej przygody z siecią), a samo „uzależnienie” jest
zjawiskiem przejściowym, chorobą, z której nowicjusze mogą się stosunkowo
łatwo wyleczyć. Początkowa fascynacja wirtualnymi światami po jakimś czasie
wygasa i użytkownicy Internetu zaczynają zdawać sobie sprawę, jak dużo czasu
spędzają bezproduktywnie.
Wallace [2001] przytoczyła ciekawy przykład na poparcie swej tezy. Na jednym z dużych uniwersytetów w Nowym Jorku liczba zajęć opuszczanych przez
studentów pierwszego roku znacznie wzrosła od czasu, gdy uczelnia zainwestowała znaczne środki w nowe komputery dla studentów i stały dostęp do Internetu.
Administratorzy systemu, stwierdzili, iż 43% z tych wagarowiczów spędzało
czas nad klawiaturą nie tylko w dzień, ale i w nocy,
Ponadto Wallace [2001] na podstawie badań na 730 osobach wykazała, że 60%
uzależnionych stanowiły kobiety po czterdziestce (głównie gospodynie domowe). Drugą pod względem liczby grupą uzależnionych byli studenci (18%).
Inaczej do tego zagadnienia podeszli Kubey, Lawin i Barrows [2001]. Przeprowadzili eksperyment, w którym uczestnikom płacono za powstrzymanie się
przez miesiąc od korzystania z Internetu. Objęli badaniami 576 studentów
Rutgers Uniwersytetu, z których 37% pracowało na swoje utrzymanie i naukę,
a 63% było finansowanych przez rodziców. Wielu ochotników (32%) spośród
320 badanych nie wytrwało w tej swoistej abstynencji do końca badań. U niektórych internautów, w okresie abstynencji internetowej pojawiały się natrętne myśli o włączeniu komputera. Wyzwalała się w nich agresja słowna lub fizyczna
skierowana na najbliższych. Badacze uznali, że w ten sposób ujawnia się uzależnienie w formie narastających objawów zespołu abstynencyjnego. Autorzy
zaobserwowali czterokrotnie więcej uzależnionych od Internetu (9,3%) w grupie
studentów na utrzymaniu rodziców w porównaniu z pracującymi na siebie (2,3%).
Ich zdaniem niepracujący, mając dużo czasu wolnego, więcej poświęcają go na
Internet. Co ciekawe, niepracujący uzyskiwali znacząco gorsze wyniki w nauce,
co może być przejawem mniejszej motywacji do sukcesu w życiu i nikłego
zaangażowania w zdobywanie wiedzy.
O podobnych objawach donoszą członkowie amerykańskich rodzin, które
próbowały wziąć udział w corocznej akcji „Tydzień bez telewizora”. Jeżeli rodzina spędzała wolny czas przed telewizorem, przestawienie się na inne zaję-
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cia nie było łatwe. W rodzinach tych narastały konflikty i wzajemna agresja
[Kubey, Lawin i Barrows 2001].
Styl korzystania z Internetu jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Przede
wszystkim potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, istotny jest poziom
umiejętności informatycznych oraz motywacja i ilość czasu, który osoba może
przeznaczyć na te czynności.
Bardzo dokładną analizę tego zagadnienia przestawili w swoim raporcie
Czapiński i Panek [2007]. Jak podają, na terenie Polski w 2007 roku komputerem dysponowało 54% gospodarstw domowych, a 39% miało dostęp do Internetu.
Z reguły były to rodziny wieloosobowe i w konsekwencji 62% Polaków miało
komputer we własnym domu, a 44% Polaków komputer z dostępem do Internetu.
W ciągu dwóch lat [2005–2007] liczba gospodarstw domowych, w których
był komputer, wzrosła o 10% (z 44 do 54%). Jeszcze większy przyrost dotyczy
dostępu do Internetu. W 2005 roku posiadało go jedynie 26% domostw (wzrost
z 26 do 44%).
Nie znaczy to jednak, że wszyscy posiadający komputer we własnym domu
rzeczywiście z niego korzystali. Okazuje się, bowiem że w 2007 roku 16,3%
Polaków w wieku powyżej 16 lat to osoby, które nie używają komputerów, mimo że dysponują nimi we własnym domu.
W raporcie z 2007 roku Czapiński i Panek podają, iż pięć najczęściej podejmowanych w Internecie czynności to:
– przeglądanie stron WWW (85,8%),
– korzystanie z poczty elektronicznej (77,4%),
– zbieranie materiałów potrzebnych do nauki lub pracy (72,6%),
– korzystanie z komunikatorów (58,3%),
– uczestnictwo w czatach (50,0%).
Natomiast stosunkowo rzadko podejmowane są działania internetowe, które
wymagają osobistego wkładu (intelektualnego lub technicznego) i dużego zaangażowania:
– publikowanie własnych tekstów, grafiki, muzyki lub innej twórczości w Internecie (15,7%),
– odbywanie wideokonferencji (16,1%),
– uczestniczenie w kursach lub szkoleniach internetowych (18,8%),
– tworzenie lub modyfikowanie własnej strony WWW (20,5%).
Z badań Czapińskiego i Panka [2007], przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie polskich internautów, wynika, iż w roku 2007 kobiety i mężczyźni
równie często użytkowali komputery. Nieco większy odsetek mężczyzn niż kobiet korzystał z Internetu (42,9% w porównaniu do 41,0%), natomiast kobiety
znacznie częściej niż mężczyźni używały komputerów w związku z pracą i nauką.
Częściej też podstawowym sposobem korzystania z komputera jest dla nich
komunikacja i podtrzymywanie kontaktów poprzez Internet. Mężczyźni nato-
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miast znacznie częściej posługują się komputerem dla rozrywki. Duże znaczenie
ma wiek. Z komputerów i Internetu korzysta większość młodych Polaków.
Wśród osób w wieku od 16 do 24 lat aż 88% używa komputerów, a 75% Internetu. W 12 kolejnych grupach wiekowych tymi technologiami posługuje się już
znacznie mniej osób.
U osób w wieku do 24 lat komputer to przede wszystkim narzędzie nauki
i prawie równie często źródło rozrywki. Dla ludzi w wieku pomiędzy 25 a 59
rokiem życia komputery to w głównej mierze narzędzie pracy. Generalnie, jak
stwierdzają Czapiński i Panek [2007], wraz z wiekiem maleje liczba użytkowników, dla których najważniejsza jest rozrywka komputerowa, a rośnie liczba
szukających informacji. Dla osób powyżej 65 roku życia podstawowe zastosowania komputerów sprowadzają się do poszukiwania informacji oraz komunikowania się z innymi poprzez sieć.
Nie bez znaczenia jest także wykształcenie. Komputery są w użyciu zaledwie
5% osób, które mają wykształcenie podstawowe i jedynie 3% osób z takim wykształceniem posługuje się Internetem. Natomiast wśród osób z wykształceniem
zawodowym 30% korzysta z komputerów, a 25% również z Internetu. Najczęściej z nowych technologii informatycznych korzystają osoby posiadające lub
zdobywające wyższe wykształcenie (odpowiednio 92% i 88%).
Istotnym czynnikiem wpływającym na korzystanie z komputerów jest również status społeczny i zawodowy. Z komputerów i Internetu częściej niż przeciętnie korzystają osoby pracujące. Przede wszystkim są to prywatni przedsiębiorcy i osoby zatrudnione w sektorze publicznym. Osoby zatrudnione w firmach prywatnych korzystają z technik informatycznych nieco rzadziej. Najgorzej jest w tym zakresie wśród emerytów, a także rencistów i rolników.
Komputerów i Internetu używają częściej osoby mieszkające w dużych miastach. Natomiast znacznie rzadziej korzystają z nich, a także z telefonów komórkowych, ludzie mieszkający na wsi.
Czapiński i Panek [2007] stwierdzili poza tym, że umiejętność korzystania
z komputera jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej użytkowników potrafi posługiwać się pocztą elektroniczną (91%); 81% internautów potrafi przeglądać strony
WWW i deklaruje umiejętność posługiwania się wyszukiwarką internetową.
Wysyłanie e-maili z załącznikami jest już czynnością trudniejszą i deklaruje ją
75% osób; 41% posiada umiejętność zainstalowania drukarki, modemu, skanera
bądź innych urządzeń. Z innymi umiejętnościami, zdaniem Czapińskiego i Panka (2007), jest już znacznie gorzej. Skorzystać z arkusza kalkulacyjnego umie
tylko 41% użytkowników, a przygotować elektroniczną prezentację 24%. 14%
osób potrafi tworzyć strony internetowe, a 9% pisać programy komputerowe.
Podsumowując, w oparciu o zebrane przez siebie informacje Czapiński i Panek [2007] stwierdzili, że użytkownikami Internetu są częściej:
– mężczyźni,
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–
–
–
–

ludzie do 25 roku życia,
osoby z co najmniej średnim wykształceniem,
mieszkańcy dużych miast,
aktywni zawodowo lub uczący się bądź studiujący.
Podobne analizy prowadzone są w wielu krajach. Przykładowo na podstawie
badań reprezentatywnej grupy internautów amerykańskich Greenfield [1999a] wyróżnił kilka typów dominujących czynności internetowych:
– poszukiwanie treści seksualnych w Internecie,
– nieukierunkowane przeszukiwanie stron internetowych,
– gry online,
– komunikowanie się z innymi poprzez internet (poczta, grupy dyskusyjne,
pogawędki),
– handel internetowy.
Ponieważ najczęściej internauci poszukiwali w Internecie seksu, Greenfield
[1999] porównał częstotliwość przejawiania się różnych form aktywności internautów w tej sferze z podziałem na uzależnionych i nieuzależnionych od Internetu (tabela 1).

Tabela 1. Zachowania seksualne w Internecie [Greenfield 1998b]
Zachowania internetowe

Nieuzależnieni (N – 16 332)

Uzależnieni (N = 919)

20%

57%

Seksualne rozmowy

9%

38%

Internetowy romans

14%

42%

Realny seks z osobami poznanymi w Internecie

13%

31%

Flirt

Źródło: Greenfield [1999b], autor podał wyniki łącznie dla mężczyzn i kobiet, a każdy respondent mógł
wybrać dowolną liczbę przejawianych przez siebie zachowań seksualnych w Internecie.

Wyniki są jednoznaczne. Uzależnieni od Internetu znacząco częściej przejawiają zachowania seksualne w sieci.
W ostatnich latach rośnie liczba uczestników internetowych grup dyskusyjnych, dla których niejednokrotnie jest to podstawowy sposób korzystania z Internetu. Problematykę tę podjęli Parks i Floyd [2000], którzy wylosowali 24 grupy
dyskusyjne, po czym wysłali e-mailem kwestionariusze do 22 losowo wybranych osób z każdej grupy. Otrzymali 33% odpowiedzi.
60,7% respondentów odpowiedziało, że nawiązało związki z osobami poznanymi w grupie dyskusyjnej. Znajomości częściej nawiązywały kobiety – 72,2%
(mężczyźni – 54,5%).
Wystąpiła też dodatnia korelacja pomiędzy czasem uczestniczenia w danej
grupie a posiadaniem w niej przyjaciół. Osoby wysyłające częściej artykuły lub
notatki nawiązywały więcej znajomości.
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Badacze odkryli też, że członkowie grup dyskusyjnych bardzo często korespondują ze sobą prywatnie (przeważnie przez e-mail), a 66% używa także innych niż komputer środków komunikacji (telefon, tradycyjna poczta, kontakty
bezpośrednie).
Oryginalną próbą analizy stylu funkcjonowania grup dyskusyjnych jest praca
Smitha [1998]. Badacz, używając specjalnie przygotowanego oprogramowania
o nazwie Netscan, zanalizował działania grup dyskusyjnych (Usenet). Ich uczestnicy podejmują najrozmaitsze tematy. Dla wielu naukowców grupy dyskusyjne
są platformą wymiany informacji na najwyższym naukowym poziomie. Przykładem mogą być grupy fizyków teoretycznych lub astrofizyków.
W pracy Smitha [1998] znajduje się spis najbardziej popularnych grup, wykresy cyklów nadsyłania wiadomości (liczba wiadomości spada na przełomie
miesięcy). Zaskakująco wygląda także rozkład liczby autorów w zależności od
liczby wiadomości. Nie jest to rozkład normalny, lecz dwumodalny. Najwięcej
w grupach dyskusyjnych jest uczestników wysyłających dziennie średnio jedną
lub więcej wiadomości oraz tych, którzy wysyłają ich nie więcej niż 0,1 dziennie. Wystąpiła więc dychotomiczna polaryzacja uczestników na zagorzałych
i okazjonalnych członków grup dyskusyjnych.
Beard i Wolf [2001] na podstawie literatury dotyczącej poruszanego zagadnienia wyróżnili trzy elementy stylu korzystania z komputerów sprzyjających
uzależnieniu się od Internetu:
– zafascynowanie technologią komputerową i możliwościami Internetu,
– poszukiwanie w sieci podniet seksualnych,
– wykorzystywanie sieci jako narzędzia do codziennego komunikowania się
z innymi.
Z kolei Gastells w 2003 roku, opierając się na przeprowadzonych przez siebie badaniach kwestionariuszowych 550 internautów, stwierdził, że popularność
poszczególnych form aktywności internetowej wygląda następująco:
– wysyłanie e-maili 87%,
– użycie z wyszukiwarek internetowych 74%,
– szukanie ofert handlowych 42%,
– poszukiwanie informacji dotyczących zdrowia i medycyny 36%,
– korzystanie z internetowych słowników i encyklopedii 35%,
– ściąganie oprogramowania komputerowego 33%,
– czytanie prasy codziennej 30%,
– wykorzystywanie internetowych baz adresowych firm 27%,
– sprawdzanie notowań giełdowych 25%,
– odwiedzanie stron z informatorami miejskimi (regionalnymi) 25%,
– granie w gry sieciowe 24%,
– robienie zakupów 22%,
– szukanie ofert pracy 22%.
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Natomiast Kaltiala-Heino i współpracownicy [2004] podają, że internauci,
u których zdiagnozowano uzależnienie od Internetu, najczęściej korzystają z:
1) czatów – porozumiewanie się z innymi osobami korzystającymi z Internetu.
Ten sposób komunikowania się szczególnie odpowiada osobom czującym lęk
przed wystąpieniami publicznymi, a nawet zwykłymi rozmowami ze znajomymi;
2) gier online – w grach tych zwykle naszym przeciwnikiem nie jest komputer,
lecz żywy człowiek, który gdzieś na świecie także siedzi przed monitorem
swojego komputera. Tematyka tych gier jest bardzo zróżnicowana, różnią się
one też między sobą stopniem skomplikowania akcji, a przede wszystkim treścią (gry symulacyjne, strategiczne, przygodowe, akcji oraz odgrywania roli).
Świat gier komputerowych może być szczególnie atrakcyjny dla osób młodych, często zagubionych, o niskiej samoocenie, mających trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Dzięki grom interaktywnym łatwo
uciekają w złudnie bezpieczny dla nich świat fantazji i iluzji;
3) przeglądania stron WWW – chcąc się czegokolwiek dowiedzieć, wystarczy
przeszukać zasoby sieci. Nawet jeśli szukamy takich informacji, jak uprawiać
kaktusy lub skonstruować bombę atomową, to zawsze ją znajdziemy. Wśród
internautów krąży nawet powiedzenie: jeśli czegoś nie ma w Internecie, to
tego nie ma;
4) grup dyskusyjnych – dają one poczucie uczestnictwa w czymś ważnym i możliwość niemal nieskrępowanego wypowiedzenia się, a tym samym spełnienia
się w tym zakresie;
5) handlu internetowego – osoby zaglądające na takie strony, często czują pobudzenie z tym związane, kupują coś tanio, licytują jakiś przedmiot lub właśnie zdobywają cenny okaz do swojej kolekcji.
Zbliżone do innych autorów wyniki uzyskali Widyanto i Griffiths [2005].
Według nich do najbardziej uzależniających funkcji Internetu należą:
– internetowa pornografia,
– kopiowanie filmów i muzyki,
– gry sieciowe,
– elektroniczny hazard,
– przeglądanie i gromadzenie dużych ilości informacji,
– uzupełnianie i konfigurowanie oprogramowania,
– hackerstwo,
– poczta elektroniczna,
– rozmowy internetowe (grupy dyskusyjne, fora, czaty),
– handel i aukcje internetowe.
Dlaczego Internet jest tak atrakcyjnym medium dla wielu ludzi? Czym różnią
się interakcje zachodzące w wirtualnej przestrzeni od interakcji naturalnych?
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Suler [1998] założył, że atrakcyjność Internetu, sprzyjająca uzależnieniu się
od niego, jest rezultatem odmienności wirtualnej rzeczywistości od tej realnej.
Wychodząc z tego założenia, postawił pytanie: „Jakie czynniki odróżniają kontakt internetowy zachodzący w przestrzeni wirtualnej od komunikowania się
ludzi w normalnej rzeczywistości?” W odpowiedzi wymienił, jego zdaniem, najważniejsze dziewięć czynników:
• ograniczenie bodźców sensorycznych. Dominującą formą przekazu w internetowej komunikacji interpersonalnej jest forma pisemna, a brak kontaktu
fizycznego jest poważnym ograniczeniem, które, mimo rozwoju technik internetowych, nigdy nie zostanie zlikwidowane;
• płynność tożsamości oraz anonimowość. Komunikując się za pośrednictwem tekstu pisanego, internauta ma możliwość ujawnienia jedynie niektórych elementów swojej tożsamości. Może również podszywać się pod kogoś
innego bądź udawać kogoś, kto istnieje tylko w jego wyobraźni. Coś podobnego dzieje się niekiedy w pociągu, kiedy obcy ludzie zwierzają się sobie
nawet z najbardziej intymnych spraw, wiedząc, że nigdy więcej się nie spotkają. U osób nałogowo korzystających z Internetu dochodzi czasem do tworzenia podwójnej osobowości: bardziej atrakcyjnej na użytek sieci i codziennej, nieciekawej, ale rzeczywistej (czyżby to była nowa forma psychotycznej
dysocjacji osobowości na świat wirtualny i rzeczywisty? – przypis autora);
• zrównanie statusów. Przestrzeń wirtualna daje równe szanse wypowiadania
się wszystkim jej użytkownikom, niezależnie od ich statusu, zamożności, rasy;
• pokonywanie ograniczeń przestrzennych. Komunikacja internetowa daje
możliwość kontaktowania się z osobami o podobnych zainteresowaniach
i potrzebach, niezależnie od odległości, jaka ich dzieli;
• rozciąganie i koncentracja czasu. Wirtualna przestrzeń tworzy niepowtarzalną przestrzeń czasową, w której upływający czas rozciąga się. Sprzyja to
refleksji. Z drugiej jednak strony z powodu szybkiej wymiany osób, słów,
dźwięków w przestrzeni wirtualnej, poczucie przemijania czasu może być
zaburzone doznaniem jego koncentracji;
• dostępność wielu kontaktów. Z dużą łatwością można porozumiewać się
z wieloma osobami. Dzięki opcjom filtrowania, można dokonywać selektywnego wyboru tych kontaktów albo z pojedynczymi użytkownikami, albo
z grupami osób;
• możliwość permanentnego zapisu. W odróżnieniu od realnych znajomości,
kontakty internetowe mogą być w całości dokumentowane i przechowywane
w postaci plików;
• odmienne stany świadomości. Zasiadając przed ekranem komputera i mając
do dyspozycji zaledwie kilka klawiszy, możemy sterować rzeczywistością
i doświadczać odmiennych stanów świadomości. W trakcie czytania wiadomości e-mailowej lub przeprowadzania rozmów internetowych zdarza się, że
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niektórzy doświadczają zlewania się w jedną harmonijną całość umysłów obcych sobie osób;
• doświadczenia typu czarnej dziury. Wirtualni nadawcy mogą w dowolnym
momencie wyłączać się z kontaktu. Może to powodować u odbiorców negatywne emocje, związane z utratą ważnego kontaktu (jest całkowicie dla mnie
niezrozumiałe, dlaczego J. Suler używa pojęcia „czarna dziura” – przypis
autora).
W zakresie opisu dominującego stylu korzystania z sieci (czynności najczęściej realizowanych poprzez Internet) istnieje duża zgodność wyników i poglądów pomiędzy badaczami. Praktycznie każdy autor podejmujący to zagadnienie
dochodzi do analogicznych wniosków, iż internauci najczęściej:
– przeglądają strony WWW,
– grają online,
– komunikują się z innymi,
– szukają seksu w Internecie,
– korzystają z handlu internetowego,
– ściągają pliki z programami komputerowymi, filmami i muzyką.
Istnieje również duża zbieżność co do poglądów, kto jest najbardziej zagrożony uzależnieniem od Internetu. Są to:
– nowicjusze internetowi: Young [1996b], Wallace [2001],
– gospodynie domowe: Young [1996b],
– poszukujący seksu w Internecie: Greenfield [1999],
– gracze komputerowi: Gastells [2003], Kaltiala Heino [2004],
– piraci ściągający z sieci programy komputerowe, filmy i muzykę,
– hazardziści [Widyanto i Griffiths 2005],
– studenci I roku [Wallace 2001], Kubey i współpracownicy [2001].

1.3
Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia
od Internetu
Uzależniamy się od przyjemności, które stopniowo przechodzą w nałóg. Mechanizm popadnięcia w uzależnienie jest najczęściej analogiczny w procesie
powstawania różnych nałogów. Dlatego uzasadnione jest poznanie uwarunkowań
osobowościowych osób cierpiących na najczęściej spotykany nałóg, czyli alkoholizm.
W 1996 roku Cloninger na podstawie danych statystycznych angielskich poradni przeciwalkoholowych i wyników badań osobowości dokonał porównania
cech osobowości osób uzależnionych od alkoholu. Autor testów podzielił alkoholizm na typ I występujący głównie u kobiet – zaczynający się około 25 roku
życia – oraz typ II – występujący głównie u mężczyzn.
W obydwu typach występują cechy charakterystyczne dla osobowości osób
uzależnionych. Alkoholiczki (typ I) to przeważnie osoby introwertywne o wysokim poziomie neurotyzmu, skłonne do ulegania stanom lękowym, depresjom
i popadania w inne nałogi. Często te kobiety bardzo długo nie piły alkoholu
w ogóle, ale później szybko popadły w nałóg. W alkoholizm typu II wpadają
przede wszystkim neurotyczni ekstrawertycy – mężczyźni ci mają tendencje do
zachowań impulsywnych, słabo kontrolowanych i aspołecznych.
Według Cloningera [1996] liczba zgłaszających się na leczenie alkoholiczek
jest znacznie niższa niż alkoholików.
Dlaczego tak się dzieje? Czy alkoholiczek jest rzeczywiście mniej? Wyniki
badań Wilsnak i jego współpracowników [1984] pokazują, że u kobiet występuje
większy lęk przed przyznaniem się do uzależnienia. Dzieje się tak, gdyż społeczny koszt u kobiet ujawniających swoje uzależnienie jest wyższy niż mężczyzn. Grozi im za to obniżenie statusu społecznego, odebranie opieki nad dziećmi
czy utrata pracy. Autorzy stwierdzili także, że kobiety, które nigdy nie były mę-
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żatkami, są rozwiedzione lub żyją w separacji, a także te, które żyją w konkubinacie, mają większą tendencję do uzależnień niż kobiety zamężne lub owdowiałe.
Heath i współpracownicy [1989] zajmowali się podobnym problemem. Badali
pary bliźniąt, szukając czynników środowiskowych modyfikujących łatwość
popadania w nałogi. Stwierdzili, że wśród kobiet małżeństwo modyfikuje wpływ
czynników genetycznych, osłabiając tendencję do uzależnień. Stwierdzili też, że
charakterystyczną cechą kobiet uzależnionych jest obecność depresji poprzedzającej wystąpienie uzależnienia, spowodowanej nieprawidłowo funkcjonującą
rodziną. U mężczyzn takie zjawisko nie pojawiło się.
Wzmiankowane prace inspirują do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy
podobne zależności wystąpią w przypadku uzależnień komputerowych?
Jak wskazują wyniki badań Grohol [2006] kobiety, które nadmiernie korzystają z komputera, kompensują sobie w ten sposób różne niezaspokajane potrzeby. Na 28 kobiet badanych przez niego aż 12 stwierdziło, iż uzależniło się od
komputera na urlopie wychowawczym, podając jako przyczynę: frustrację, brak
możliwości samorealizacji, osamotnienie emocjonalne, monotonię życia, niedocenianie ich roli przez mężów, brak czasu na rozrywkę, dolegliwości o charakterze nerwicowym. Pięć innych kobiet w tej grupie było po rozwodzie lub porzuceniu przez męża, trzy zawsze były samotne i miały poczucie niemożności ułożenia sobie życia, a trzy podawały inne powody. Grohol [2006] stwierdził również, że w porównaniu z mężczyznami kobietom potrzebny jest krótszy okres
czasu do wystąpienia pełnoobjawowego uzależnienia od Internetu.
Zagadnienie osobowościowych uwarunkowań uzależnienia od Internetu jako
pierwszy podjął Kraut ze swoimi współpracownikami [1999]. Na podstawie analizy wyników badania 173 internautów wykazał istnienie związku nadmiernego
użycia Internetu z objawami kryzysu psychicznego, a zwłaszcza uczucia społecznej izolacji i depresji.
Young i Rodgers [1998] przy użyciu opracowanego przez siebie 16 czynnikowego kwestionariusza osobowości badali korelację między czasem korzystania
z Internetu a różnymi cechami osobowości. W rezultacie wykryli statystycznie
istotny związek między czasem korzystania z Internetu a wrażliwością (reaktywnością) emocjonalną. Badacze uważają, że osoby bardziej wrażliwe emocjonalnie szukają w Internecie mniej absorbujących emocjonalnie kontaktów z innymi ludźmi.
Petrie i Gunn [1998] poszukiwali związku między poziomem uzależnienia od
Internetu a wiekiem, płcią, introwersją i ekstrawersją oraz dominującym nastrojem.
Badanie przeprowadzili na grupie 445 internautów, z których 46% wykazywało
objawy uzależnienia od Internetu. Pozostali pod względem czasu spędzanego
w Internecie zaliczali się do przeciętnych użytkowników sieci. W rezultacie nie
wykryli oni związku między wiekiem i płcią. Natomiast w ich badaniu pojawił
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się istotny związek introwersji i depresji z uzależnieniem od Internetu. Może to
dowodzić, że introwertywni neurotycy (melancholicy) są bardziej narażeni na
uzależnienie się od sieci.
Wychodząc z założeń psychoanalitycznej koncepcji osobowości, Suler [1998],
sformułował przedstawione poniżej hipotezy, które dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości zamierza eksperymentalnie weryfikować (moim zdaniem upraszczając zagadnienie do trywialnych przypuszczeń) odnośnie zależności patologicznych cech osobowości i stylu użytkowania Internetu:
– schizoidalni ludzie mają tendencję do tworzenia i przeżywania urojeń na
temat sieci,
– maniacy impulsywni wysyłają pocztą elektroniczną obelgi, a później tego
żałują,
– hakerzy mają antyspołeczne (psychopatyczne) osobowości,
– ludzie z dysocjacyjnymi (rozszczepiennymi) cechami osobowości mają skłonność do izolowania się od rzeczywistości w swojej cybernetycznej przestrzeni i kreowaniu w niej (online) swojej wyimaginowanej tożsamości,
– narcystyczni ludzie blokują sieć, wysyłając bardzo długie i osobiste notatki
do grup dyskusyjnych i odbiorców poczty elektronicznej.
Z kolei Black i jego współpracownicy [1999] przebadali osoby zgłaszające
się na terapię uzależnienia od Internetu pod kątem współwystępowania u nich
innych zaburzeń psychicznych. Łącznie objęli badaniami 21 osób w wieku od
7 do 61 lat, spędzających niezależnie od pracy i nauki dużo czasu przed komputerem (średnio 27 godzin na tydzień). U 10 osób (48%) wykryto współwystępowanie innych zaburzeń. Najczęściej, bo u 8 osób (38%) było to przyjmowanie
substancji psychoaktywnych (narkotyki i leki), 7 badanych (33%) wykazywało
zaburzenia nastroju, z których 6 osób cierpiało w momencie badania na depresję,
5 osób (19%) miało zaburzenia lękowe, a 4 (14%) cechy osobowości psychopatycznej. Pośród tych ostatnich dwie kobiety były uzależnione od zakupów.
Pozostałe osoby to: hazardzista, piroman, erotoman.
Armstrong, Phillips i Saling [2000] wykazali istnienie ujemnej korelacji pomiędzy samooceną i impulsywnością a czasem korzystania z Internetu. Autorzy
uważają, iż osoby nieśmiałe, zahamowane i z poczuciem niskiej wartości w rzeczywistości wirtualnej odnajdują dla siebie bardziej przyjazne formy kontaktu
z innymi niż w świecie realnym.
Davis [2001] uważa, że uzależnienie od Internetu u osób zrównoważonych
i niewykazujących objawów zaburzeń psychicznych jest zjawiskiem bardzo
rzadkim. Najczęściej, jego zdaniem, uzależniają się od Internetu osoby cierpiące
na dystymię i lekkie postacie depresji lub inne nałogi. Przyczyną uzależnienia
mogą też być: społeczna alienacja, nieśmiałość i niska samoocena oraz nieradzenie sobie ze stresem. Osoby takie mogą uciekać od swoich problemów w bardziej przyjazny dla nich świat Internetu.
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Zdaniem Davisa [2001] etiologia uzależnienia od Internetu może być też inna. Osoba uzyskuje wzmocnienie (emocjonalną nagrodę) podczas przebywania
w sieci. Przykładowo mogą to być przyjemne doznania podczas oglądania stron
pornograficznych. Na zasadzie warunkowania czynności dostarczające przyjemności utrwalają się. Osoba ma tendencję do jej powtarzania i w efekcie uzależnia
się od niej. Zaczyna często czuć potrzebę niemal natychmiastowego jej wykonania. Gdy jest to niemożliwe, odczuwa lęk i frustrację.
Natomiast w przypadku osób dotkniętych innymi uzależnieniami Internet może być sposobem realizowania tych nałogów. Przykładowo hazardzista może
grać online. Jednak, jak twierdzi Davis [2001], aby wystąpiło uzależnienie od
Internetu, nie musi zaistnieć pojedynczy czynnik konieczny (generujący uzależnienie). Może też być i tak, że w etiologii uzależnienia występuje łańcuch (szereg) powiązanych ze sobą pierwotnych (np. depresja) i wtórnych (np. gratyfikacja) przyczyn. Dlatego też, badając ten typ uzależnienia, nie wystarczy sam opis.
Konieczne jest poznanie jego źródła.
Beard i Wolf [2001], odnosząc się do istniejącej literatury zagadnienia, wyróżnili dwa podmiotowe czynniki sprzyjające uzależnieniu się od Internetu:
– samotność (społeczna izolacja),
– kompensowanie nieśmiałości przez introwertyków.
Mathy i Cooper [2003] przebadali pięć grup psychiatrycznych pacjentów,
u których rozpoznano:
– samobójcze (autodestrukcyjne) tendencje,
– alkoholizm,
– nałogowy hazard,
– lekomanię,
– obżarstwo.
Tylko osoby z autodestrukcyjnymi tendencjami znacząco dłużej korzystały
z Internetu.
Caplan [2003] sformułował tezę, że osoby o zaniżonej samoocenie, zwłaszcza w zakresie ich społecznych kompetencji, uciekają w wirtualny świat, by tam
spełniać swoje marzenia trudne do zrealizowania w świecie realnym (w pracy,
szkole czy rodzinie). Mogą tam być osobą, jaką w marzeniach chciałyby być,
a nie jaką są w rzeczywistości. Aby zweryfikować tą tezę, przebadał 386 studentów i absolwentów uczelni (279 kobiet i 116 mężczyzn) w wieku od 18 do 57
lat, podających, iż są uzależnieni od Internetu. W badaniu zastosował opracowaną przez siebie skalę (Generalized Problematic Internet Use Scale). Zawiera ona
pytania dotyczące siedmiu zmiennych:
– zmian nastroju (mood alteration),
– percepcji korzyści społecznych (perceived social benefits),
– percepcji społecznej kontroli (perceived social control),
– wycofania (withdrawal),
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– przymusu (compulsivity),
– nadmiernego użycia Internetu (excessive Internet use),
– negatywnych konsekwencji (negative outcomes).
Dodatkowo w badaniu użył testu mierzącego poziom depresji i uczucia samotności (depression and loneliness). Okazało się, że w największej liczbie
przypadków (19%) głównym powodem uzależnienia od Internetu były depresja
i osamotnienie. W pozostałych przyczyny były złożone lub niedające się jednoznacznie określić. Na przykład niepowodzenia w kontaktach społecznych mogą
prowadzić do wycofania się z życia publicznego, to prowadzi do depresji, a ta
z kolei do szukania ucieczki w świat Internetu. Ciekawym rezultatem badań było
odkrycie, że tylko (lub aż) 25% z badanych przedkładało wirtualne kontakty
z innymi ludźmi nad bezpośrednie.
Podobnie jak Davis [2001] także Shapira i współpracownicy [2003] uważają,
że mechanizm uzależnienia od Internetu jest odmienny od innych uzależnień
czynnościowych. Przede wszystkim nietypowy jest przebieg zjawiska tolerancji
i zespołu abstynencyjnego. Bardziej przypomina on efekty warunkowania (przez
codzienne korzystanie z Internetu) niż przymus charakterystyczny dla nałogu lub
natręctw. W ich rozumieniu nadmierne użycie komputera nie jest chorobą, lecz
formą zaburzenia życia codziennego poprzez zbyt długie i dezorganizujące życie
realizowanie zainteresowania Internetem.
Ponadto Shapira i współpracownicy [2003] zaobserwowali, że na częstotliwość oraz sposób korzystania z Internetu ma wpływ nastrój internautów. Przykładowo osoby cierpiące na dwubiegunowe zaburzenia emocjonalne w fazie manii
robią w Internecie nadmierne zakupy lub uprawiają hazard. Z kolei w fazie
depresji niejednokrotnie przez wiele godzin bez widocznego celu przeglądają
kolejne strony WWW. Dzieje się tak, gdyż w obydwu fazach nie potrafią kontrolować swojego działania. Tym samym w ich przypadku uzależnienie od Internetu nie jest podstawowym schorzeniem, lecz przebiega na podłożu zaburzeń
emocjonalnych. Analogicznie, osoby sprawiające wrażenie uzależnionych od
Internetu, w rzeczywistości mogą cierpieć np. na psychozę paranoidalną i poprzez Internet realizować swoje postawy urojeniowe.
Od innej strony do zagadnienia podeszli Yu i Zhao [2004a], którzy swoimi
badaniami objęli terapeutów leczących uzależnienia na terenie Tajwanu. Wzięli
w nich udział 23 terapeutki i 12 terapeutów z 14-letnim (średnim) doświadczeniem zawodowym. Przeciętnie w swojej praktyce mieli oni 9 pacjentów uzależnionych od Internetu (od 2 do 50 pacjentów). Aż 34 spośród 35 terapeutów
stwierdziło, ze w przeważającej liczbie przypadków uzależnienie od Internetu
współistniało z innymi problemami psychicznymi pacjentów. Najczęściej wymieniali: depresję, lęk interpersonalny i inne nałogi, zwłaszcza alkoholizm.
W przypadku alkoholizmu było to najczęściej samotne picie piwa lub drinków
po pracy lub nauce przy równoczesnym zalogowaniu się do sieci.
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Omawiane zagadnienie podejmowane jest także w Polsce. Szmajdziński
[2005], przystępując do swoich badań, uważał że do osób zagrożonych uzależnieniem sieciowym można zaliczyć:
– dzieci, dla których komputer staje się najważniejszą zabawką,
– młodzież sfrustrowana, nieposiadająca często skonkretyzowanych celów życiowych, zagubiona w świecie dorosłych, szukająca własnych granic i potrzebująca dowartościowania,
– pacjentów psychiatrycznych, którzy zanim zetknęli się z Internetem, mieli
już zaburzenia psychiczne,
– samotników – osoby, które z trudem nawiązują normalne kontakty z innymi
ludźmi, posiadają oni obniżoną samoocenę w świecie wirtualnym, nikt nie
dostrzega ich słabości i ograniczeń,
– samotnych, dla których Internet stanowi swego rodzaju ucieczkę od rzeczywistości pozbawionej autentycznej bliskości z innymi. Internet pozwala im
kreować się na dowolną osobę, karmić się złudzeniami bliskości i więzi, czasem własnej mądrości i przenikliwości czy błyskotliwości,
– znudzonych – Internet może też być sposobem na nudę i szarość dnia codziennego,
– cierpiących na inne uzależnienia, którzy przestali uprawiać hazard, pić alkohol, przyjmować narkotyki lub inne środki zmieniające świadomość, a nie
wypracowały jeszcze konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciem
psychicznym w nienałogowy sposób,
– zabiegających o władzę, status społeczny i dominację,
– kobiety szukające wspierającej przyjaźni, romansu; najczęściej posługują się
pocztą elektroniczną i lubią pogawędki za pośrednictwem komunikatorów,
– osoby o ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji,
– bezrobotnych, zmuszonych przez sytuację materialną do pozostawania w domu.
Do badań Szmajdziński [2005] użył kilku narzędzi badawczych:
– kwestionariusza poziomu uzależnienia od Internetu,
– kwestionariusza kompetencji społecznych [SSI R. Riggio],
– inwentarza Osobowości [MPI H. Eysencka].
Wyniki badań potwierdziły związek pomiędzy wynikami w niektórych skalach z zakresu kompetencji społecznych a uzależnieniem od Internetu. Dla całej
zbadanej grupy istnieje dodatni związek pomiędzy wrażliwością społeczną oraz
ujemny między kontrolą społeczną i ekspresją społeczną a poziomem uzależniania od Internetu. Ponadto Szmajdziński [2005] stwierdził, ze u kobiet uzależnienie to koreluje z niskimi kompetencjami w zakresie kontroli społecznej i wysoką
wrażliwością społeczną. Na granicy istotności pojawia się związek z wrażliwością emocjonalną. U mężczyzn na granicy istotności pojawia się z kolei związek
z kompetencjami w zakresie kontroli emocjonalnej. Powyższe dane pozwalają,
zdaniem autora, przypuszczać, iż mechanizm uzależnienia u kobiet i u mężczyzn
jest odmienny.
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Szmajdziński [2005] przewidywał wystąpienie związku pomiędzy wynikami
w skali ekstrawersji a poziomem uzależnienia. Związek taki jednak w badanej
populacji nie wystąpił. Szmajdziński [2005] stwierdza, iż wykazał związek wykształcenia osoby badanej z uzależnieniem. Największy stopień uzależnienia
wykazują osoby z wykształceniem średnim.
Natomiast Pluciński w 2006 roku oparł się na teorii „wielkiej piątki”. W badaniach posłużył się Inwentarzem osobowości NEO-FFI Costy i McCrae'a.
Autorami polskiej adaptacji tego testu są Bogdan Zawadzki, Jan Strelau, Piotr
Szczepanik i Magdalena Śliwińska.
Pluciński [2006] przebadał dwie grupy. Grupy eksperymentalna i kontrolna
liczyły po 25 osób, w tym 19 mężczyzn (76%) i 6 kobiet (24%). Obie grupy były
jednolite pod względem wieku oraz wykształcenia.
W analizie statystycznej wyników obu grup testem t-Studenta na poziomie
istotności p = 0,001 jedynie wymiar neurotyczności różnił się w sposób istotny
statystycznie (bardziej neurotyczne były kobiety). Reszta wymiarów w grupach
eksperymentalnej i kontrolnej nie różniła się od siebie i zazwyczaj przyjmowała
poziom wyników średnich. Wyjątek stanowił tylko średni wynik ugodowości
w grupie eksperymentalnej wynoszący 4,28 (górny przedział wyników niskich).
W rezultacie swoich poszukiwań Pluciński [2006] uważa, że osoby uzależnione od korzystania z Internetu charakteryzują się wyższym poziomem neurotyzmu. Można to tłumaczyć tym, że osoby neurotyczne mają mniejszą zdolność
do kontrolowania swoich popędów, co czyni je bardziej podatnymi na wszelkie
formy uzależnienia. Ponadto wyższy poziom lęku i nadmierny samokrytycyzm
powodują wycofanie się z kontaktów społecznych, wymagających bezpośredniej
styczności z innymi ludźmi i wybierają zatem sposób „bezpieczniejszych” kontaktów z innymi ludźmi, dający maksimum anonimowości i pozwalający na
natychmiastowe wycofanie się z interakcji postrzeganej jako zagrażająca. Osoby
z wysoką neurotycznością bardzo często doświadczają też uczucia samotności.
Internet daje im substytut odczuwania „obecności” innych w sposób niewywołujący lęku.
Często nadmierny samokrytycyzm wyraża się w niskim poczuciu wartości,
które przez kontakt w sieci jest niwelowane. Każdy może się tam przedstawić
w taki sposób, w jaki chce być widziany. Internauta dysponuje możliwością kreowania siebie w cyberprzestrzeni. Na IRC-u, w grupach dyskusyjnych czy ICQ
można być kimś wyjątkowym. Dlatego Internet stanowi znakomitą protezę dla
kontaktów międzyludzkich. Rozwój sieci może im tylko sprzyjać. Coraz więcej
miejsc pracy będzie przenosiło się do netu. Po co utrzymywać ogromne biura,
jeśli część pracowników może swoją pracę wykonywać w domu. Jedzenie też
będzie można kupować przez sieć, to po co właściwie wychodzić z domu? Tylko
po to, aby narazić się na nieprzyjemności ze strony innych? Sieć jest miejscem
dającym poczucie bezpieczeństwa.
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Podsumowując wyniki poszukiwań przedstawionych w cytowanych pracach,
można stwierdzić, iż odkryto w nich podmiotowe czynniki sprzyjające powstaniu uzależnienia od Internetu. Są to przede wszystkim: współwystępowanie
innych uzależnień, objawy szeroko rozumianego kryzysu psychicznego oraz
introwertywne i równocześnie neurotyczne cechy osobowości internautów.
Bardziej szczegółowo opisując objawy towarzyszące powstaniu uzależnienia od
Internetu, należy wymienić następujące cechy:
– współwystępowanie innego uzależnienia (np. alkoholizmu czy hazardu): Black
i inni [1999], Davis [2001], Yu i Zhao [2004a],
– zaburzenia nastroju (dwubiegunowe lub tylko depresyjne): Kraut i inni [1998],
Young i Rodgers [1998], Petrie i Gunn [1998], Davis [2001], Beard i Wolf
[2001], Shapira i inni [2003], Caplan [2003], Widyanto i Griffiths [2006],
Black i inni [1999], Yu i Zhao [2004],
– introwersja, neurotyzm, nadmierna wrażliwość emocjonalna, nieśmiałość:
Young i Rodgers [1998], Petrie i Gunn [1998], Armstrong, Phillips i Saling
[2000], Beard i Wolf [2001] Caplan [2003], Pluciński [2006],
– samotność, społeczna izolacja: Kraut i inni [1998], Young i Rodgers [1998],
Davis [2001], Beard i Wolf [2001], Caplan [2003], Widyanto i Griffiths [2006].
Ponadto:
– cechy osobowości psychopatycznej: Black i inni [1999], Davis [2001], Yu
i Zhao [2004],
– zachowania autodestrukcyjne: Mathy i Cooper [2003],
– niska samoocena: Armstrong, Phillips i Saling [2000], Beard i Wolf [2001],
Caplan [2003],
– warunkowanie pozytywnych doznań (gratyfikacja, utrwalanie): Davis [2001],
– odmienne przyczyny oraz mechanizmy uzależniania się kobiet i mężczyzn:
Cloninger [1996] i Grohol [2006].
Między innymi wzmiankowana w tym rozdziale teza o istnieniu związku
predyspozycji do uzależnień komputerowych z introwertywnymi i neurotycznymi cechami osobowości była weryfikowana eksperymentalnie w empirycznej
części tej pracy.

1.4
Kryteria diagnostyczne rozpoznania uzależnień
komputerowych
Omawiając zagadnienie diagnozowania uzależnień komputerowych, należy
przede wszystkim określić, czym jest uzależnienie. W tej pracy przyjęto następującą definicję: Uzależnienie jest to psychiczny lub fizyczny przymus do
wykonywania pewnych czynności lub przyjmowania określonych substancji
psychoaktywnych w oczekiwaniu na efekty ich działania lub dla uniknięcia
przykrych objawów ich braku (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders – DSM IV 1995).
Osoby uzależnione od Internetu, spędzając przed komputerem bardzo dużo
czasu, nie lubią, gdy zwraca im się na to uwagę. W odpowiedzi na prośbę pójścia spać lub zjedzenia posiłku odpowiadają zwykle „jeszcze tylko kilka minut”.
Rzadko jednak dotrzymują słowa.
Długotrwałe spędzanie czasu przed komputerem zaburza stosunki rodzinne,
pracę oraz naukę. Osoba uzależniona spędza więcej czasu przed komputerem niż
z własną rodziną, nie wykonuje codziennych obowiązków, zaniedbuje higienę
osobistą. Ponadto obniża się jej efektywność pracy zawodowej lub nauki. Pojawiają się konflikty związane z niezaspokajaniem potrzeb emocjonalnych czy
seksualnych partnera.
Nazbyt długie korzystanie z komputera bądź Internetu, zdaniem wielu psychiatrów, wywołuje szereg niepożądanych objawów. Przede wszystkim może
zaostrzać objawy już istniejących u internautów schorzeń psychicznych (psychoz,
zespołów maniakalnych i depresyjnych, nerwic, fobii czy też zaburzeń osobowości [Black 1999]. Ale nie są to jedyne zagrożenia. Niebagatelne znaczenie
ma też pogarszanie się stanu zdrowia internauty. Najczęściej w tym przypadku
występują:
– zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności myślenia,
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zaburzenia kontroli popędów,
pogorszenie wzroku,
bóle pleców i kręgosłupa,
zwyrodnienia nadgarstka,
osłabienie mięśni karku, nóg i grzbietu,
podatność na infekcje,
podrażnienia skóry spowodowane unoszeniem się w powietrzu cząstek kurzu
dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora,
– bezsenność,
– nadpobudliwość,
– padaczka ekranowa.
Jeżeli rozpatrujemy uzależnienie od komputera jako chorobę, to ma ona swój
początek, określone objawy, przebieg i skutki zarówno te bieżące, jak i odległe.
Jednak z uwagi na trudny do określenia moment, kiedy normalne użycie komputera przeistacza się w patologiczne, a także dużą zmienność indywidualnych objawów przy rozpoznawaniu zespołu uzależnienia od komputera (Internetu), należy
zachować dużą ostrożność i korzystać ze ścisłych kryteriów diagnostycznych.
Począwszy od drugiej połowy lat 90. XX wieku pojawiło się udokumentowane naukowo nowe schorzenie, jakim jest nadmierne korzystanie z komputera
(jest to jednostka chorobowa szersza od patologicznego użycia Internetu, ponieważ obejmuje także gry komputerowe, programowanie oraz ciągłe zmienianie
konfiguracji komputera poprzez instalowanie i odinstalowanie wielu niepotrzebnych programów, najczęściej pochodzących z płyt dołączanych do pism komputerowych) [Augustynek 2005].
Tadeusiewicz [2002, s. 201] stwierdza: „Nowym negatywnym zjawiskiem
społecznym, które warto dokładniej przeanalizować i przedstawić, stało się uzależnienie od Internetu. Trudno powiedzieć, żeby był to fenomen jakoś nadmiernie zaskakujący. Do takiego zjawiska musiało po prostu dojść, gdyż prawie każda nowa technika rodzi także efekt patologicznej fascynacji. Czyż nie istnieją na
przykład osoby chorobliwie wręcz uzależnione od samochodu? Szczególnie
wybuchowa mieszanka powstaje jednak wtedy, gdy atrakcyjna technika połączy
się z frapującą możliwością obcowania przy jej pomocy z innymi ludźmi. Każdy
z nas spotkał osoby (zwłaszcza kobiety) godzinami rozmawiające przez telefon.
Prawdziwą plagą są „jednokomórkowcy” osoby niepotrafiące ani na chwilę oderwać się od telefonu komórkowego, którym obsesyjnie wręcz muszą manipulować w każdym miejscu nawet w tak nieodpowiednich miejscach jak restauracja,
autobus, teatr, a nawet kościół. Nic więc dziwnego, że Internet, będący medium
komunikacyjnym o znacznie bogatszych i bardziej różnorodnych możliwościach,
fascynuje ludzi znacznie silniej niż telefon.
Internauci potrafią także uzależniać się chorobliwie od surfowania po stronach WWW. Do tego zjawiska już wcześniej przygotowały nas inne elektro-
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niczne media, gdyż poznano i opisano wiele form uzależnienia ludzi (zwłaszcza
młodzieży) od telewizji, masowego oglądania filmów wideo czy gier komputerowych itp. Dlatego nikogo nie zdziwił fakt, że kolejne, atrakcyjne wizualnie
i w dodatku interaktywne medium elektroniczne może wywoływać zjawisko
uzależnienia. Natomiast niemałe zaskoczenie wywołała na całym świecie skala
i intensywność tego zjawiska”.
Diagnozowanie jest procesem identyfikowania i nazywania. Kryteria diagnostyczne wynikają z dokładnych badań, które pozwalają ustalić, jakie wzorce zachowań lub zmiany fizjologiczne stanowią zespół objawów charakteryzujących
dane zaburzenie. Ułatwiają one lekarzom planowanie terapii i monitorowanie
postępów leczenia; umożliwiają porozumiewanie się lekarzy praktyków z badaczami, a także opracowanie i tworzenie w publicznej opiece zdrowotnej warunków zapewniających dostępność do leczenia; pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących zwrotu kosztów leczenia w ramach ubezpieczenia i umożliwiają
pacjentom korzystanie z ubezpieczeń zdrowotnych [Ślusarska 2000].
Goldberg w 1995 roku następująco zdefiniował to uzależnienie: „Patologiczne używanie komputera i (lub) Internetu (Pathological Computer/Internet Use
Disorder) jest sytuacją, gdy ludzie nadużywają Internetu i wywołuje to u nich
stres. Nadużywanie to ma znaczący wpływ na ich funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, interpersonalnej, społecznej, rodzinnej i ekonomicznej.
Równoważnym zaburzeniem mogą być pracoholizm i patologiczny hazard”.
Rok później Young [1996b] objęła badaniami 496 internautów w wieku 15–
60 lat, określających samych siebie jako uzależnionych od komputera, względnie
od Internetu. Na tej podstawie stwierdziła, że uzależnienie od Internetu ma znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji internauty w następujących sferach funkcjonowania:
– społecznej,
– zawodowej,
– psychologicznej.
Young [1996b] sformułowała też osiem kryteriów (w formie pytań), z których pięć musi być spełnionych, aby można było rozpoznać uzależnienie. Są to
następujące pytania:
• Czy czujesz się zaabsorbowany Internetem (myślisz o poprzednich bądź następnych pobytach w sieci)?
• Czy czujesz potrzebę używania Internetu przez coraz dłuższe okresy?
• Czy wielokrotnie miałeś nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub
zaprzestania korzystania z Internetu?
• Czy czułeś się niespokojny, markotny, zirytowany, przygnębiony, gdy próbowałeś ograniczać czas w Internecie lub zaprzestać korzystania z niego?
• Czy pozostajesz w sieci dłużej niż pierwotnie planowałeś?
• Czy ryzykujesz utratę ważnych relacji, prac, możliwości kariery lub nauki
z powodu Internetu?
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• Czy oszukałeś kogoś z rodziny bliskich lub terapeutów, aby ukryć narastający problem z Internetem?
• Czy używasz Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu
na pogorszony nastrój (uczucia bezradności, winy, lęku, depresji)?
W wyniku analizy zebranego materiału Young [1996a] uznała, że uzależnienie od Internetu nie jest jednorodną jednostką chorobową. Wyróżniła pięć podtypów uzależnienia komputerowego:
– cybernetyczną erotomanię (cyber sexual addiction),
– cybernetyczne uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych (cyberInternet relationship addiction),
– kompulsję sieciową (net compulsions),
– uzależnienie od komputera (computer addiction),
– przymus pobierania informacji (information overload).
Beard i Wolf [2001] zmodyfikowali wskaźniki rozpoznawania uzależnienia
od Internetu, wprowadzone przez K. Young. Uznali je za subiektywne, mało
diagnostyczne i niejednoznaczne.
Na bazie analizy czynnikowej rezultatów badania 341 studentów Uniwersytetu w Oklahomie (178 kobiet i 163 mężczyzn w średnim wieku 22,8 lat) Beard
i Wolf [2001] opracowali kwestionariusz składający się z 93 pytań (19 z nich
obejmowało dane demograficzne, pozostałe odnosiły się do czterech czynników,
dwóch głównych i dwóch podrzędnych).
Czynnik pierwszy obejmował niekorzystne efekty nadmiernego użycia Internetu (przedłużający się czas korzystania z sieci, nieudane próby ograniczenia
czasu przeznaczanego na Internet, kłopoty zdrowotne, izolację społeczną, pogorszenie pozycji społecznej, zaniedbywanie podstawowych obowiązków, okłamywanie najbliższych osób).
Czynnik drugi dotyczył zastosowaniom Internetu w życiu codziennym badanego, a także szeroko rozumianej technologii informatycznej (zdobywanie informacji, załatwianie spraw, rozrywka itd.).
Czynnik trzeci (podrzędny) wiązał się z wykorzystaniem Internetu do zdobywania podniet seksualnych, przełamywania nieśmiałości i samotności, ucieczki
od stresów itd.
Wreszcie czwarty czynnik obejmował psychiczne (subiektywne) efekty nadmiernego stosowania Internetu (natrętne myślenie o Internecie, zmęczenie, przygnębienie i lęk, gdy nie jest się zalogowanym w Internecie).
Natomiast Shapira i wspópracownicy [2003] zaproponowali zmianę sposobu
pojmowania uzależnienia od Internetu, gdyż uznali, że jego mechanizm jest odmienny od innych uzależnień czynnościowych. Przede wszystkim inny jest przebieg zjawiska tolerancji i zespołu abstynencyjnego. Bardziej przypomina on efekt
przyzwyczajenia się (poprzez codzienne korzystanie z Internetu) niż uczucie
przymusu charakterystyczne dla nałogu lub natręctw. W ich rozumieniu nad-
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mierne użycie komputera nie jest chorobą, lecz formą zaburzenia życia codziennego poprzez zbyt intensywne zainteresowanie Internetem. Jednak jak dotąd
autorzy ci nie opracowali propozycji wskaźników przydatnych w diagnozowaniu
tego zaburzenia.
Było i jest bezspornym faktem, że dla psychoterapeutów i psychiatrów próby
te są daleko niewystarczające. Aby móc zdiagnozować zaburzenie korzystania
z Internetu, jak już powyżej wzmiankowano, trzeba je nie tylko opisać i zdefiniować, ale przede wszystkim włączyć do istniejących w naukowej i profesjonalnej medycynie opisów, procedur terapeutycznych, a także do obowiązujących
powszechnie klasyfikacji zaburzeń psychicznych.
Współcześnie stosowane są najczęściej dwie klasyfikacje obejmujące zaburzenia psychiczne [Psychiatria online 2008]:
1. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (The
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD) ma ona formę listy opracowanej przez międzynarodową grupę
ekspertów na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Została przyjęta
na konferencji WHO przez 46 jej członków w dniu 6 października 1975 roku.
Obecnie aktualne jest pochodzące z 1992 roku wydanie X tej klasyfikacji.
ICD-10 definiuje uzależnienie jako zespół wystąpienia różnych zjawisk na
poziomie biochemii, fizjologii, psychiki (zwłaszcza procesów poznawczych)
i zachowania związanego z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych lub
uporczywego wykonywania pewnych czynności. Głównym objawem uzależnienia jest przemożne, często odczuwane jako nie do odparcia, pragnienie
przyjęcia określonego środka psychoaktywnego lub wykonania pewnych
czynności (np. pójścia do kasyna).
2. Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
– DSM). Klasyfikacja ta została opracowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i wydana w formie podręcznika pt. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Pierwsze jego wydanie (DSM-I) miało
miejsce w 1952 roku. Ostatnia wersja (DSM-IV) pochodzi z 1995 roku.
Według DSM-IV [1995] uzależnienie występuje, gdy przynajmniej trzy spośród sześciu wymienionych poniżej objawów występują równocześnie:
1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania substancji lub wykonania pewnych czynności.
2. Trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od zażycia środka
czy wykonania czynności (zachowania kompulsywne).
3. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego (np. złe samopoczucie wywołane brakiem dostępu do kasyna).
4. Zaistnienie tolerancji, tj. sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efektu, konieczne jest przyjmowanie coraz wyższych dawek substancji lub częstszego i dłuższego wykonywania pewnych czynności.
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5. Utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem się.
6. Przyjmowanie środka lub wykonywanie pewnych czynności, mimo bezspornych dowodów na ich destrukcyjny wpływ na zdrowie oraz stosunki społeczne osoby (np. picie alkoholu, pomimo stwierdzenia marskości wątroby czy
groźby rozpadu rodziny).
W X wydaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD-10) nie wymieniono uzależnienia od Internetu lub komputera. Podobnie w najnowszej klasyfikacji DSM-IV z 1995. Jest to zrozumiałe, biorąc pod
uwagę, że ogólnodostępna, światowa sieć Internetu powstawała na początku lat
90. XX wieku, a pierwsze prace na temat nadmiernego użycia Internetu lub
komputera pojawiły się w połowie lat 90. XX wieku.
Najnowsze, dostępne mi informacje na ten temat pochodzą z 28 czerwca
2007 roku, kiedy to Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne na swoim posiedzeniu, ze względu na brak dostatecznej ilości udokumentowanych naukowo
informacji empirycznych, sprzeciwiło się włączeniu uzależnienia od gier komputerowych, a także od Internetu do listy zaburzeń psychicznych. Towarzystwo
zaleciło prowadzenie dalszych badań na ten temat (szczególnie w zakresie nadużywania Internetu oraz gier komputerowych przez dzieci i młodzież), a ponadto
włączenie zagadnienia do programu studiów medycznych w USA. Do problematyki tych uzależnień (oraz innych uzależnień czynnościowych, np. od pracy czy
seksu) towarzystwo planuje powrócić w 2012 roku, kiedy to będzie przygotowywana kolejna rewizja DSM.
Natomiast kolejna, XI wersja ICD ma ukazać się w 2011 roku. Prawdopodobnie zostanie do niej wprowadzona grupa kilku uzależnień czynnościowych,
w tym od gier komputerowych i Internetu.
Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, że Chiny będą pierwszym krajem na
świecie, w którym sklasyfikuje się uzależnienie od Internetu jako kliniczną jednostkę chorobową. Zgodnie z opublikowanym komunikatem w 2010 roku chińskie ministerstwo zdrowia ma zatwierdzić opracowany przez psychologów poradnik opisujący uzależnienie od Internetu jako chorobę porównywalną z nałogową skłonnością do hazardu, szczególnie zagrażającą młodzieży do 15 roku życia [Griffiths, Barnes 2008].
Nie znaczy to, że mimo odpowiednich uregulowań, problem uzależnień komputerowych przestanie istnieć. Jest możliwość rozpoznawania ich poprzez analogię do objawów uzależnienia od hazardu (jedynego uzależnienia czynnościowego wyróżnionego w obowiązujących klasyfikacjach). Tak postępuje wielu badaczy podejmujących to zagadnienie. Między innymi Greenfield [1999], Jakubik
[2005] i Augustynek [2005].
Niezależnie od ww. klasyfikacji kilku autorów, wymienionych poniżej, podejmuję własne próby wyróżnienia wskaźników diagnostycznych zespołu uzależnienia od komputera. Przykładowo Peel [1987], nawiązując do freudowskie-
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go popędu śmierci, podkreśla, że problem psychologiczny w uzależnieniu polega
na tym, że człowiek świadomie robi coś, co jest dla niego szkodliwe (wykazuje
działanie autodestruktywne). Jeżeli główne życiowe gratyfikacje dostarczane są
przez określony obiekt, a wszystkie aspekty życia spostrzegane są jedynie w kategoriach związku z tym obiektem, to mamy do czynienia z uzależnieniem, czymkolwiek by nie był obiekt tego uzależnienia – alkohol, heroina, papierosy, hazard, jedzenie, a nawet kontakt z drugą osobą.
Peele [1987] wymienia dwa wskaźniki, jego zdaniem, istotne przy rozpoznawaniu tego uzależnienia:
• więź z obiektem uzależniającym odciąga człowieka od innych zajęć i kontroluje w mniejszym lub większym stopniu całe życie osoby;
• człowiek nie potrafi dokonać wyboru w kontakcie z obiektem, mimo że wyrządza on mu szkodę, sprawia więcej przykrości niż przyjemności. Człowiek
uzależniony dokonuje zawsze tego samego wyboru, wybierze kontakt z obiektem.
Natomiast zdaniem Woronowicza [2001] w oparciu o kryteria diagnostyczne
proponowane w DSM-IV, zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) można rozpatrywać jako nieprawidłowy sposób korzystania z sieci, prowadzący do istotnego
zakłócenia czynności psychicznych i zaburzenia zachowania, przejawiających
się w okresie minionych 12 miesięcy co najmniej trzema spośród 8 następujących objawów:
• tolerancja, rozumiana jako potrzeba coraz dłuższego korzystania z Internetu,
w celu uzyskania zadowolenia oraz (lub) wyraźny, stopniowy spadek satysfakcji osiąganej mimo przeznaczania tej samej ilości czasu na korzystanie
z sieci;
• zespół abstynencyjny manifestujący się w formie co najmniej dwóch z następujących objawów, występujących w okresie od kilku dni do jednego miesiąca po zaprzestaniu lub ograniczeniu korzystania z Internetu:
– pobudzenie psychoruchowe,
– niepokój lub lęk,
– wyraźne obniżenie nastroju,
– obsesyjne myślenie o tym, co się dzieje w sieci,
– fantazje i marzenia senne na temat Internetu,
– celowe lub mimowolne poruszanie palcami w sposób charakterystyczny
dla pisania na klawiaturze;
• korzystanie z sieci w celu uniknięcia przykrych objawów abstynencyjnych po
„odstawieniu” Internetu;
• częste przekraczanie wcześniej zaplanowanego czasu korzystania z Internetu;
• nieudane próby ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu;
• poświęcanie dużej ilości czasu na wykonywanie czynności związanych z Internetem (np. kupowanie książek na temat sieci, testowanie nowych przeglą-
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darek stron WWW, porządkowanie materiałów ściągniętych z Internetu, plików, programów itp.);
• zmniejszanie lub rezygnowanie z aktywności społecznej, zawodowej lub
rekreacyjnej na rzecz Internetu;
• korzystanie z Internetu pomimo uświadomienia sobie pojawiających się trwałych bądź narastających problemów somatycznych (fizycznych), psychologicznych lub społecznych, spowodowanych lub nasilających się w związku
z korzystaniem z sieci (np. ograniczenie czasu snu, występowanie problemów
rodzinnych, spóźnianie się do pracy i na spotkania, zaniedbywanie obowiązków, rezygnacja z innych istotnych działań).
Objawy nadmiernego korzystania z komputera i (lub) Internetu są zwykle
podobne u różnych osób, a sam proces uzależnienia się przebiega w kilku fazach. Najpierw komputer lub Internet wywołuje zainteresowane i sprawia przyjemność (faza poznawania i racjonalnego wykorzystywania). Stopniowo osoba
coraz więcej czasu poświęca na korzystanie z nich. Traci inne zainteresowania.
Gdy nie jest zalogowana w komputerze, zaczyna o nim natrętnie myśleć (faza
nadmiernego użycia). Później następuje zaniedbywanie wykonywania ważnych
czynności na rzecz codziennego, wielogodzinnego i niejednokrotnie nieprzerwanego korzystania z komputera lub Internetu, mimo iż zdaje sobie sprawę z narastania trudności życiowych, problemów psychicznych oraz fizycznych (faza
destrukcji). Fazy uzależnienia od Internetu zostały przedstawione w tabeli 2
[Augustynek 2004].
Tabela 2. Fazy uzależnienia od Internetu

Faza 1. Poznawanie i racjonalne oraz efektywne wykorzystywanie Internetu – internauta tylko okazjonalnie loguje się do sieci. Internet budzi u niego zainteresowanie, służy
do pracy i nauki, a także zdobywania potrzebnych informacji, jest formą rozrywki.
Faza 2. Uzależnienie – internauta odczuwa potrzebę korzystania z sieci coraz częściej
i przez coraz dłuższy okres. Codziennie na kilka godzin loguje się do Internetu. Traci inne
zainteresowania. W czasie, gdy nie może korzystać z Internetu, odczuwa przygnębienie
i lęk. Natrętnie myśli o Internecie, śni o nim.
Faza 3. Destrukcja – internauta ogranicza, zaniedbuje lub rezygnuje z ważnych czynności
rodzinnych, społecznych, zawodowych i rekreacyjnych na rzecz codziennego, wielogodzinnego i niejednokrotnie nieprzerwanego korzystania z Internetu. Dzieje się tak, mimo iż
zdaje on sobie sprawę z narastania u niego trudności życiowych, problemów psychicznych
oraz fizycznych. Dotyczy to zwykle ograniczenia na rzecz Internetu czasu przeznaczonego
na sen, odżywianie, naukę, pracę zawodową, obowiązki rodzinne, sport, kontakty towarzyskie, realizację innych zainteresowań itd.
Źródło: Opracowanie własne.
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Opierając się na pracach innych autorów (przykłady wzmiankowane powyżej), a także własnych doświadczeniach badawczo-terapeutycznych (omówionych w następnych rozdziałach), uważam, że uzasadnione jest wyróżnienie sześciu objawów charakterystycznych dla zespołu uzależnienia od Internetu:
– silne pragnienie lub uczucie przymusu do korzystania z Internetu,
– pogłębiające się trudności z powstrzymaniem się od logowania się do sieci,
– złe samopoczucie wywołane brakiem dostępu do Internetu (lęk, pobudzenie
psychoruchowe, obsesyjne myślenie i fantazjowanie o Internecie oraz obniżenie nastroju),
– coraz częstsze i dłuższe logowanie się do Internetu, mimo jego destrukcyjnego wpływu na zdrowie oraz relacje społeczne,
– ograniczanie lub całkowita utrata pozakomputerowych zainteresowań, aktywności społecznej, zawodowej i umiejętności wypoczywania,
– przeznaczanie dużej ilości czasu na czynności pośrednio związane z Internetem (np. kupowanie książek na temat sieci, dyskutowanie o nim).
Patologiczne korzystanie z komputera to nie tylko uzależnienie od niego.
U niektórych osób może też przybrać postać zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, nazywanego również nerwicą natręctw, zespołem anankastycznym (ang.
Obsessive Compulsive Disorder). Istotną cechą tego zaburzenia są odbierane
jako przykre i uporczywe myśli natrętne (obsesje) lub czynności przymusowe
(kompulsje).
Kompulsje są działaniami wielokrotnie powtarzanymi, mimo przeświadczenia o ich niedorzeczności lub szkodliwości. Chory próbuje zaprzestać wykonywania tych czynności. Próby te są zwykle nieudane i tylko wzmagają uczucie
niepokoju oraz wewnętrznego napięcia emocjonalnego, które rozładowują się
dopiero po ich wykonaniu i to jedynie na pewien czas.
Aby rozpoznana została nerwica natręctw, zgodnie z DSM-IV, objawy muszą
występować przynajmniej przez dwa tygodnie i być przyczyną cierpienia osoby
oraz powodem zakłóceń w funkcjonowaniu społecznym.
Pojedyncze i przemijające symptomy tej choroby są zjawiskiem powszechnym, obserwowanym także u osób zdrowych. Około 80% ludzi miewa epizodyczne objawy o charakterze natręctw. Formami tej choroby są m.in.: zespół
Otella, piromania, leptomania i trichotillomania.
Oprócz omówionego już kryterium objawowego stosuje się także w badaniach i terapii kryterium czasowe. Punktem odniesienia, jako wartości przeciętnej czasu korzystania z Internetu, mogą stać się wyniki analizy aktywności
internetowej 9 088 883 internautów (w tym 55% było mężczyzn), opublikowane
w raporcie z badania polskiego Internetu przedstawionego przez PBI/Gemius
Megapanel [Enter 2005, nr 3, s. 15]. Wynika z niego, iż przeciętny polski internauta spędza w sieci dziennie 37 minut (4,3 godziny tygodniowo).
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Natomiast w literaturze zagadnienia zazwyczaj przyjmuje się, że osoby zagrożone uzależnieniem od Internetu przeznaczają na surfowanie (po odjęciu
czasu na naukę i pracę) od 31 do 50 godzin tygodniowo (około 4,5 godzin
dziennie). Natomiast uzależnienie występuje u osób spędzających w sieci, niezależnie od własnej pracy i nauki, co najmniej 7 godzin dziennie, czyli 50
i więcej godzin tygodniowo.
Trzecim wskaźnikiem uzależnienia od Internetu jest samoocena (czy osoba
uważa się za uzależnioną, czy też nie).
Moim zdaniem dopiero łączna analiza trzech kryteriów może posłużyć do
rozpoznania uzależnienia od komputera, jako patologicznego sposobu korzystania z niego:
– objawowego,
– czasowego,
– samooceny.

1.5
Epidemiologia uzależnienia od Internetu

Są osoby, które spędzają niemal bez przerwy po kilkadziesiąt godzin przed
monitorem komputera. H. Poppe – austriacki specjalista od terapii nałogów,
liczba osób uzależnionych od Internetu w roku 2000 przekroczyła w niektórych
państwach uprzemysłowionych liczbę narkomanów [Ożarski 2009].
Jednak nie wszyscy podzielają ten pogląd. Są autorzy negujący istnienie uzależnienia od Internetu jako jednostki zaburzeń psychicznych. Do największych
sceptyków należy amerykański psychiatra Grohol [2006, s. 88], który ironizując
twierdzi, że „gdyby 100 lat temu psychiatria zajmowała taką pozycję jak dziś,
powstawałyby kluby Anonimowych Czytelników Powieści”. Musielibyśmy w takim razie stawiać diagnozę uzależnienia w odniesieniu do tzw. „pracoholików”
(pracoholizm jest przedmiotem badań także w Polsce [Woronowicz 2001 – przypis autora].
Sceptykiem jest też Goldberger [1995], który uważa, że nadmierne użycie
komputera nie jest uzależnieniem, lecz przejściowym stanem nadmiernej i wyniszczającej fascynacji. Goldberg jako pierwszy założył grupę wsparcia psychoterapeutycznego dla osób nadużywających komputerów.
Na poparcie swego sceptycznego stanowiska przytacza dwa argumenty:
1. W przypadku Internetu nie ma działania substancji psychoaktywnej, której
wpływ jest warunkiem powstania uzależnienia.
2. W istniejących klasyfikacjach zaburzeń psychicznych nie wyróżniono uzależnienia od Internetu, tym samym nie można mówić o jego rozpoznawaniu.
Obydwa te argumenty są do podważenia. Pierwszy zakwestionowali neurobiolodzy (patrz rozdział Model teoretyczny uzależnienia od Internetu). Jeżeli zaś
chodzi o drugi to warto pamiętać, że kiedy w 1980 roku Custer przedstawił badania wskazujące na podobieństwo między zamiłowaniem do hazardu a alkoholizmem, spotkał się z ostrą krytyką. Tymczasem po kilkunastu latach termin
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„patologiczny hazard” wszedł na stałe do obowiązujących klasyfikacji zaburzeń
psychicznych. Ponieważ jest to jedyne klasyfikowane uzależnienie od czynności, celowe jest przedstawienie nie tylko jego definicji, ale również krótkiego
omówienia.
Według Custera [2005] patologiczny, kompulsywny hazard jest destrukcyjnym, niebezpiecznym i potencjalnie śmiertelnym zaburzeniem. Kompulsywni
hazardziści to ludzie, którzy utracili kontrolę nad swoim zachowaniem. Hazard
jest najważniejszą rzeczą w ich życiu, jest postępującą chorobą, która okalecza
każdy aspekt życia hazardzisty. W miarę jak kontynuują uprawianie hazardu, ich
rodziny, przyjaciele i pracodawcy stają się negatywnie tym dotknięci. W dodatku, kompulsywni hazardziści mogą angażować się w takie działania jak kradzieże, kłamstwa, defraudacje, które są niezgodne z ich moralnymi standardami.
Kompulsywni hazardziści nie mogą przestać grać bez względu na to, jak bardzo
by chcieli lub jak bardzo próbowali.
O uzależnieniu od hazardu mówimy wówczas, kiedy jego uprawianie powoduje różnego rodzaju życiowe problemy, a osoba dotknięta nim, pomimo tych
problemów, nie przestaje grać. Custer [2005] opisał sześć typów hazardzistów:
1) gracze profesjonalni – wypełniają swoje życie graniem, które staje się ich
zawodem, mają duże umiejętności w tym zakresie; kontrolują zarówno ilość
pieniędzy wydawanych na hazard, jak też czas poświęcany na grę; charakteryzuje ich również cierpliwe czekanie na najlepszą okazję wygranej;
2) gracze antyspołeczni – wykorzystują nielegalny hazard jako sposób zdobycia
pieniędzy: często bywają uwikłani w ustawianie zakładów lub granie fałszywymi kośćmi lub znakowanymi kartami;
3) gracze okazjonalni – uprawiają hazard w celach rekreacyjnych, towarzyskich
i rozrywkowych; gra jest dla nich formą odpoczynku, dlatego nie oddziałuje
negatywnie na obowiązki rodzinne, społeczne czy zawodowe;
4) gracze hobbystyczni – inwestują wiele czasu w gry, które są głównie formą
relaksu i rozrywki; takie osoby sytuują hazard w hierarchii ważności zaraz po
rodzinie i pracy;
5) gracze ucieczkowi – uprawiają hazard, by poczuć ulgę i uciec od lęku, depresji,
złości, nudy czy osamotnienia; gry losowe stanowią dla nich rodzaj „środka
przeciwbólowego czy euforycznego”; czasami są porównywani z ucieczkowymi alkoholikami;
6) gracze kompulsywni – to ludzie, którzy utracili kontrolę nad swoimi zachowaniami; hazard jest dla nich najważniejszą sprawą w życiu; nałogowe granie to postępujące uzależnienie, które wywołuje szkody we wszystkich sferach życia, jak również życia bliskich; uzależnieni gracze nie mogą przerwać
uprawiania hazardu, niezależnie od tego, jak bardzo tego pragną.
Patologiczny hazard (hazard przymusowy) został uwzględniony w ICD-X
w rozdziale piątym Psychiczne i zaburzenia zachowania, w podrozdziale Zabu-
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rzenia nawyków i popędów. Znajdujemy tam następującą definicję hazardu: „jest
to zaburzenie, które polega na często powtarzającym się uprawianiu hazardu,
który przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych”.
Motywem do uprawiania patologicznego hazardu jest potrzeba przeżywania
silnego napięcia, jakie pojawia się podczas gry. Wygrana zwiększa poczucie
mocy i popycha do dalszej gry. Przegrana powoduje chęć odegrania się, a to
z kolei stymuluje do dalszej gry, mimo strat, jakie ona przynosi.
Paradoksalne jest to, że wielu hazardzistów jest bardziej usatysfakcjonowanych z przegranej niż wygranej, bowiem przegrana zmusza ich do odgrywania
się i uzasadnia dalszą grę, a tym samym umożliwia nieprzerwane przeżywanie
stanów silnego napięcia psychicznego [Woronowicz 2009].
Z opublikowanych w 2000 roku badań wynika, że problem patologicznego
hazardu w Stanach Zjednoczonych dotyczy ok. 2,5 do 3,5 mln osób dorosłych
oraz ok. 1,1 mln osób w wieku dojrzewania. Osoby te, w porównaniu z ogólną
populacją, częściej palą tytoń i częściej nadużywają alkoholu.
Najbardziej uzależniającymi spośród gier hazardowych są: automaty do gry,
bingo, ruletka, poker, Black Jack, różne odmiany totolotka, wyścigi konne oraz
gonitwy psów. Gry hazardowe zadomowiły się też w Internecie, gdzie można
grać, korzystając z karty kredytowej.
Tak jak każde uzależnienie, patologiczny hazard rozwija się kilku fazach:
– faza zwycięstw (granie okazjonalne, fantazjowanie na temat wielkich wygranych, coraz częstsze ryzykowanie rosnących kwot),
– faza strat (mimo przegranych i rosnących długów u hazardzisty występuje
chęć odegrania się),
– faza desperacji (narastające długi powodują panikę; presja wierzycieli popycha często ku przestępstwom, zaciąganiu kredytów i pożyczek zwykle na
lichwiarskich warunkach),
– faza utraty nadziei (dominuje u hazardzisty poczucie beznadziejności, ma on
tendencje do działań autodestrukcyjnych).
LaBrie i współpracownicy [2008] na podstawie analizy informacji przedstawionych przez urzędy fiskalne w USA udokumentowali fakt dużego wzrostu
obrotów kasyn internetowych kosztem kasyn tradycyjnych. Ich zdaniem osoby
uzależnione od ruletki, automatów lub pokera coraz częściej przenoszą się w świat
wirtualnego hazardu.
Do podobnych wniosków doszli Griffiths i Barnes [2008], którzy wykazali,
że liczba osób uzależnionych od hazardu i zgłaszających się na terapię w USA
nie zmieniła się w ostatnich latach. Natomiast zmienia się ich struktura. Maleje
liczba osób nałogowo uprawiających hazard w kasynach, zwiększa się ilość
hazardzistów internetowych.
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Powrócę teraz do podstawowego zagadnienia dla tej pracy. Uważa się, że historię badań nad uzależnieniem od Internetu i komputera zapoczątkowała Kimberly Young z Uniwersytetu w Pittsburgu w 1996 roku, kiedy to na 104. konwencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego po raz pierwszy zasygnalizowała pojawienie się nowego zjawiska psychopatologicznego – uzależnienia od Internetu. W swojej pracy Internet Addiction: The Emergency of New
Clinical Disorder zwróciła uwagę na fakt, że niektórzy użytkownicy Internetu
stali sie uzależnieni od niego w sposób podobny, jak inni uzależniają się od
alkoholu czy hazardu [Young 1996a].
Nie jest to do końca prawdą, gdyż rok wcześniej Moore [1995] przebadał 531
studentów Uniwersytetu w Austin. Spośród nich 381 osób (72%) potrafiło obsługiwać komputer i co najmniej raz tygodniowo korzystało z Internetu. Wyznacznikiem uzależnienia było spędzanie w Internecie średnio (co najmniej) 8 godzin
dziennie. Kryterium to spełniło 49 studentów (13%), z czego 71% było mężczyznami, a 29% kobietami. Rekordzista poświęcał na Internet 11 godzin dziennie.
Także w 1996 roku wśród 450 studentów uniwersytetów ze Szwajcarii –
użytkowników Internetu (87% było mężczyzn) Egger i Rauterberg przeprowadzili badania ankietowe. Pytali w nich respondentów:
• Czy uważają się za uzależnionych od Internetu?
• Ile czasu spędzają w Internecie?
• Czy są skargi rodziny i przyjaciół na zbyt długi czas poświęcany na Internet?
• Jakie emocje przeżywają, kiedy nie są zalogowani do sieci?
W rezultacie stwierdzili, że około 9% badanych uważa się za uzależnionych
od Internetu, natomiast deklarowane objawy wskazywały na uzależnienie u 7%
spośród nich.
Scherer [1997] przebadał 531 studentów na Uniwersytecie w Austin, w grupie tej 381 studentów było użytkownikami Internetu. Zaobserwował objawy uzależnienia od Internetu u 49 osób (13%; z czego 71% to byli mężczyźni, a 29%
kobiety). Spędzali oni w sieci ponad 8 godzin dziennie (przy średniej dla grupy
11 godzin tygodniowo).
Rok później Kadell [1998] opublikował artykuł, w którym zwrócił uwagę na
pojawienie się nowego zjawiska w społeczności akademickiej: uzależnienia od
Internetu mieszkańców campusów uczelnianych.
Prawie wszystkie najlepsze uczelnie, nie tylko w USA, pod koniec lat 90. XX
wieku starały się umożliwić swoim pracownikom i studentom (przede wszystkim mieszkającym w campusach) stały, łatwy i szybki dostęp do Internetu. Studenci często po raz pierwszy w życiu mieszkają przez dłuższy czas poza swoim
domem rodzinnym. Tracą dawne więzi koleżeńskie. Niejednokrotnie czują się
osamotnieni. Dla nich Internet staję się sposobem ucieczki od stresów, osamotnienia, przygnębienia, kłopotów i niepokoju. Stwarza to duże zagrożenie pojawienia się u nich uzależnienia od Internetu.
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Anderson [1998] w oparciu o dane ankietowe uzyskane od 1302 studentów
z USA i Europy stwierdził, że 9,8% użytkowników Internetu spędza w nim na
ogół ponad 400 minut dziennie, przy średniej dla tej populacji wynoszącej 100
minut dziennie. W 128-osobowej grupie uzależnionych było 96 mężczyzn.
Rok później badania na dużą skalę przeprowadził Greenfield [1999b]. Dążył
do uzyskania w nich przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, jaka jest skala
rozprzestrzenienia się uzależnienia od Internetu wśród internautów. Przez dwa
tygodnie grudnia 1998 roku na stronie internetowej www.ABCNews.com umieścił ankietę z pytaniami dotyczącymi uzależnienia od Internetu. Odpowiedziało
na nią 17 500 respondentów, głównie z USA i Kanady, z czego 17 251 podało
informacje wystarczające do dalszej analizy. Wśród badanych 71% było mężczyznami (w 82% rasy białej). Średnia wieku wszystkich badanych wynosiła
33 lata, przy rozpiętości wiekowej od 8 do 85 lat. Przeważająca cześć badanych
miała własny komputer (94%), a dostęp do Internetu 86% z nich.
Respondenci reprezentowali wszystkie poziomy wykształcenia – od podstawowego aż po osoby z doktoratem. 87% z nich studiowało, z pozostałych większość miała co najmniej średnie (6%) i wyższe wykształcenie (7%). Spośród
mężczyzn 49% było kawalerami (przeważnie uczniowie i studenci).
Greenfield [1999b] opracował ankietę na podstawie wyróżnionych objawów
uzależnienia od Internetu:
– całkowity czas poświęcany na Internet,
– uwagi innych osób, że internauta zbyt dużo czasu poświęca na Internet,
– konsekwencje społeczne nadmiernego użycia Internetu,
– emocjonalny stosunek do Internetu,
– utrzymywanie w tajemnicy rzeczywistego czasu poświęconego na Internet,
– objawy abstynencyjne,
– wiek (im młodszy jest internauta, tym większe pojawia się ryzyko uzależnienia).
Zastosowana w badaniach ankieta składała się z 9 pytań dotyczących uzależnienia od Internetu. Ankietowani odpowiadali na pytania, mając do dyspozycji
7-stopniową skalę: od 1 – nigdy, przez 4 – czasami, aż po 7 – zawsze. Pytania
były następujące:
• Czy odczuwasz potrzebę coraz dłuższego korzystania z Internetu?
• Czy podejmowałeś nieudane próby ograniczenia czasu przeznaczanego na
Internet?
• Czy podczas tych prób odczuwałeś lęk lub niepokój?
• Czy używasz Internetu, aby uciec od złego nastroju, kłopotów i stresów życia
codziennego?
• Czy postanawiałeś (przyrzekałeś/obiecywałeś sobie) i nie dotrzymywałeś tego
później, że ograniczysz ilość czasu przeznaczonego na Internet?
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• Czy rodzina, znajomi lub terapeuta uważają, że zbyt angażujesz się w Internet?
• Czy popełniłbyś przestępstwo (np. oszustwo lub kradzież), aby móc korzystać z Internetu?
• Czy przez Internet pogarsza się poziom realizacji twoich obowiązków służbowych (szkolnych), rodzinnych i towarzyskich?
• Czy wykorzystujesz innych, aby zdobyć czas i środki na korzystanie z Internetu?
Osoby, które odpowiedziały twierdząco na pięć z powyżej przedstawionych
pytań, były uważane za zagrożone uzależnieniem. Te, które dały większą liczbę
pozytywnych odpowiedzi, za uzależnione. W rezultacie okazało się, ze 8% badanych było zagrożonych uzależnieniem, a około 6% (919 osób) uzależnionych.
Beard i Wolf [2001] przebadali 341 studentów Uniwersytetu w Oklahomie
(178 kobiet i 163 mężczyzn w średnim wieku 22,8 lat). Autorzy stwierdzili, że
tylko u 8 studentów rozpoznali uzależnienie od Internetu. Spośród badanych
osób 6 przedkładało wirtualne kontakty z innymi ludźmi nad bezpośrednie.
Podobne zjawisko nie wystąpiło u żadnej z pozostałych osób objętych badaniem.
Z kolei Morahan i Schumacher [2000] opracowali kwestionariusz, w którym
pytano badanych o 13 podstawowych objawów uzależnienia od Internetu. Kryterium jego wystąpienia było pięć diagnostycznych odpowiedzi. Po przebadaniu
277 studentów, będących użytkownikami Internetu, wykazali, że 8% z nich zdradza
objawy uzależnienia.
Natomiast Ginowicz [2003] uważa, że 6% wszystkich użytkowników sieci
można uznać za uzależnionych, z czego 25% uzależniło się w ciągu pierwszych
6 miesięcy od rozpoczęcia surfowania po sieci, 58% w ciągu 6–12 miesięcy,
a 17% powyżej 12 miesięcy.
Zagrożeń uzależnieniem od Internetu w badanej populacji nie wykrył Fiut
[2003]. W ramach badań nad kształtowaniem się polskiego społeczeństwa informacyjnego, realizowanego przez pracowników Wydziału Humanistycznego
Akademii Górniczo-Hutniczej, przebadał on reprezentatywną grupę 306 pracowników AGH. W grupie tej dominowali nauczyciele akademiccy (75%), 15%
to pracownicy administracji. W rezultacie stwierdził: „Z deklaracji badanych
osób wynikało, że 78,4% ma stały dostęp do Internetu, natomiast 22,6% go nie
ma. Tymi, którzy odpowiadali, że nie mają dostępu do sieci, byli przede wszystkim pracownicy fizyczni i pracownicy administracji o stosunkowo krótkim stażu
pracy w uczelni, w równych proporcjach jeśli chodzi o płeć zatrudnionych po
11,3%.
Podstawowe miejsca, w których pracownicy korzystają z sieci to: miejsce
pracy (68%), dom ze stałym łączem (12%), dom przez modem (10%), kluby
internetowe. Natomiast 10% korzysta z Internetu u znajomych i przez telefon
komórkowy.
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Kiedy pytano badanych pracowników, ile godzin poświęcają na pracę w sieci, najwięcej badanych deklarowało, że w ciągu tygodnia przebywa w Internecie
około 10 godzin (10,5% badanej grupy respondentów). W następnej kolejności
badani deklarowali: 2 i 5 godzin w tygodniu (po 7,2%), 20 godzin w tygodniu
(4,6%). Ciekawe, że osób, które deklarowały przebywanie w Internecie od 25
do 40 godzin było 21, co stanowi 6,9% przebadanej populacji pracowników
AGH. Ta sama liczba kobiet i mężczyzn pozostawała w sieci przez 20 godzin.
Także staż pracy miał wpływ na deklarację liczby godzin użytkowania Internetu. Z tej perspektywy badawczej stosunkowo długą bytność w sieci zgłaszali
młodzi pracownicy, których czas pracy nie jest dłuższy niż 5 lat oraz pracownicy
o stażu pracy od 20 do 30 lat, głównie adiunkci i samodzielni pracownicy naukowi. Ci pracownicy w swych kategoriach stażu pracy odpowiadali, że pracują
od 10 do 40 godzin w sieci, co stanowi odpowiednio 12,4% i 7,8% w całości
deklaracji badanej grupy pracowników uczelni” [Fiut 2003, s. 175–176].
Block [2009] scharakteryzował w swojej publikacji sytuację panującą w Południowej Korei i Chinach. Jak podaje, u blisko 210 000 południowokoreańskich
dzieci (2,1% populacji w wieku od 6 do 19 lat) jest dotkniętych uzależnieniem
od komputera i wymagają leczenia, 10 dzieci w 2007 roku zmarło w efekcie
wyniszczenia organizmu przez nadmierne korzystanie z komputera (rezultat niedojadania, braku ruchu i wypoczynku).
Opierając się na doniesieniu Tao Ran Dyrektora Instytutu Medycyny Uzależnień w Pekinie Block [2009], podał, że 13,7% chińskich młodocianych internautów (10 mln!) spełnia kryteria rozpoznania u nich uzależnienia od komputera.
W rezultacie od 2007 roku w Chinach zaczęto pod rygorami prawa ograniczać
użycie komputera przez nieletnich do 3 godzin dziennie.
Analizując wyniki badań, nie trudno wywnioskować, że istnieją olbrzymie
różnice w oszacowaniu skali rozpowszechnienia uzależnień komputerowych.
Poniżej przytoczę wartości podawane w różnych opracowaniach:
– Scherer [1997] – 13,8%,
– Anderson [1998] – 9, 8%,
– Morahan i Schumacher [2000] – 8%,
– Kubey, Lavin and Barrows [2001] – 9,3%,
– Nalwa and Anand [2003] – 5,2%,
– Kaltiala-Heino, Lintonen and Rimpela [2004] – 3,7%.
Poddając analizie wyniki uzyskane przez różnych autorów, Nalwa i Anand
[2003] zwrócili uwagę na fakt, że we wcześniejszych badaniach podawano zazwyczaj wyższe liczby osób uzależnionych. W latach 1996–2000 byto przeważnie od 5 do 20% internautów. A w latach 2001–2003 – 3–6%. Do podobnych wniosków doszli Kaltiala-Heino, Lintonen i Rimpela [2004]. Według nich
w latach 1996–1998 było to od 6 do 18% internautów, a w latach 2001–2003 od
2 do 6%.
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Z kolei Rotunda wraz ze współpracownikami [2003] podają, że mimo zmniejszającego się rozpowszechnienia uzależnień komputerowych, ich przypadki manifestują się coraz bardziej dramatycznymi objawami, a uzależnieni w większym
niż kiedyś stopniu wycofują się z normalnego życia.
W tym miejscu warto zadać pytanie, czy zmniejszanie się ilości osób nadmiernie używających Internetu jest zaobserwowaną w badaniach realnie istniejącą tendencją (wynikającą z upowszechnienia, ale i spowszednienia komputera
i Internetu), czy też jest artefaktem badawczym (może to być efekt przykładowo
udoskonalenia metod stosowanych w badaniach?).
Niezależnie jednak czy jest 6%, czy też 2% uzależnionych od sieci internautów, to i tak jest to niepokojące zjawisko. Przyjmując, że mamy 6% uzależnionych spośród 14,8 mln internautów w Polsce, da to absurdalnie wysoką liczbę
blisko miliona siecioholików. Nie znajduje to żadnego potwierdzenia w praktyce
klinicznej ośrodków zajmujących się terapią uzależnień. Podczas wzmiankowanej już wcześniej dyskusji zorganizowanej z inicjatywy Prezydenta RP w dniu
14 grudnia 2009 roku minister zdrowia przekazał informację, że w 2009 roku na
terenie polski w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej było
zarejestrowanych łącznie 22 000 infoholików. Biorąc nawet pod uwagę niską
społeczną świadomość zagrożeń i małą umiejętność rozpoznawania uzależnień
komputerowych liczba ta jest zaskakująco niska (około 1 promila Internautów).
Podobny pogląd reprezentuje Busko [2008]. Za przesadzone uważa podawane w wielu publikacjach liczby amerykańskich infoholików. Jej zdaniem w sytuacji, gdy 71% ludzi mieszkających w USA ma dostęp do Internetu, kilkuprocentowa liczba nałogowych internautów stanowiłaby jeden z głównych problemów
w leczeniu zaburzeń psychicznych, a tak nie jest. Liczba objętych terapią osób
uzależnionych od komputerów jest wielokrotnie mniejsza od leczonych alkoholików czy narkomanów.
W lutym 2006 roku zwróciłem się z zapytaniem o skalę tego zjawiska do
pracowników 8 krakowskich poradni zajmujących się terapią uzależnień. Były
to następujące placówki:
1. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, ul. Radzikowskiego 29.
2. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia „Dobra Nadzieja”, ul. Teligi 8.
3. Wojewódzka Przychodnia Odwykowa, ul. Babińskiego 29.
4. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul. Babińskiego 29.
5. Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73.
6. Przychodnia Odwykowa Przeciwalkoholowa, os. Kolorowe 21/14.
7. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Kraków-Śródmieście „Pro VITA”,
ul. Estery 6.
Według uzyskanych tam informacji, do placówek tych w latach 2003–2009
zgłosiło się łącznie 32 pacjentów będących w fazie destrukcyjnej uzależnienia
od komputera.
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Ciekawych informacji dostarczyło też moje spotkanie z 52 psychologami
i pedagogami szkół średnich pracującymi w powiecie cieszyńskim. Obejmują
oni opieką około 24 000 uczniów. Jak podali, spotkali się tylko z 4 przypadkami
destrukcyjnego użycia komputera (3 uczniów i 1 nauczyciel), w tym trzy osoby
były uzależnione od Internetu, a jedna od pornografii komputerowej. Wskazuje
to na stosunkowo niewielkie rozpowszechnienia destrukcyjnej fazy uzależnień
komputerowych w Polsce.
Należy więc zadać pytanie, skąd bierze się tak duża rozbieżność wyników
badań naukowych z praktyką kliniczną?
Jedną z przyczyn jest, moim zdaniem, nierozróżnianie przez badaczy pojęć:
– zainteresowania (zamiłowania, pasja, hobby), czyli dążenia do poznawania
i realizowania określonych form zachowań (np. sport czy filatelistyka),
– zależności, czyli koniecznego związku człowieka z elementami jego otoczenia, np. między nim a prądem elektrycznym, samochodem czy chlebem,
– uzależnienia, szkodliwe użycie – harmful use.
Jesteśmy w sposób oczywisty zależni od jedzenia, prądu elektrycznego, samochodu. Dziecko jest zależne od rodziców. Są to jednak prawidłowe relacje.
Po przekroczeniu pewnych granic może wszelako powstać patologiczna zależność, i to jest uzależnienie. Przykładowo dzieje się tak, gdy dla dorosłego mężczyzny niezbędny staje się codzienny kontakt z matką decydującą o niemal każdym jego działaniu.
Część autorów, pisząc o uzależnieniu od komputera czy Internetu, jako podstawowy jego wskaźnik przyjmuje czas spędzany przed PC. Nie wyodrębniają
jednak czasu przeznaczonego na pracę zawodową lub naukę. Jest to, moim zdaniem, duży błąd metodologiczny. Czy księgowego lub informatyka można uznać
za uzależnionych od komputera, gdy spędzają przed nim nieraz po kilkanaście
godzin dziennie podczas swojej pracy zawodowej? Dla nich komputer jest narzędziem pracy. Rozpoznanie uzależnienia u tych osób jest zasadne dopiero
wtedy, gdy po pracy, rezygnując z wypoczynku, sportu, spotkań z innymi, nadal
pozostają przy komputerze, np. grając w gry internetowe lub surfując po Internecie.
Przykładem nierozróżniania nawet przez profesjonalnych psychologów pojęć
uzależnienia i zależności jest discomgoogolation.
Doniesienie o wynikach eksperymentu, podczas którego wykryto to zaburzenie opublikowano 3 lipca 2008 roku w Wielkiej Brytanii [Lewis 2008]. Eksperyment przeprowadzono przy użyciu aparatu mierzącego przez całą dobę tętno
i wydolność oddechową (fizjologiczne objawy lęku) osób pozbawionych na 24
godziny dostępu do Internetu. Wzięło w nim udział 2100 brytyjskich internautów. Eksperyment zrealizował D. Lewis na zlecenie ośrodka badania opinii publicznej i analiz statystycznych Yougov. W rezultacie okazało się, że 44% bada-
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nych odczuwa silny lęk, nie mając możliwości zalogowania się do Internetu.
Kolejne 27% badanych reaguje wprawdzie na ten fakt tylko niepokojem, ale
i tak odczuwa podwyższony poziom stresu. Co ciekawe, osoby wykazujące silny
lęk w sytuacji pozbawienia ich dostępu do Internetu, nie były osobami nadmiernie korzystającymi z komputera.
Przy okazji tego eksperymentu każdy z jego uczestników (stanowili oni reprezentatywną grupę dla populacji brytyjskich internautów) wypełniał ankietę
opracowaną przez pracowników Yougov. Po jej przeprowadzeniu okazało się, że
76% Brytyjczyków nie wyobraża sobie życia bez Internetu, 47% uważa Internet
za ważniejszy od religii, a dla 20% jest on istotniejszy niż partner życiowy.
Przykładowo mieszkańcy dużego miasta okresowo pozbawieni elektryczności będą odczuwać niepokój, a niektórzy z nich może nawet panikę, nie znaczy
to, że są nałogowcami uzależnionymi od prądu elektrycznego. Oni są od niego
zależni.
Autor tej pracy bez dostępu do sieci też będzie odczuwał lęk, wynikający
z niemożliwości zrealizowania zaplanowanych zadań wymagających dostępu do
Internetu. Nie jest to równoznaczne z faktem uzależnienia od sieci.
Z wyżej przedstawionych powodów zagadnienie dotyczące realnej skali rozpowszechnienia uzależnienia od Internetu stało się przedmiotem badań omówionych w drugiej, empirycznej części tej pracy.

1.6
Model teoretyczny uzależnienia od Internetu
Istniejące modele teoretyczne mechanizmów nałogów dotyczą przeważnie interakcji organizmu z uzależniającymi substancjami psychoaktywnymi (głównie
leki, narkotyki i alkohol). Zagadnienie uzależnień czynnościowych, w tym od
Internetu, dopiero jest w fazie opracowań. Jak dotąd w tym zakresie głównie
poszukiwano analogii pomiędzy uzależnieniami od substancji psychoaktywnych
a uzależnieniami od czynności. Podobieństw jest w tym przypadku tak dużo, że
trudno mówić o przypadkowej koincydencji.
Wczesne fazy uzależnienia od substancji psychoaktywnych i czynności uzależniających charakteryzują się rosnącym poziomem tolerancji i zależności.
Uzależniony potrzebuje stopniowo coraz większej dawki substancji lub ilości
wykonywanej czynności, by uzyskać ten sam efekt. Zjawisko tolerancji prowokuje eskalację uzależnienia. Pozbawienie organizmu kontaktu z czynnikiem
uzależniającym wywołuje objawy zespołu abstynencyjnego. Po pewnym okresie
(zwykle kilku lub kilkunastu dni) całkowitej abstynencji objawy odstawienia
stopniowo słabną. Jednak nawet po wielu latach przerwy w kontakcie z czynnikiem uzależniającym ponowne przyjęcie uzależniających substancji lub wykonanie czynności, od której organizm jest uzależniony (np. od hazardu), przywraca pełne objawy nałogu.
Badania i obserwacje terapeutów zajmujących się osobami uzależnionymi
doprowadziły do wniosku, że obraz nałogu jest podobny bez względu na to, czy
dana osoba jest uzależniona od substancji pobudzających, hamujących lub halucynogennych, jedzenia, seksu, pracy, Internetu, hazardu, zakupów czy drugiej
osoby.
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Wśród naukowych teorii uzależnień wyróżnia się trzy główne nurty kładące
naciek na różne aspekty nałogów:
1. Biologiczny: koncentrowanie się na zagadnieniach specyficznych właściwości biochemicznych i konstytucjonalnych jednostek, ich metabolizmie, procesach wewnątrzwydzielniczych oraz czynnikach genetycznych związanych
z powstaniem nałogu.
2. Społeczno środowiskowy: podkreślający wpływ rodziny, grupy rówieśniczej
oraz środowiska zawodowego na powstanie nałogu.
3. Psychologiczny: interpretuje się problem uzależnienia w aspekcie szeroko
rozumianych czynników motywacyjnych i osobowościowych. Do najbardziej
popularnych w tym zakresie zalicza się następujące stanowiska:
– uzależniony człowiek świadomie robi to, co jest dla niego szkodliwe. Tym
samym uzależnienie jest formą autodestrukcji [Jarosz 1980, Peele 1987];
– stan wywołany realizacją uzależnienia wyzwala w człowieku bezkrytyczne
poczucie mocy i gotowości do podejmowania wielkich czynów [Kępiński
1972];
– czynnik uzależniający na początku jego używania służył łagodzeniu efektów stresu [Kalant 1990].
Reprezentanci biologicznego nurtu uważają, że przyczyny powstania nałogu
mogą być uwarunkowane predyspozycjami genetycznymi, poziomem niektórych
hormonów i nadwyżką albo niedoborem neuroprzekaźników regulujących aktywność mózgu i pozostałej części systemu nerwowego. Przykładowo istnieją
rozstrzygające badania, które pokazują, że dzięki działaniu niektórych narkotyków na pewien czas znika deficyt przekaźników synaptycznych [Blum i Comings
2005].
Natomiast badania prowadzone na dzieciach alkoholików wychowywanych
przez rodziny zastępcze, w których nie istniał problem alkoholizmu oraz badania
bliźniąt jednojajowych i różnojajowych wskazują na to, że możliwe jest dziedziczenie predyspozycji do powstania uzależnień [Rose 2005].
Neurobiolodzy od lat 70. XX wieku [Robinson, Berridge 2001] wiedzą, że
mechanizm euforii narkotycznej polega na pobudzającym działaniu środka chemicznego, jakim jest narkotyk, na fragment mózgu zwany układem nagrody1.
Lata 80. XX wieku przyniosły koncepcje tzw. genetyczno, neuroprzekaźnikowe, które tłumaczyły mechanizm rozwoju uzależnienia aktywnością układów
1

Układ nagrody jest to złożony ośrodek nerwowy składający się z neuronów, powstałych
w procesie ewolucji po to, byśmy po spożyciu posiłku lub akcie seksualnym, czynnościach niezbędnych do przetrwania gatunku, odczuli przypływ zadowolenia. Kiedy ten układ jest pobudzany
przez substancję psychoaktywną lub wykonanie czynności, samopoczucie organizmu poprawia
się, co rodzi z kolei chęć ponownego przyjęcia substancji względnie powtórzenia czynności sprawiających przyjemność. W ten sposób powstaje samonapędzający się mechanizm narastania uzależnienia.
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neuroprzekaźników, tj. substancji chemicznych, które w układzie nerwowym są
odpowiedzialne są za przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi. Zgodnie z tym modelem uzależnienie jest zaburzeniem równowagi między
dwoma układami neuroprzekaźnikowymi:
– ośrodkiem nagrody, który wydziela dopaminę w mózgu,
– ośrodkiem kary wydzielającym serotoninę.
U osób uzależnionych aktywność tych układów zostaje zaburzona: maleje rola
układu kary, a rośnie rola układu nagrody.
Robinson i Berridge [2001] poszukują przyczyn kształtowania się nałogów
w poziomie hormonów. Ich zdaniem hazard i seks mogą uzależniać tak samo,
jak alkohol, tytoń czy narkotyki. Dzieje się tak za sprawą kortyzolu. Autorzy
badali akcję serca i poziom hormonów wydzielanych u osób grających w ruletkę.
Stwierdzili, że hazard uzależnia człowieka w tym samym stopniu i w podobny
sposób jak substancje psychoaktywne.
Cytowany przez Robinsona i Berridge [2001] Mark Griffiths, psycholog z Notthingham Trent University, przebadał grających w Blackjacka 10 mężczyzn.
Stawiali oni własne pieniądze, a w tym czasie Griffiths mierzył im zmiany akcji
serca i poziom kortyzolu w ślinie. Okazało się, że podczas gry przyspieszała
akcja serca i podnosił się poziom kortyzolu. Griffiths nie twierdzi, że to dowód
na uzależniające działanie gry. Według niego trzeba jeszcze dowieść, że przyspieszona akcja serca oraz podwyższony poziom kortyzolu podnoszą ilość
w ośrodkowym układzie nerwowym neuroprzekaźników, takich jak: dopamina
oraz serotonina. Uczony powołuje się przy tym na graczy mówiących o euforii
podczas stawiania zakładów: „za każdym razem mam dreszczyk emocji”. Według niego przypomina to euforię doświadczaną po przyjęciu narkotyku. Uwalnia się wówczas do mózgu duża ilość serotoniny i dopaminy. To może być, zdaniem Griffithsa, jedną z przyczyn, dla której ludzie zaczynają brać narkotyki,
palić papierosy lub pić alkohol.
Także według Rose [2005] pobudzenie tzw. szlaku nagrody może prowadzić
do uzależnień m.in.: od seksu, alkoholu, narkotyków, kompulsywnych zakupów,
Internetu i gier komputerowych.
Z badań Robinsona i Berridge [2001] wynika ponadto, że zmiany te utrzymują się przez wiele lat. Ich badania dowodzą, że zażywanie narkotyków czy też
leków psychotropowych lub spożywanie alkoholu przez dłuższy czas zmienia
strukturę i funkcjonowanie neuronów układu nagrody i że zmiany te utrzymują
się przez wiele lat od ostatniego kontaktu z substancją uzależniającą. Tym samym nawet po latach abstynencji pierwszy kontakt z substancją uzależniającą
może spowodować odnowienie się nałogu w pełnej jego postaci, ze wszystkimi
charakterystycznymi objawami.
Uzależniony pogrąża się wtedy w destrukcyjnej spirali narastania nałogu.
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Kiedy układ nagrody jest pobudzany substancją psychoaktywną (niezależnie
czy pobudzającą – np. amfetaminą, czy też hamująca – np. opiaty), przynajmniej
na początku, samopoczucie poprawia się i rodzi to chęć powtórzenia przyjęcia
substancji sprawiającej przyjemność. Zjawisko to dotyczy także uzależniających
czynności. Przyjemność związana z ich wykonywaniem oddziałuje na układ
nagrody. Przykładowo hazardzista, mimo racjonalnych przesłanek do zaprzestania gry o pieniądze, gra dalej, a gdy to mu się to uniemożliwi, odczuwa objawy
zespołu abstynencyjnego. Analogiczny mechanizm może być podstawą powstania uzależnienia od Internetu, a także gier komputerowych [Nestler i Malenka
2004].
Rose [2005], opierając się na wynikach badań Nestlera i Malenki [2004],
twierdzi, że szczególnie podatnie na internetowe uzależnienie są osoby dotknięte
syndromem „niedoboru nagradzania”. Dotyczy to według niego aż 25% populacji ludzkiej! Ludzie cierpiący na to schorzenie nie odczuwają przyjemności
w życiu codziennym. Rzeczywistość wydaje się im okrutna i niesprawiedliwa.
Uciekają często w inny świat, np. wirtualny lub własnych marzeń. Broniąc się
przed negatywnymi emocjami, uruchamiają Internet i poszukują w nim bodźców
dających uczucie zadowolenia, redukcji niepokoju, a co najmniej zmiany. Informacje zgromadzone w sieci mogą zadziałać na ich mózg jak środek pobudzający, a pobudzenie to odebrane zostanie jako nagroda. Jeśli natomiast ktoś inny
przeżywa lęk lub silny stres, to wchodząc w wirtualny świat, może uspokoić się.
Także w tym przypadku zostanie to potraktowane przez mózg jako nagroda.
W konsekwencji pojawi się tendencja do powtarzania tej czynności, co w efekcie
może przerodzić się w nałóg. Zdaniem Rose [2005] logowanie się w Internecie
uwalnia u tych osób opioidy endogenne2.
W najbliższych latach możemy oczekiwać dalszego rozwoju biologicznych
prób tłumaczenia mechanizmów powstawania uzależnień. Jest to możliwe dzięki
metodzie obrazowania pracy aktywnego mózgu za pomocą czynnościowego rezonansu magnetycznego (metoda ta pozwala na tworzenie trójwymiarowych
obrazów aktywności poszczególnych struktur mózgu w rzeczywistym czasie
zachodzenia procesów psychicznych). Przykładem może być eksperyment zrealizowany przez dwu kalifornijskich badaczy Smalla i Vorgana [2008]. Wyszli
2

Opioidy są to związki mające właściwości uśmierzania bólu i wywoływania euforii. Najpowszechniej używane opioidy to: morfina, heroina i metadon. Chętnie wraca się do ich przyjmowania
ze względu na przeżywany błogostan, a również dlatego, że gdy ustaje działanie narkotyku, ekstaza przechodzi w przygnębienie. Przyjmowanie opioidów szybko prowadzi do uzależnienia psychicznego i fizycznego, szczególnie w przypadku przyjmowania dożylnego.
Istnieją również opioidy endogenne. Są to związki opiatopodobne produkowane przez przysadkę mózgową. Występują w co najmniej dwóch podstawowych postaciach: enkefalin i endorfin.
Odgrywają istotną rolę w regulacji zachowań emocjonalnych, redukując odczucie bólu lub lęku
i wzmacniając uczucie przyjemności.
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oni z założenia, że gdy pod koniec XX wieku wybuchła rewolucja informatyczna mózgi ludzi dorosłych były już ukształtowane. Młodsze pokolenie, które
teraz uczy się w szkołach, dorastało już wśród nowoczesnych technologii (komputerów, odtwarzaczy mp3, telefonów komórkowych, Internetu, telewizji satelitarnej). Szukając potrzebnej informacji, zaglądają do Google lub Wikipedii, a nie
do encyklopedii, natomiast znajomych poznają w Internecie. Oznacza to, że funkcje
ich mózgów kształtowały się pod wpływem odmiennych bodźców, powinny
zatem przetwarzać informacje w odmienny sposób. Podczas eksperymentu wykonano rezonans magnetyczny mózgu osób z dwóch różnych grup. W pierwszej
znalazły się osoby biegle obsługujące komputer, w drugiej nowicjusze komputerowi. Podczas czytania książki u wszystkich badanych aktywne były te same
obwody neuronowe, ale gdy rezonans powtórzono podczas korzystania z Internetu okazało się, że różnice w pracy mózgów były znaczące. Komputerowcy
używali specyficznej sieci neuronów w korze lewego płata czołowego, podczas
gdy u laików ten rejon był zupełnie nieaktywny. Następnie nowicjuszom polecono przez pięć dni intensywnie używać Internetu. Po ich upływie powtórzono
rezonans magnetyczny mózgu podczas korzystania z Internetu. Różnice pomiędzy grupami zanikły.
Nie ulega wątpliwości, że fizjologiczny model mechanizmu uzależnień nie
uwzględnia szeregu problemów społecznych, osobowościowych i motywacyjnych. Współuzależnienie rodziny to tylko przykład jednego z problemów psychospołecznych niewyjaśnianych przez neurobiologiczne koncepcje. W teoriach
psychospołecznych dominują następujące koncepcje:
• Podejście psychodynamiczne – wiąże uzależnienie od Internetu z urazami
z wczesnego dzieciństwa, a także z odziedziczoną psychiczną podatnością.
Niektórzy ludzie mogą być bardziej skłonni do rozwijania uzależnień, niezależnie od tego, czy będzie to: alkohol, heroina, hazard, seks, zakupy czy
przebywanie w cyberprzestrzeni. Może się u nich przez całe życie nie rozwinąć żadna forma nałogu, ale z drugiej strony, jeśli odpowiedni bodziec stresowy albo układ takich bodźców będzie działać na tę osobę w krytycznym
okresie, to prawdopodobieństwo powstania uzależnienia jest duże.
• Wyjaśnienia społeczno-kulturowe – skłonność do uzależnień różni się w zależności od płci, wieku, pozycji społecznej i ekonomicznej, narodowości, religii oraz kraju. Na przykład w USA alkoholizm jest najbardziej rozpowszechniony wśród klasy średniej, Indian i Irlandczyków. Prawdopodobieństwo zażywania amfetaminy lub halucynogenów jest większe wśród białych
niż wśród Afroamerykanów i Latynosów, a heroiny mniejsze. W odniesieniu
do Internetu nie ma jeszcze wystarczającej ilości informacji do wykazania
istnienia jakiejś zależności w zakresie cech demograficznych.
• Wyjaśnienia behawioralne – oparte są na teorii warunkowania F. Burrhusa
Skinnera. Osoba zachowująca się w określony sposób otrzymuje za to nagrodę
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lub karę. Narkotyki, alkohol, hazard, seks, Internet czy zakupy oferują wiele
nagród: ekscytację, radość, uczucie spełnienia. Jeżeli człowiek pragnie tych
nagród i nauczy się, że Internet pozwala mu uciec od rzeczywistości otaczającej go na co dzień, zdobyć miłość albo dobrze się bawić, to łatwo może się
od niego uzależnić.
Greenfield [1999b] zinterpretował uzależnienie od Internetu w kategoriach
patologii komunikacji interpersonalnej. Przede wszystkim Internet jest atrakcyjnym, zapewniającym anonimowość i powszechnie dostępnym środkiem komunikacji pomiędzy ludźmi. Sieć dostarcza internaucie bodźców, które najpierw
sprawiają mu przyjemność. Po pewnym czasie mogą mieć toksyczny charakter,
prowadząc do trzech możliwych rezultatów:
– nadmiernego użycia Internetu,
– kompulsywnego użycia Internetu,
– uzależnienia od Internetu.
Z kolei Grohol [2006] skoncentrował się na psychologicznych aspektach powstania uzależnienia od Internetu. Założył, że najczęściej sposób korzystania
z sieci zmienia się w następujących po sobie fazach i dotyczy to zarówno nowych użytkowników Internetu, jak i tych o dłuższym stażu sieciowym. W obydwu przypadkach pojawia się to w efekcie podjęcia nowej formy aktywności
internetowej. Najpierw jest to zachwyt (fascynacja), następnie rozczarowanie (unikanie) i wreszcie racjonalne (zrównoważone) korzystanie z tej funkcji Internetu.
Część ludzi nie wychodzi poza fazę pierwszą, to wśród nich znajdujemy osoby uzależnione od Internetu. Inni przechodzą do faz następnych, z tym, że istnieje możliwość powrotu do fazy pierwszej w przypadku znalezienia nowej formy
aktywności sieciowej, np. rozpoczęcie pogawędek internetowych może zajmować coraz więcej czasu i w efekcie przerodzić się w uzależnienie.
Caplan [2003] opracował kognitywno-poznawczy model etiologii uzależnienia od Internetu. Uważa on, że istnieją trzy typy czynników wyzwalających uzależnienie:
1) konieczny – kluczowy (necessary),
2) wystarczający (sufficient),
3) dodatkowy, przyczyniający się (contributory).
Pierwszy niczym katalizator uruchomi mechanizm powstawania uzależnienia
od Internetu, drugi zwiększy prawdopodobieństwo jego ukształtowania, a trzeci
może towarzyszyć wystąpieniu łańcucha objawów charakterystycznych dla uzależnienia od Internetu.
Przykładem czynnika koniecznego jest instrumentalne uwarunkowanie internauty do nadmiernego korzystania z sieci. Powtarzające się doznanie przyjemności po zalogowaniu do sieci wytwarza stały związek przechodzący w nawyk,
a potem w uzależnienie.
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Pierwszy kontakt z Internetem lub odkrycie nowej jego funkcji (aukcja, pornografia, gry itd.) najczęściej bywa koniecznym czynnikiem uruchamiającym
proces powstawania uzależnienia od Internetu.
Wśród czynników wystarczających występują: depresja, brak umiejętności
adaptacji społecznej, lęk przed kontaktem z innymi ludźmi, niska samoocena.
W przeciwieństwie do świata realnego, w sieci osoba taka czuje się bezpieczna
i akceptowana. Coraz więcej czasu spędza w Internecie, co pogłębia jej problemy w świecie rzeczywistym. W ten sposób tworzy się samonapędzający się
mechanizm błędnego koła.
Wreszcie czynnikami przyczyniającymi się może być brak umiejętności radzenia sobie ze stresem czy uwarunkowana introwertywnymi cechami osobowości nieśmiałość interpersonalna. Prawdopodobieństwo uzależnienia się od Internetu zwiększa także inny nałóg internauty. Przykładowo hazardzista odkrywa, że
dzięki Internetowi może realizować swój nałóg, nie wychodząc z domu.
Caplan [2003] empirycznie weryfikował rolę wyżej przedstawionych trzech
czynników. W jego badaniach uczestniczyło 386 studentów i absolwentów różnych amerykańskich uczelni, uważających się za uzależnionych od Internetu
(279 kobiet i 116 mężczyzn) w wieku 18 do 57 lat.
Każdy badany opisywał szczegółowo sposób i czas korzystania z Internetu.
Następnie wypełniał test psychologiczny, składający się ze skal mierzących cechy
emocji i nastrojów przeżywanych jako dominujące w życiu codziennym.
Caplan [2003] stwierdził, że spośród czynników koniecznych do powstania
uzależnienia największe znaczenie dla jego powstania miało wciągnięcie się
w gry internetowe (43% przypadków) oraz korzystanie z komunikatorów (31%).
Natomiast spośród czynników wystarczających najczęściej wystąpiły obniżony
nastrój (22%) i poczucie osamotnienia (18%) W grupie czynników dodatkowych
najczęściej pojawiało się inne uzależnienie (12%) i odczuwanie nerwicowego
lęku (10%). Oczywiście uzależnienie może powstać w efekcie zadziałania kilku
czynników jednocześnie. I jak badania pokazały, tak się dzieje w przeważającej
liczbie przypadków (89%).
W cytowanych powyżej pracach przeplatają się wątki biologicznego, psychologicznego i społecznego podejścia do zagadnienia mechanizmów uzależnień
komputerowych. Obejmują one zwykle tylko niektóre aspekty tego problemu.
W tej sytuacji nadal brak jest spójnego i całościowego modelu tego zjawiska.
Efektem tego stanu jest brak podstaw teoretycznych do opracowania specyficznych dla uzależnień komputerowych metod leczenia. W tej sytuacji terapeuci
skazani są do korzystania na ogół z własnych doświadczeń wyniesionych z terapii innych uzależnień czynnościowych, a to nie zawsze jest skuteczne.

1.7
Terapia uzależnień komputerowych
1.7.1. Dzieci i młodzież
Współczesne dzieci są przyzwyczajone do dużej ilości bodźców płynących
z różnych mediów elektronicznych. Tradycyjne lekcje są dla nich nudne, zwłaszcza, gdy prowadzą je posługujący się przestarzałymi metodami dydaktycznymi
nauczyciele, niedostrzegający możliwości, jakie stwarza technologia informatyczna. Tradycyjna szkoła z zamkniętą klasą, nauczycielem w centrum i zapamiętywaniem faktów została stworzona w XIX wieku na potrzeby powstającego
wtedy społeczeństwa przemysłowego. Obecnie żyjemy już w innej epoce, do
której taki model nie pasuje. Uczniowie widzą świat przez pryzmat elektronicznych urządzeń: komputerów, telefonów komórkowych, konsol do gier, odtwarzaczy mp3. Niejednokrotnie operują nimi symultanicznie, słuchając muzyki,
surfując po Internecie, rozmawiając przez komunikator i grając w grę online.
Sposoby korzystania przez dzieci i młodzież z komputerów to ważny temat
o znaczeniu społecznym, uwzględniający zarówno aspekty pozytywne, jak i negatywne podejmowanych działań w sieci.
Komputer jest doskonałym narzędziem pomagającym w edukacji i rozwoju
dziecka. Programy edukacyjne oraz gry mogą ułatwić mu zdobywanie wiedzy
i kształtowanie takich umiejętności, jak: logiczne myślenie, kojarzenie faktów,
wytrwałość, cierpliwość, szybkie i trafne podejmowanie decyzji. Pomagają też
rozwijać spostrzegawczość, koordynację ruchów, refleks oraz koncentrację i podzielność uwagi.
Kluczowym zagadnieniem w tym przypadku jest odpowiedni dobór programów i gier do wieku oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Decyzję w tym
zakresie ułatwia europejski system oznaczeń PEGI. Za pomocą prostych ikon
informuje o tym, czego można spodziewać się po danej grze i od jakiego wieku
jest dopuszczalna. Ponadto w Internecie jest wiele stron rzetelnie recenzujących
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programy i gry komputerowe. Jest to tym ważniejsze, że odpowiednia gra może
pomóc już nawet dwulatkom w oswojeniu się z komputerem i rozwijaniu umiejętności kojarzenia, klasyfikowania i nazywania przedmiotów oraz zdarzeń.
Przykładowo Goldstein [2001] uważa, że optymalnie dozowane i prawidłowo
dobrane gry komputerowe dobrze wpływają na funkcje poznawcze i w efekcie
są w stanie nawet o 40% poprawić ich wyniki w nauce.
Trudno przecenić rolę komputerów dla dzieci niepełnosprawnych z porażeniami kończyn, zaburzeniami mowy czy słuchu. Dostosowując indywidualnie
dla każdego dziecka urządzenia peryferyjne, komputer może stać się dla nich
narzędziem komunikacji, zdobywania informacji, nauki, a w przyszłości wykonywania pracy zawodowej, co wiąże się z poprawą samooceny i możliwością
usamodzielnienia się osoby niepełnosprawnej.
Z drugiej jednak strony często korzystanie z gier komputerowych przez dzieci nie jest kontrolowane, gdyż dorośli zwykle nie znają, a często nawet nie wiedzą, na czym one polegają. Zwykle rodzice cieszą się, że dziecko chodzi jeszcze
do przedszkola, a już obsługuje komputer. Potem zaczynają się niepokoić, że
coraz więcej czasu poświęca ono na gry komputerowe, równocześnie zaniedbując swoje obowiązki, a nawet podstawowe czynności, jak choćby mycie się.
Spędzanie długiego czasu przed monitorem stwarza u dziecka wiele zagrożeń
zdrowotnych i psychologicznych. Zaliczamy do nich:
– postępujące skrzywienie kręgosłupa,
– obniżenie wydolności krążeniowo-oddechowej,
– zmęczenie oczu prowadzące do krótkowzroczności,
– obniżenie poziomu koncentracji uwagi i toku myślenia,
– zaburzenia emocjonalne,
– alienacja z rzeczywistego świata,
– zaburzenie hierarchii wartości,
– destrukcja więzi uczuciowej z najbliższymi osobami,
– uzależnienie od komputera.
Jeżeli dziecko zbyt długo lub niewłaściwie korzysta z komputera, wina za ten
stan leży po stronie osób dorosłych.
Priorytetowym zadaniem opiekunów jest uzyskanie pełnej kontroli nad dostępem dziecka do komputera. Przede wszystkim w zakresie ścisłego przestrzegania uzgodnionego wcześniej z dzieckiem limitu czasu posługiwania się
komputerem (1–3 godzin dziennie w zależności od wieku dziecka i jego wyników w nauce, a także realizowaniu przez nie obowiązków domowych) oraz doboru czynności wykonywanych przy użyciu komputera. Należy robić też częste
przerwy, w korzystaniu przez dziecko z komputera, co około pół godziny. Ponadto należy pamiętać, aby zapewnić dziecku atrakcyjne spędzanie czasu bez komputera. Właściwa atmosfera rodzinna, zainteresowanie dzieckiem, dobry kontakt
uczuciowy, rozmowy, wspólne rozrywki, sport i zabawy, rozwijanie pozakom-
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puterowych zainteresowań mogą sprawić, że nie będzie ono uciekać w wirtualną
rzeczywistość. Tym samym uzależnienie od komputera nie rozwinie się u dziecka.
A nawet, jeżeli pojawią się niektóre objawy uzależnienia, biorąc pod uwagę
relatywnie krótki czas ich trwania i plastyczność w kształtowaniu nawyków u dzieci, względnie łatwo można je zneutralizować. A gdy już do takiej patologicznej
sytuacji dojdzie, ścisła kontrola i ograniczenia w dostępie do komputera są dobrymi sposobami zaradzenia problemowi. Oczywiście korzystnie może też wpłynąć na dziecko psychoterapeutyczne wsparcie psychologa lub pedagoga.
1.7.2. Osoby dorosłe
Niewątpliwie wśród internautów są osoby uzależnione od sieci i niezależnie
od skali rozpowszechnienia tego zjawiska, potrzebują specjalistycznej pomocy.
Uzależnienia komputerowe można i należy leczyć. Powstaje więc pytanie, jak
to robić?
Najczęściej do tego celu stosuje się różne formy psychoterapii, czyli metody
zamierzonych i zaplanowanych działań terapeuty wobec osób przejawiających
określone formy zaburzeń psychicznych w celu zmiany ich patologicznych wzorców zachowań oraz modyfikację przejawianych postaw [Sęk 2008, s. 271].
Czy terapia uzależnienia od Internetu powinna polegać, tak jak w przypadku
innych uzależnień, na całkowitym odcięciu internauty od czynnika uzależniającego, a tym samym pozbawieniu go możliwości korzystania ze zdobyczy społeczeństwa informacyjnego? Oczywiście, że nie. Celem terapii jest ukształtowanie
umiejętności kontrolowania czasu spędzanego w Internecie i sposobu jego wykorzystywania [Ganowicz 2003].
Stosowana terapia zespołu uzależnienia od Internetu na ogół przypomina metody leczenia uzależnienia od alkoholu czy hazardu (często do tego celu adaptuje
się metodę tzw. „12 kroków”, stosowaną w grupach samopomocy prowadzonych
przy kościołach). Ostatnio pojawiają się również coraz bardziej zaawansowane
próby opracowania specyficznych technik leczenia uzależnień komputerowych.
Ich elementem wspólnym jest przede wszystkim przygotowanie i przestrzeganie
drobiazgowego planu dnia, a w nim ścisłe określenie czasu korzystania z Internetu.
Na całym świecie powstają organizacje i ośrodki pomocy dla uzależnionych
internautów. Najbardziej rozbudowany system pomocy jest w Stanach Zjednoczonych. Powstało tam wiele instytucji specjalizujących się w tego rodzaju terapii.
Do najbardziej znanych należą The Center for On-Line Addiction w Pittsburghu
założony w 1995 roku przez Kimberly Young oraz Computer Addiction Services w Belmont. Z kolei pierwszy badacz zespołu uzależnienia od Internetu, psychiatra Ivan Goldberg z Columbia University utworzył internetową Grupę
Wsparcia dla Osób Uzależnionych od Internetu. Z jego inicjatywy powstała także
grupa Anonimowych Siecioholików (Netaholics Anonymous) [Augustynek 2008].
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Pomoc dla uzależnionych od Internetu zorganizowano także w Chinach. Stosowana jest tam kontrowersyjna metoda leczenia uzależnień od Internetu i gier
komputerowych nazwana przez twórcę metody i szefa Centralnego Szpitala
Wojskowego w Pekinie Tao Lin [2009] Cognitive Behavioral Therapy. Polega
ona na stosowaniu szeregu form oddziaływania leczniczego (farmakoterapia,
akupunktura, testowe badania diagnostyczne, psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia zajęciowa, sport, rozwijanie pozakomputerowych zainteresowań).
Ponadto pacjenci, przepisując zadany tekst na komputerze, poddawani są bolesnym uderzeniom w palce dłoni prądem o mocy 30 V (nie należy tego mylić
z czaszkowymi elektrowstrząsami stosowanymi sporadycznie w przebiegu ciężkich psychoz i depresji prowadzących do utraty kontaktu chorego z otoczeniem).
Terapia ma wytworzyć u pacjenta nieprzyjemne skojarzenia z nadmiernym
korzystaniem z komputera.
Pacjentami są ludzie przeważnie w wieku od 14 do 24 lat, którzy cierpieli na
bezsenność, podupadali na zdrowiu, zaniedbywali swoje obowiązki i tracili znajomych, wszystko z powodu długiego czasu spędzanego przy komputerze. Pełna
kuracja trwa od 10 do 15 dni i kosztuje 48 USD za dzień [Tao Lin 2009].
Stosowanie uderzeń prądem podczas terapii nie jest niczym nowym. Stosowano ją już od dawna w terapii alkoholizmu, tworząc negatywne skojarzenia
picia alkoholu z uczuciem bólu po uderzeniu prądem [Rożnow 1978].
Również w Polsce istnieją ośrodki profesjonalnej terapii uzależnień komputerowych. W Warszawie działa Stołeczne Centrum Odwykowe, w którym aktualnie jest zarejestrowanych ponad 1000 nałogowych internautów. Oddzielną, kilkudziesięcioosobową grupę pacjentów stanowią pacjenci uzależnieni od gier
komputerowych [Jakubik 2005]. W wielu miastach wyodrębnia się z placówek
do walki z alkoholizmem i narkomanią struktury przeciwdziałające uzależnieniom czynnościowym (najczęściej od hazardu oraz komputera).
Prekursorka badań nad uzależnieniem od Internetu Kimberly Young w pracy
z 1996 roku zalecała kilka sposobów, dzięki którym mogą pomóc sobie ludzie
uzależnieni od Internetu.
Najpierw trzeba określić wzorce nadmiernego korzystania z Internetu, ważne
jest też uświadomienie sobie podstawowych objawów uzależnienia. Diagnostyczny może być czas spędzany przy komputerze.
Następnym krokiem jest zidentyfikowanie problemów leżących u podłoża tego uzależnienia. Podobnie jak ofiary innych nałogów, uzależnieni od Internetu
powinni zapytać siebie, co powoduje, że chcą uciec od codziennego życia.
Trzeci krok to opracowanie i realizowanie planu eliminacji problemów. Na
koniec osoba uzależniona musi podjąć określone działania, żeby uporać się
z samym uzależnieniem. Young [1996a] radzi, aby stopniowo ograniczać czas
korzystania z Internetu, aż do uzyskania rozsądnej jego ilości.
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Z kolei Szmajdziński [2005] uważa, że osoby, które chcą panować nad czasem poświęcanym na Internet, mogą wypróbować następującą, trzyetapową strategię polegającą na:
1. Uświadomieniu sobie, jak głęboko utrwalony jest nawyk korzystania z Internetu, ile czasu zabiera i jak nikły jest pożytek z logowania się do sieci.
2. Wykorzystaniu siły woli i promowaniu innych zajęć (przebywanie z rodziną,
sport, książka, majsterkowanie, spotkania towarzyskie itd.).
3. Kontrolowaniu czasu poświęcanego na Internet (wyznaczanie maksymalnego
limitu godzin przeznaczonych na Internet).
Cele te można osiągnąć, zapisując przez kilka dni wszystkie sesje w Internecie. Istotne jest również urozmaicenie swojego życia poprzez sport, kontakty
z innymi itd. Podstawowe znaczenie ma narzucenie sobie ograniczeń czasowych.
Ponadto internauta przed każdą sesją powinien ściśle określić jej cel i poza niego
nie wychodzić.
Kubey, Lavin, Barrows [2001] uważają, że radykalnym rozwiązaniem kwestii uzależnienia od komputera jest rezygnacja z dostępu do Internetu lub nawet
pozbycie się własnego komputera domowego. Zdarza się jednak, że siecioholik,
walcząc ze swoim uzależnieniem, sprzedaje komputer i likwiduje swoje konto
sieciowe tylko po to, aby w kilka dni później kupić komputer i od nowa rozpocząć korzystanie z sieci.
Problematyka uzależnień jest mi znana od wielu lat. Terapię osób uzależnionych prowadzę od 30 lat. Obok uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, papierosy) w swojej praktyce terapeutycznej podejmuję też
terapię uzależnień od czynności. Najcięższymi przypadkami były uzależnienia
od hazardu. W sumie zgłosiło się do mnie czterech hazardzistów i jedna hazardzistka. Jednak w żadnym z tych przypadków terapia nie zakończyła się sukcesem, gdyż hazardziści tylko deklarowali chęć leczenia, gdy w rzeczywistości
myśleli o jednym, by dalej grać; to jest właśnie ten dzień, w którym wreszcie
mogą się odegrać i tylko złośliwi ludzie z otoczenia im to uniemożliwiają, odmawiając pożyczki.
Najbardziej dramatycznym przykładem jest los 42-letniego mężczyzny. Na
początku 2000 roku był właścicielem dwóch hurtowni skór, dwóch sklepów
futrzarskich w centrum Krakowa, luksusowej willi i drogiego samochodu. Pierwszy
raz odwiedził kasyno w marcu 2000 roku i od tego czasu kilkakrotnie w tygodniu prawie całą noc spędzał tam, grając w ruletkę. W listopadzie 2000 roku
stracił wszystko, miał olbrzymie długi i zakaz wstępu do krakowskich kasyn.
Aby mieć środki na przeżycie, sprzedawał używaną odzież w budce brata na
placu targowym. Nawet tam kradł pieniądze i przegrywał je w automatach do
gier hazardowych. Był całkowicie bezkrytyczny wobec swojego nałogu. Opuściła go rodzina. Wierzyciele w coraz bardziej agresywny sposób domagali się
zwrotu długów. W grudniu 2001 popełnił samobójstwo, wjeżdżając motocyklem
pod ciężarówkę.
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Od 2000 roku prowadzę terapię uzależnień komputerowych. Zastosowana
przeze mnie metoda terapii jest zbliżona do psychoterapii behawioralnej. Uzależnienie od komputera traktuję jako zachowania nabyte w procesie uczenia się.
W terapii na podstawie wywiadu z pacjentem i jego bliskimi, jak też opierając
się na wynikach badań testów psychologicznych, identyfikuję sposób kształtowania się niepożądanego nawyku. Cele tej terapii są następujące:
– uświadomienie sobie mechanizmu i objawów uzależnienia w kontekście specyfiki własnego życia (np. gdy formą wypoczynku po pracy przy komputerze
jest surfowanie po Internecie lub granie w gry komputerowe, a nie uprawianie sportu czy spędzanie czasu z bliskimi),
– reglamentacja czasu, czyli ścisłe przestrzeganie ilości godzin spędzanych
przed komputerem poza własną pracą zawodową i nauką (nie powinien on
przekraczać 2–3 godzin dziennie),
– precyzyjne określenie i przestrzeganie dopuszczalnych czynności komputerowych (rezygnacja z odwiedzania stron zawierających treści związane z uzależnieniem od Internetu),
– zdobycie umiejętności radzenia sobie z objawami abstynencji komputerowej
poprzez pozakomputerową aktywność (sport, hobby, kontakty z innymi, praca społeczna itd.),
– uzyskanie kontroli nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia poprzez uświadomienie sobie, że walcząc niekiedy można przegrać, a ucieczka
przed problemem powoduje, że on nie tylko nie znika, lecz zwykle nasila się,
osiągając często rozmiar obsesji, życie poza komputerem powinno być pasjonujące i dostarczać wielu przyjemności),
– zapewnienie osobie uzależnionej wsparcia ze strony współuzależnionych (rodziny czy osób najbliższych) w przezwyciężeniu uzależnienia, w tym celu
informuję ich o zagrożeniach i możliwościach wyjścia z kryzysu.
Natomiast prowadzona przez mnie terapia składa się z kilku etapów wynikających z przedstawionych wyżej celów:
– zapoznanie się z problemem uzależnienia komputerowego i uświadomienie
niebezpieczeństw z nim związanych (pogorszenie stanu zdrowia, zawężenia
aktywności życiowej i zainteresowań, pogorszenie relacji z najbliższymi osobami,
– ustalenie i następnie bezwzględne przestrzeganie zakresu czynności wykonywanych w sieci, a także wyznaczenie maksymalnej liczby spędzanych godzin przy komputerze,
– przemyślenie, co jest ważne w życiu i jak powinno ono wyglądać w przyszłości (ułożenie planu rozwoju osobistego i konsekwentne realizowanie go),
– rozpoznanie dotychczasowych sposobów radzenia sobie ze stresem i poznanie ewentualnych deficytów w tym obszarze,
– nauczenie się efektywnego zarządzania czasem,
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– rozwijanie pozakomputerowych zainteresowań,
– znalezienie kogoś, kto mógłby pomóc w przezwyciężeniu uzależnienia (skuteczne może okazać się wsparcie rodziny, partnera życiowego, a nawet innych internautów).
W leczeniu uzależnień obok psychoterapii stosuję z powodzeniem także hipnozę i relaksację [Augustynek 2000a, Augustynek 2000b]. Dotyczy to także
osób uzależnionych od komputera.
Hipnoza i relaksacja służą mi w procesie terapii uzależnień komputerowych
do osiągania następujących, specyficznych dla tych metod rezultatów:
– wytworzenia odpowiedniego nastawienia pacjenta do terapii (np. poprzez
skoncentrowanie jego uwagi na psychoterapii i wytworzeniu odpowiedniej
motywacji do leczenia),
– redukcji napięcia psychicznego (poprzez sugestie relaksujące),
– eliminacji objawu lub wywołania pożądanego stanu czynnościowego (sugestie pohipnotyczne).
Ponieważ istnieją duże rozbieżności w pojmowaniu tego, czym są sugestia,
hipnoza i relaksacja, przejdę teraz do krótkiego ich scharakteryzowania.
W literaturze naukowej można wyróżnić dwie podstawowe tendencje definiowania sugestii. Pierwsza, historycznie wcześniejsza, wiąże sugestywność z zaburzeniami emocjonalnymi. Druga traktuje sugestię, jako pewien stan wewnętrzny,
będący rezultatem sugerowania, a przejawiający się w zachowaniu pod postacią
sugestywności.
Czołowym przedstawicielem pierwszego sposobu pojmowania sugestii był
Charcot [1886], który twierdził, że najwyraźniejszą cechą osobowości histeryka
jest jego nadmierna sugestywność. Pogląd ten dominował aż do początku XX
wieku. Dopiero badania Browna [1916] i Bleulera [1925] wykazały, że sugestywność histeryków jest często bardzo niska. Od tego też czasu zaczęła dominować druga tendencja w wyjaśnianiu sugestii.
Natomiast jedną z najciekawszych i zarazem najbardziej spójnych jest w tym
zakresie teoria Eysencka [1971]. Definiuje on sugestywność jako mechanizm
gotowości i skłonności do zachowania zgodnego z poleceniem lub z kontekstem
sytuacji. Nie istnieją zdaniem Eysencka [1971] ogólne cechy sugestywności, lecz
występują jej trzy odmienne typy:
– sugestywność pierwotna – dotyczy czynności motorycznych (ruchowych),
– sugestywność wtórna – ma charakter wyobrażeniowo-sensoryczny (zmysłowy),
– sugestywność prestiżu – zachodzi w sytuacji społecznych interakcji.
Eysenck interesował się problemem istnienia związku pomiędzy sugestywnością osoby a jej podmiotowymi cechami. Przede wszystkim dotyczyło to inteligencji i płci. Przebadał 865 mężczyzn i 324 kobiety, nie stwierdzając żadnej
zależności w tym zakresie. Natomiast w ocenie sugestywności odmiennych płci,
jak stwierdził Eysenck [1970], należy brać pod uwagę wpływ badającego. W 1943
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roku Eysenck przeprowadził badanie sugestywności w trzech 60-osobowych
grupach (po 30 mężczyzn i 30 kobiet w każdej z grup). W pierwszej z grup sugestie wypowiadała kobieta, w drugiej mężczyzna, trzecia wysłuchiwała głosu
męskiego emitowanego z płyty gramofonowej. W drugiej uzyskano najwyższe
rezultaty zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.
Eysenck w następnych eksperymentach potwierdził także rezultaty innych badaczy stwierdzających, że nie ma korelacji sugestywności z cechami histerycznymi czy też innymi objawami zaburzeń psychicznych. Stwierdził natomiast, że
najbardziej sugestywne są dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Następnie sugestywność
szybko maleje do około 15 roku życia. W następnych latach stabilizuje się i ponownie spada dopiero po przekroczeniu 50 lat.
Nie wdając się w dalszą analizę literatury zagadnienia, którą przedstawiłem
już w innej pracy [Augustynek 2008], proponuję przyjęcie poniższego sposobu
rozumienia pojęć: sugestia, sugerowanie i hipnoza.
Sugestia jest nakazem do działania zgodnego z treścią sugestii, która aktualizuje z doświadczenia osobniczego określone formy zachowania. Realizacja sugestii jest możliwa na drodze alternatywnych zespołów czynności, których ilość określa bogactwo doświadczenia osobniczego. Tym samym istnieje
pewna swoboda wyboru między możliwymi drogami prowadzącymi do zrealizowania sugestii. Zachodzi ścisły związek pomiędzy ilością informacji zawartą
w sugestii a swobodą jej realizacji. Im więcej informacji, tym mniejsza swoboda
wyboru. Na przykład sugestię – uprawiaj sport – można zrealizować różnorodnie. Można grać w koszykówkę, pływać czy też grać w szachy. Natomiast sugestia – uprawiaj tenis stołowy – ma znacznie zawężone możliwości zrealizowania.
Treść sugestii jest zawsze zwerbalizowana. Najczęściej bywa przekazywana
słownie. Może być także przekazywana mimiką, pantomimiką, wokalizacją, ale
i w formie symbolicznej, np. znaku drogowego. Jednak zawsze musi posiadać
określoną i zwerbalizowaną treść. Jeżeli osoba, do której sugestia została skierowana, nie zwerbalizuje jej treści, to ta nie stanie się sugestią.
W procesie komunikacji interpersonalnej sugestia przybiera wiele form: rozkazu, prośby, perswazji, dyrektywy, porady, polecenia, zakazu, nakazu, zarządzenia itd. Może być przekazywana wprost lub w postaci zakamuflowanej (metaforycznej). Sugestie różnią się między sobą siłą nakazu oraz specyfiką relacji
zachodzącej pomiędzy osobami komunikującymi się.
Nie każda sugestia jest realizowana. Wiele z nich zostaje odrzuconych. Umownie można przyjąć, że istnieją siła nakazu sugestii i reakcja na nią. Siłą nakazu
będzie subiektywna ocena sugestii dokonana przez osobę, do której została skierowana. Od tej oceny zależy reakcja na sugestię. Gdy jest pozytywna, powstaje
opór przed jej przyjęciem. Jeżeli opór ten jest mniejszy od siły nakazu sugestii,
zostaje ona wykonana. Jeżeli większy – jest odrzucona.
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Zrealizowanie jednej sugestii lub jej odrzucenie powoduje zmianę w reakcjach
na następne sugestie. Przyjęcie, zgodne z prawami uczenia Hulla [1933], powoduje zmniejszenie siły oporu w stosunku do następnej tym bardziej, im bardziej
jest ona podobna do poprzednio zrealizowanej. I odwrotnie, odrzucenie sugestii
powoduje wzrost oporu na następne, również w zależności od stopnia podobieństwa między nimi, często tak silnego, że wcześniej przyjęte nie zostaną już ponownie zrealizowane. Tym samym badani dychotomicznie dzielą się na zwiększających i zmniejszających sugestywność. Ma to duże znaczenie w psychoterapii.
Odrzucenie na jednym z pierwszych spotkań zaleceń terapeutycznych może prowadzić do uniemożliwienia uzyskania oczekiwanego rezultatu terapii. Z kolei pozytywny kontakt na pierwszym spotkaniu zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.
Reakcja na różne sugestie jest cechą indywidualną. Kształtuje się w zależności od przekonań człowieka, jego postaw, wcześniejszego doświadczenia, autorytetu osoby wypowiadającej sugestię, kontekstu sytuacyjnego, sankcji za nią
stojących (lęk przed karą) itd. Praktyka dostarcza tutaj wielu przykładów: odmowa wykonania zalecanego badania prowadzi przeważnie do odrzucenia kolejnych sugestii. Ta sama osoba może różnie zareagować na odmienne sugestie
wypowiadane przez tę samą osobę (np. wspólnego spędzenia popołudnia czy
zmiany przekonań politycznych). Różna może być także reakcja na tę samą sugestię w zależności od tego, kto ją wypowiada. Przykładowo na sugestię „proszę
ograniczyć czas korzystania z Internetu” inaczej zareaguje pacjent, gdy wypowiada ją terapeuta posiadający dla uzależnionego duży autorytet, a inaczej, gdy
mówi to osoba przez nas lekceważona lub nielubiana. Dlatego nie można mówić
o sugestywności jako względnie trwałym wymiarze osobowości człowieka.
Możemy jedynie analizować reakcje na poszczególne sugestie wypowiadane
w określonym kontekście sytuacyjnym. Jeżeli w tym rozumieniu zdefiniujemy
sugestywność, to będzie ona funkcją reakcji na różne sugestie. Natomiast sugerowanie to oczywiście przekaz sugestii zachodzący w procesie komunikowania
lub komunikowania się.
W życiu codziennym sugestia odgrywa ogromną rolę. Na niej opiera się
w znacznym stopniu proces wychowywania dzieci. Ona może wyzwolić w tłumie żywioł trudny często do opanowania. Pod jej wpływem ludzie zmieniają
poglądy, dają się przekonać innym.
Jednym z rezultatów działania sugestią jest hipnoza. Uzyskany podczas indukcji obraz hipnozy zależy od użytych sugestii. Tym samym hipnoza, będąc
stanem wewnętrznym osoby hipnotyzowanej, jest efektem sugestii działających
w czasie jej trwania.
Sugestia hipnotyczna może być stosowana w terapii zespołu uzależnienia od
komputera lub Internetu jako samodzielna technika albo element psychoterapii.
W pierwszym przypadku służy do eliminacji niepożądanego objawu, jakim jest
patologiczne korzystanie z komputera. Wtedy to walor terapeutyczny posiada
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treść sugestii, a nie sam fakt wystąpienia hipnozy. Jak pisze Aleksandrowicz
[1996, s. 158]: „Hipnoza pełni więc funkcję analogiczną do np. strzykawki zawierającej lek. Tym, co leczy, jest jej zawartość, nie zaś procedura, w którą jest
opakowana”.
W drugim przypadku wykorzystuje się właściwości samej hipnozy. Jest to
więc terapia hipnozą, a nie oddziaływaniem w czasie jej trwania.
Możliwe jest wykorzystanie hipnozy w celu zmiany negatywnego nastawienia uzależnionego do leczenia i swojego nałogu. Także tutaj warto zacytować
fragment opracowania Aleksandrowicza [1996, s. 158]: „Należy jednak pamiętać o tym, że zbudowanie związku terapeutycznego nie jest jeszcze leczeniem,
a jedynie stworzeniem warunków do tego, by mógł zaistnieć proces oddziaływania”.
Współcześnie stosuje się kilka technik hipnoterapii uzależnień. Popularna
jest technika awersyjna, polegająca na tworzeniu odruchu unikania niepożądanego zachowania poprzez skojarzenia przykrych doznań z Internetem. Przykładem tej metody jest terapia Tao Lin [2009].
Hipnoza może posłużyć również do redukcji lęku oraz stanów depresyjnych
odczuwanych przez pacjenta, który wcześniej przy pomocy komputera starał się
od nich uwolnić.
Do diagnostyki przyczyn nałogu wykorzystuje się tzw. regresję wieku, czyli
zasugerowany powrót do minionych, często zapomnianych przeżyć, będących
podstawą później ukształtowanego nałogu.
Jedną z cech charakterystycznych transu hipnotycznego jest relaksacja badanego. Zbliżone efekty uzyskuje się stosując różnorodne metody relaksacyjne,
opierające się na założeniu, że istnieje wzajemny związek między trzema czynnikami: napięciem psychicznym, stanem narządów wewnętrznych i tonusem
mięśni. Ponieważ napięcie mięśni szkieletowych można wolicjonalnie zmieniać,
to metoda likwidacji tego napięcia stanowi jeden ze sposobów zmniejszenia
skutków stresu psychicznego, a tym samym osiągnięcia relaksacji psychicznej
i poprawy funkcjonowania narządów wewnętrznych kierowanych przez ośrodkowy układ nerwowy.
Znaczenie umiejętności odprężenia się odkryto na przełomie XIX i XX wieku. Prekursor psychologii humanistycznej, Wiliam James zwrócił uwagę na stałe
pobudzenie nerwowe Europejczyków i przeciwstawił mu spokój oraz kontemplację Hindusów. Wywołało to trwające do dziś zainteresowanie kulturami
Azji, powstały liczne systemy leczenia wypoczynkiem, które dały podstawę do
stworzenia dwóch najbardziej znanych metod: relaksacji progresywnej Edmunda
Jacobsona i treningu autogennego Johannesa Schultza [Augustynek 1990].
Jacobson [1948] opracował metodę systematycznych ćwiczeń polegających
na rozluźnieniu mięśni wszystkich części ciała. Ćwiczenia podzielił na sześć
lekcji:
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1. Pacjent uczy się rozróżniać uczucie napięcia i rozluźnienia mięśni rąk. Nauka
trwa dopóty, dopóki nie nauczy się on rozluźniać jednocześnie wszystkich
mięśni przedramienia i ramienia.
2. Ćwiczenia relaksacyjne mięśni głowy. W pierwszej kolejności mięśni twarzy,
a szczególnie czoła, następnie ust i skroni. Ułożenie warg jest jednym z istotnych czynników osiągania relaksacji. Prawidłowo ułożone wargi powinny
być na kilka milimetrów rozchylone.
3. Uwaga jest skierowana na mięśnie języka, których napięcie można wyczuć
przez przyciskanie końca języka do przednich zębów.
4. Pacjent rozluźnia mięśnie barkowe.
5. Ćwiczy się rozluźnianie mięśni pleców, klatki piersiowej i brzucha.
6. Na ostatniej lekcji wykonuje się relaksację palców rąk i nóg.
Przy ćwiczeniach bardzo pomagają równomierne i głębokie wdechy i wydechy. Po zakończeniu lekcji pacjent codziennie przez pół godziny prowadzi relaksację samodzielnie.
Spośród wszystkich technik relaksacyjnych najbardziej i najdokładniej opracowana jest metoda „treningu autogennego”, stworzona na początku lat 30. XX
wieku [Schultz 1960]. Trening autogenny podzielony jest na kilka stopni. Niższy
obejmuje wykonanie standardowych zadań, które polegają na rozluźnieniu mięśni, powolnym i równomiernym oddychaniu, wytwarzaniu poczucia „pustki myślowej”. Trening rozpoczyna się od mięśni nóg, następnie obejmuje ręce, kark
i czoło. W ten sposób uzyskuje się odprężenie psychiczne, zwiotczenie ciała,
a ponadto zwolnienie akcji serca.
Stopień wyższy polega na podnoszeniu w drodze autosugestii temperatury
rąk i nóg oraz wytwarzaniu uczucia chłodu na czole.
Po osiągnięciu tego etapu, człowiek zapada w pewnego rodzaju „błogostan”,
który jest właśnie istotą treningu autogennego. Jeszcze wyższy stopień treningu
nazywa się medytacją autogenną. Przejściem do niej jest ćwiczenie polegające
na utrzymaniu przez dłuższy czas gałek ocznych w pozycji do góry i do wewnątrz (spojrzenia w kierunku środka czoła). Następnie ćwiczący uczy się wywoływać wyobrażenia bezkształtnej kolorowej plamy, dalej – wizję określonych
przedmiotów: najpierw konkretnych, później abstrakcyjnych, a wreszcie nawet
symbolicznych. Dalszym etapem jest wspominanie minionych przeżyć silnie
zabarwionych emocjonalnie. Potem ćwiczący wywołuje w pamięci obrazy określonych osób, przy czym powinien uświadamiać sobie swój stosunek do nich
oraz uzyskać zdolność pełnej z nimi empatii. Końcowym etapem treningu autogennego jest formułowanie podczas medytacji planów życiowych, wynikających z przemyślenia swoich wad i zalet, sensu życia oraz własnych pragnień.
Trening w postaci nadanej przez Schultza jest właściwie stanem lekkiej autohipnozy. Może być stosowany w leczeniu zaburzeń nerwicowych, bezsenności
i depresji.
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W prowadzonej przez siebie terapii stosuję relaksację zbliżoną do stopnia
niższego treningu autogennego Schultza [1960]. Pacjentowi sugeruję rozluźnienie mięśni, powolne i równomierne oddychanie przy uczuciu powolnego biegu
myśli. Relaksację rozpoczynam od mięśni rąk i nóg, następnie przechodzę do
tułowia, szyi i głowy. W ten sposób uzyskuję odprężenie psychiczne, zwiotczenie ciała, a ponadto uspokojenia oddechu i akcji serca. Towarzyszy temu uczucie
spokoju, które kojarzę z przekonaniem, że pacjent jest zdolny do przezwyciężenia oraz wyeliminowania uzależnienia (np. od nadmiernego korzystania z komputera).
1.7.3. Terapeutyczne walory komputera i Internetu
Internet, a także gry komputerowe mogą mieć duży walor terapeutyczny.
Hunter i współpracownicy [2002] wykazali, że Internet może być sposobem
ucieczki od lęków, bólu i stresów świata realnego. Pacjenci Harborview Burn
Center w Seattle w czasie leczenia oparzeń odwracają uwagę od nieznośnego
bólu, korzystając z Internetu. Szok i ból w momencie wypadku są jedynie początkiem długiej drogi przez mękę. Leczenie ciągnie się miesiącami. Codzienne
zmiany opatrunków, odkażanie ran i usuwanie martwej tkanki, by zapobiec zakażeniom, są tak bolesne, że nawet duże dawki środków przeciwbólowych nie są
w stanie uśmierzyć bólu. W takich chwilach większość pacjentów, szczególnie
dzieci, pragnie jedynie przenieść się myślami w jakieś inne miejsce.
Bodźce zewnętrzne nie tylko modyfikują sposób interpretacji docierających
sygnałów bólowych – mogą także zmieniać ilości dochodzących do kory mózgowej bodźców bólowych. Od dawna wiadomo, że intensywność bólu można
zmniejszyć za pomocą czynników absorbujących uwagę pacjenta, np. ulubionej
muzyki. Wirtualna rzeczywistość jest pod tym wzglądem wyjątkowo efektywna,
co czyni ją skutecznym narzędziem do walki z bólem.
Naukowcy z University of Washington opracowali prostą grę komputerową
Snow World polegającą na strzelaniu śnieżkami do pingwinów i bałwanów. Gracz
zakłada gogle, dające wrażenie trójwymiarowego widzenia i oddaje się zabawie.
Okazuje się, że doskonale odwraca to uwagę od bólu towarzyszącego rozległym
oparzeniom. Grę tę stosuje się m.in. w leczeniu poparzonych dzieci i żołnierzy
rannych w Afganistanie [Dobson 2006].
Istnieją również specjalistyczne programy komputerowe, dostępne poprzez
Internet, do leczenia różnych fobii (leku wysokości, przed lataniem samolotem,
wystąpieniami publicznymi, a także w terapii zespołu stresu pourazowego, np.
u weteranów wojny w Wietnamie).
Sieć Virtual Reality Medical Center z powodzeniem użyła programów do leczenia online ponad 300 pacjentów cierpiących na różne zaburzenia lękowe.
Terapia polega na eksponowaniu pacjentowi obrazów tego, co wywołuje w nim

78

Człowiek i Internet: przegląd literatury

największy strach. Dzięki stopniowemu oswajaniu pacjenta z lękiem, pomaga
mu się w ten sposób go przezwyciężyć.
Hunter i współpracownicy [2002] wykazali eksperymentalnie, że terapia ekspozycyjna wykorzystująca wirtualną rzeczywistość jest bardzo skuteczna w osłabianiu lęku, np. przed pająkami.
Komputer może poprawiać również sprawność psychofizyczną dorosłych.
Rosser i współpracownicy [2007] udowodnili, że odpowiednie zręcznościowe gry komputerowe poprawiają koordynację wzrokowo ruchową, koncentrację uwagi, refleks i sprawność manualną chirurgów. W badaniu przeprowadzonym na terenie Beth Israel Medical Center w Nowym Jorku lekarze grający
w gry komputerowe co najmniej trzy godziny w tygodniu popełniali o 37% mniej
błędów, działali o 27% szybciej i radzili sobie o 42% lepiej w testach umiejętności chirurgicznych niż grupa 15 chirurgów, którzy nie grali w nie.
Natomiast badania Kramera [2009] wykazały, że u osób powyżej 60 roku
życia regularne granie w gry strategiczne oraz sprawnościowe poprawia zdolności zapamiętywania, planowania i podejmowania decyzji w niejednoznacznych
sytuacjach. Odkrycie to ma duże znaczenie w sytuacji, gdy coraz więcej osób
starszych korzysta z komputera i Internetu.

2
Uzależnienia komputerowe:
badania własne

2.1
Zagadnienia badawcze i metoda badań
W epoce kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, zdominowanego
przez Internet narodziny psychologii Internetu jako nowej subdyscypliny psychologii jest nieuniknione. Przedstawione w tej pracy badania odnoszą się do tego
właśnie nowego, stosunkowo jeszcze mało poznanego obszaru eksploracji badawczej.
W oparciu o analizę literatury zagadnienia oraz doświadczenie i wiedzę autora wyniesioną z prawie trzydziestoletniej praktyki w psychoterapii uzależnień
podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na 8 pytań badawczych. Do podstawowych
dla tej pracy pytań sformułowano 4 hipotezy badawcze. Przyjęto w tym przypadku założenie, zgodne ze stanowiskiem Brzezińskiego [2003], iż postawienie
pytania badawczego na ogół już dostatecznie dokładnie określa treść hipotezy
badawczej, stanowiącej najbardziej prawdopodobną, na gruncie dotychczasowej
wiedzy badacza, odpowiedź na ten problem.
Przeprowadzenie badań stało się w dużej mierze możliwe dzięki temu, iż
w latach 1999–2009 pod kierunkiem Prof. Lesława Habera realizowany był
przez pracowników Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo Hutniczej
w Krakowie długofalowy program badawczy nad kształtowaniem się polskiego
społeczeństwa informacyjnego. W jego ramach przeprowadzono psychologiczne
badania dużych grup osób w zróżnicowanej konfiguracji analizowanych cech
badanych. Badanie te przyniosły głownie liczbowe dane. Ich uzupełnieniem była
jakościowa analiza indywidualnych przypadków osób podejmujących terapię
uzależnienia od Internetu.
W badaniach grupowych posłużono się metodą badań terenowych, których
wymogiem do orzekania o reprezentatywności danej zbiorowości, jest co najmniej 10% próba badawcza [Haber 2006, s. 47]. We wszystkich badaniach obejmujących studentów AGH próg ten został znacznie przekroczony. W pozostałych
przypadkach nie osiągnięto tego progu.
Badania grupowe, do których dobór był celowy, objęły głównie studentów
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, ale także pracowników i absolwen-
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tów dwóch innych największych krakowskich uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, a ponadto wyróżnionych z punktu
widzenia miejsca zamieszkania internautów z Małopolski. Charakterystyka grup
badawczych, powoduje, iż nie można mówić o reprezentatywności wyników dla
całej populacji polskich internautów. Mogą one posłużyć jedynie do wyciągnięcia wniosków, co do pojawiających się tendencji w populacji osób badanych.
Narzędziami badawczymi były (zamieszczone w aneksie):
– kwestionariusz stopnia uzależnienia od Internetu KSUI [ Augustynek 2005],
– kwestionariusz stylu posługiwania się komputerem KSPK [Augustynek 2003],
– Inwentarz Osobowości H. Eysencka (Maudsley Personality Inventory) – MPI
w autoryzowanej adaptacji i polskich normach autorstwa Mieczysława Choynowskiego [1996, s. 51–95].
Dodatkowym, ale bardzo istotnym źródłem informacji była analiza informacji uzyskanych od osób podejmujących terapię uzależnień komputerowych. Do
tego celu użyto metody analizy przypadku.
Według Nowaka [1970] jest to metoda badania, w której badacz dąży do
wszechstronnego opisu zbiorowości lub jednostki. Do badania przystępuje się bez
wstępnych założeń z zamiarem dokładnego zbadania zjawiska w jego rzeczywistym kontekście. Studium przypadku przebiega zwykle w dwóch etapach [Jaworowska-Obłój 1968]:
– gromadzenia informacji,
– ich analizy i interpretacji.
W analizie przypadków należy zdobywać informacje z możliwie największej
liczby źródeł: obserwacji, testów, wywiadu klinicznego i środowiskowego [Szostak 1981].
Zdobyte na potrzeby tej pracy informacje o osobach objętych terapią uzależnień komputerowych pochodziły z:
– wywiadu klinicznego
– badania testami psychologicznymi
– obserwacji pacjenta przez terapeutę podczas poszczególnych sesji psychoterapeutycznych.
Przy opracowywaniu statystycznym zebranego materiału zrezygnowano ze
stosowania bardziej zaawansowanych narzędzi statystycznych. Wynika to z faktu, że dane liczbowe pochodzą przede wszystkim z deklarowanych przez badanych liczb opartych na ich subiektywnej ocenie. Ponadto niereprezentatywny dla
populacji internautów, celowy dobór nie pozwalał na poszukiwanie statystycznie
istotnych różnic w wynikach poszczególnych grup. Dlatego też podczas analizy
statystycznej skorzystano jedynie z dwóch podstawowych narzędzi: średniej arytmetycznej i współczynnika korelacji liniowej Pearsona [Brzeziński, Stachowski
1984]:
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Średnia arytmetyczna obliczona została ze wzoru:

x=
gdzie:
xi – wartość cechy,
n – liczba pomiarów.
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Natomiast współczynnik korelacji Pearsona wyliczono ze wzoru
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W interpretacji wyników przyjęto, iż wartość współczynnika korelacji Pearsona (niezależnie od znaku + lub –) oznacza:
1) < 0,2 brak związku liniowego,
2) 0,2–0,4 słabą zależność,
3) 0,4–0,7 umiarkowaną zależność,
4) 0,7–0,9 silną zależność,
5) > 0,9 bardzo silną zależność.
Inspiracją do wyboru kierunków badań nad uzależnieniem od Internetu była
praca Griffithsa [2003], w której wskazano, pięć głównych ich kierunków:
1) ocena rozpowszechnienia uzależnień od Internetu w określonej grupie społecznej (np. wśród studentów),
2) porównywanie pod różnymi aspektami grupy osób uzależnionych z nieuzależnionymi,
3) analiza indywidualnych przypadków osób uzależnionych (case study),
4) określenie psychometrycznych cech osób nadmiernie korzystających z Internetu,
5) poszukiwanie korelacji i innych zależności statystycznych w grupie osób uzależnionych (np. powiązania z depresją czy introwersją).
Wszystkie wyróżnione przez Griffithsa [2003] kierunki badań zasługują na
szczególną uwagę i zostały uwzględnione w omawianych badaniach.
Pierwszym, co nie znaczy najistotniejszym problemem badawczym, było
zweryfikowanie na grupach polskich internautów przedstawianych w światowej
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literaturze danych dotyczących skali rozpowszechnienia uzależnień komputerowych.
W ramach drugiego kierunku badań wytyczonego przez Griffithsa (2003)
porównano pod różnymi aspektami style i sposoby korzystania z komputera
i Internetu przez uzależnionych i nieuzależnionych.
Trzeci kierunek badań był logicznym następstwem konstatacji faktu, iż badania epidemiologiczne mogą jedynie pokazać zakres obserwowanego zjawiska.
Nie pozwalają jednak wyjaśnić jego mechanizmów. Takiego zdania jest Niezgoda
[2005], który twierdzi, że badania nad problematyką uzależnienia od Internetu
wymagają przejścia od badań sondażowych, z natury rzeczy powierzchniowych,
do badań jakościowych, pogłębionych.
Analogiczny pogląd reprezentuje Haber [2005, s. 355] komentując fragment
omawianych w tej pracy badań grupowych: „W warstwie metodologicznej należałoby wprowadzić obok analizy sondażowo-parametrycznej o typowo ilościowym charakterze, analizę jakościową, wzbogaconą faktografią opisów sytuacyjnych zachowań społecznych tak w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym
o charakterze egocentrycznym oraz socjocentrycznym. Prześledzenie indywidualnych losów osób cierpiących na uzależnienie od Internetu pogłębi zrozumienie
mechanizmów psychologicznych i motywacyjnych tego zaburzenia”.
W tej sytuacji zrealizowano trzeci kierunek badań indywidualnych przeprowadzonych z osobami uzależnionymi od Internetu
Czwartym kierunkiem poszukiwań badawczych było określenie psychometrycznych cech osób nadmiernie korzystających z Internetu. W tym przypadku
poszukiwano związku wieku, płci, wykształcenia oraz aktywności zawodowej
z nadmiernym korzystaniem z Internetu.
Piątym obszarem badawczym było poszukiwanie korelacji introwersji, ekstrawersji oraz neurotyzmu z czasem przeznaczanym na komputer.
Do każdego kierunku poszukiwań sformułowano pytania badawcze, a do najistotniejszych także hipotezę badawczą.
Opracowując schemat badań do pierwszego wyżej wymienionego kierunku
eksploracji postanowiono zweryfikować dane nieznajdujące potwierdzenia w moich
obserwacjach klinicznych. Wielu autorów podaje bowiem bardzo wysokie liczby
internautów uzależnionych od sieci (patrz rozdział: Rozpowszechnienie uzależnienia od Internetu). Przykładami mogą być:
– Scherer [1997] – 13,8%,
– Anderson [1998] – 9, 8%,
– Morahan i Schumacher [2000] – 8%,
– Kubey, Lavin i Barrows [2001] – 9,3%,
– Nalwa and Anand [2003] – 5,2%,
– Kaltiala-Heino, Lintonen i Rimpela [2004] – 3,7%.
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Przyjmując, że mamy 5% uzależnionych, spośród około 15 mln internautów
w Polsce, daje to monstrualną liczbę około 750 000 siecioholików. Nie znajduje
ona potwierdzenia w praktyce klinicznej ośrodków zajmujących się terapią uzależnień. To spostrzeżenie skłoniło do postawienia pytania badawczego, jakie
jest rozpowszechnienie uzależnienia od Internetu w Polsce? Na bazie tego
pytania sformułowano następującą hipotezę badawczą, Liczba osób uzależnionych od Internetu została zawyżona w przeważającej ilości opracowań naukowych na ten temat. Jeżeli hipoteza ta znajdzie empiryczne potwierdzenie,
należy wówczas poszukiwać odpowiedzi na pytanie, dlaczego w większości badań błędnie oszacowano liczbę osób uzależnionych od Internetu? Istnieją
w tym przypadku, moim zdaniem, dwie możliwości:
1) przyjęto błędne kryteria rozpoznania uzależnienia od Internetu,
2) jest to rezultat błędów metodologicznych w przeprowadzonych badaniach.
Hipotezą alternatywną w stosunku do hipotezy badawczej jest to, iż rozpowszechnienie uzależnienia od Internetu prawidłowo oszacowano w publikacjach naukowych podejmujących to zagadnienie (na poziomie kilku procent).
Jeżeli tak jest, powstaje pytanie, dlaczego większość uzależnionych od Internetu nie zgłasza swojego problemu i nie podejmuje specjalistycznej terapii?
Opisując zespół uzależnienia od Internetu nie można zapominać, że przeważnie uzależniamy się nie Internetu jako takiego, ale od czynności przy jego pomocy wykonywanych. Dla przedstawienia oraz zrozumienia powstawania i przebiegu uzależnień komputerowych istotne jest poznanie dominujących stylów posługiwania się komputerem a w szczególności Internetem, czyli określenie, najczęstszych sposobów ich wykorzystywania zarówno przez uzależnionych jak
i przeciętnych użytkowników sieci. W badaniach nad tym zagadnieniem postawiono pytania: Jakie są najpopularniejsze czynności Internetowe? oraz Czy
najpopularniejsze są zarazem najbardziej uzależniającymi czynnościami Internetowymi? Do ostatniego pytania można sformułować następującą hipotezę:
Najpopularniejsze czynności Internetowe są zarazem najbardziej uzależniającymi.
Kolejnym pytaniem było, kto jest najbardziej zagrożony uzależnieniem od
Internetu? Z analizy literatury i doświadczenia terapeutycznego autora wynika,
że istotnym czynnikiem zwiększającymi prawdopodobieństwo popadnięcia w uzależnienie od Internetu jest przede wszystkim: współwystępowanie innych uzależnień.
Spostrzeżenie to. pozwala to sformułować następna hipotezę: współwystępowanie innych uzależnień zwiększa prawdopodobieństwo uzależnienie się
Internauty od komputera.
Następnym pasjonującym dla psychologa problemem badawczym są osobowościowe uwarunkowania badanego zjawiska. Problem ten jest ważny zarówno
od strony teoretycznej, badawczej, jak i praktycznej gdyż determinuje przebieg
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terapii. Jest to jednak trudne zadanie badawcze. Dzieje się tak między innymi,
dlatego, że istnieje wiele diametralnie różnych koncepcji osobowości determinujących odmienne podejście do omawianej problematyki. Tym samym eksplorując
zagadnienie związku cech osobowości z uzależnieniem od Internetu konieczne
jest odniesienie się do konkretnej teorii osobowości. Spośród wielu, teorie osobowości H. Eysencka oraz McCrae i Costy [2005] są najczęściej stosowane
w empirycznych badaniach do określenia osobowościowych uwarunkowań uzależnienia od Internetu.
W tej pracy wybrano dymensje introwersji – ekstrawersji oraz zrównoważania – neurotyzmu pochodzących z koncepcji osobowości Eysencka [1970], w której
opisano osobowość jako hierarchiczną (pionową i poziomą) organizację różnych
jej cech. W pionowej strukturze Eysenck [1970] wyróżnił następujące poziomy:
– specyficznych reakcji (skojarzenia bodźca i reakcji), kształtują się one na
bazie wrodzonych reakcji na bodźce, wzbogaconej o efekty uczenia się zachodzącego w toku życia,
– reakcji nawykowych (odruchowe reakcje bezwarunkowe i warunkowe oparte
na mechanizmach warunkowania klasycznego i instrumentalnego),
– cech (towarzyskość, dominacja, asertywność, aktywność, ruchliwość),
– typu (introwersja i ekstrawersja).
Natomiast w poziomej analizie struktury osobowości wyróżnia następujące
jej wymiary (dymensje):
– introwersja,
– zrównoważenie,
– psychotyzm,
– zdolności.
Introwersja w teorii H. Eysencka to wymiar osobowości w przedziale od introwersji do ekstrawersji określający ukierunkowanie energii psychicznej, w skrajnej introwersji na samego siebie, a w ekstrawersji na innych ludzi.
Introwertyk to człowiek pesymistyczny, cichy, skromny, zorientowany na
samego siebie. Stara się izolować od innych ludzi. Źle toleruje zmiany, a jeżeli
one zachodzą, z trudem się do nich przystosowuje. Przywiązuje się do znanych
sobie osób, rzeczy i form zachowania. Jest typem samotnika. Emocje powstają
u niego wolno, ale i rozładowują się z trudem. Introwertyk stara się ukrywać przeżywane emocje. W życiu jest skrupulatny i drobiazgowy. Raczej pesymistyczny
i nieufny wobec innych. Źle się czuje się w gronie obcych sobie ludzi. Można
przypuszczać, że introwertyk będzie chętnie i często przez długi czas korzystał
z komputera do realizacji wielu celów osobistych. Będzie tym samym narażony
na rozwój u niego objawów uzależnienia od komputera.
Natomiast ekstrawertyk jest osobą towarzyską, rozmowną, aktywną, optymistyczną, zorientowaną na innych ludzi, interesującą się światem zewnętrznym.
Ma słaby wgląd w samego siebie. Jest towarzyski i optymistyczny, lubi pracę
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urozmaiconą, łatwo przystosowuje się do zmian. Źle toleruje monotonię. Nie jest
skrupulatny ani drobiazgowy. Często jego reakcje są impulsywne., Negatywne
emocje w nim nie zalegają. Dobrze się czuje nawet wśród obcych sobie ludzi.
Chętnie podejmuje się ról kierowniczych [Strelau 1985]. Uzasadnione wydaje
się przypuszczenie, że komputer będzie dla niego narzędziem do wykonywania
bieżących zadań. Będzie unikał wielogodzinnego ślęczenia przed komputerem
jako zajęcia dla niego monotonnego. Tym samym będzie mniej narażony od
introwertyka na wystąpienie u niego uzależnienia od komputera.
Neurotyzm z kolei jest dymensją chwiejności emocjonalnej, od pełnego zrównoważenia, łatwości odprężania i odreagowywania się, pewności siebie, dużej
odporności na stres, adekwatności reakcji emocjonalnej do sytuacji zewnętrznej
– aż do wysokiej nadpobudliwości psychicznej, nieadekwatnych do sytuacji
reakcji emocjonalnych, braku pewności siebie, małej odporności na stres, lęku,
a także zaburzeń nerwicowych. Nasuwać to może przypuszczenie, że osoby neurotyczne mogą redukować swój niepokój poprzez ucieczkę od otaczającego świata
do wirtualnej rzeczywistości.
Konfiguracja introwersji i ekstrawersji oraz neurotyzmu zdaniem Eysencka
[1970] umożliwia określenie typu temperamentu człowieka:
• zrównoważony introwertyk to flegmatyk: jest człowiekiem powolnym, mało
podatnym na zmiany, spokojnym i zrównoważonym;
• niezrównoważony introwertyk jest melancholikiem: to człowiek powolny,
pesymistyczny, zahamowany, uczucia u niego zalegają nieraz przez bardzo
długi czas i z trudem rozładowują się. Dominuje u niego pesymizm;
• zrównoważony ekstrawertyk to sangwinik: jest osobą aktywną, optymistyczną, ruchliwą. Jego reakcje emocjonalne i zachowanie są spontaniczne niejednokrotnie impulsywne, dobrze przystosowuje się do zmian;
• niezrównoważony ekstrawertyk jest cholerykiem: jest wybuchowy, zmienny,
szybki, niezrównoważony, emocje rozładowuje prawie natychmiast niejednokrotnie wybuchowo.
H. Eysenck traktuje przedstawione przez siebie dymensje, jako zasadnicze
składniki osobowości funkcjonującej na bazie określonych mechanizmów fizjologicznych.
Neurotyzm związany jest z chwiejnością systemu nerwowego. Ekstrawersja
wiąże się z przewagą procesów hamowania w korze mózgowej, introwersja przeciwnie z przewagą procesów pobudzenia. Tym samym, jak pisze Eysenck [1970,
s. 26]: „Główne dymensje osobowości są cechami konstytucjonalnymi opartymi
o fizjologiczną i anatomiczną strukturę ośrodkowego układu nerwowego”.
Wysoki stopień neurotyzmu w połączeniu z silną introwersją lub ekstrawersją
prowadzi do określonych typów zaburzeń psychicznych: „Psychopaci, tj. kłamcy, zbrodniarze, złodzieje, plasują się wysoko w skali neurotyzmu i ekstrawersji.
Podobnie rzecz ma się z histerykami. Pacjenci cierpiący na stany lękowe, depre-
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sje reaktywne, obsesje wykazują wysoki stopień neurotyzmu i introwersji. Określam ich mianem dystymików” [Eysenck 1970, s. 74].
Wśród autorów bazujących na Eysencka koncepcji osobowości i podejmujących zagadnienie uzależnień komputerowych istnieje duża zbieżność poglądów,
iż silna introwersja i wysoki neurotyzm sprzyjają występowaniu uzależnienia od
Internetu. Tak twierdzą między innymi: Young i Rodgers [1998], Petrie i Gunn
[1998], Armstrong, Phillips i Saling [2000], Beard i Wolf [2001], Caplan [2003],
Pluciński [2006].
Przystępując do weryfikacji tych poglądów na grupie polskich internautów
sformułowano następujące pytanie badawcze, Jakie są osobowościowe korelaty uzależnień Internetowych w zakresie związku introwersji, ekstrawersji
i neurotyzmu z uzależnieniami Internetowymi? Na bazie tego pytania sformułowano kolejną hipotezę badawczą, istnieje wprost proporcjonalny związek
poziomu introwersji i neurotyzmu z częstotliwością występowania uzależnienia od Internetu.
Tak jak w przypadku każdego zaburzenia istotne jest poznanie rokowań, co
do możliwości uzyskania poprawy. W celu przybliżenia się do wyjaśnienia tego
zagadnienia dokonano analizy informacji zebranych podczas indywidualnych sesji
terapeutycznych poszukując odpowiedzi na kolejne pytanie, Jakie czynniki wpływają na skuteczność terapii zespołu uzależnienia od Internetu?
Poniżej zamieszczono zbiorczo listę przedstawionych powyżej pytań i hipotez badawczych:
Pytania badawcze:
1. Jakie jest rozpowszechnienie uzależnienia od Internetu w Polsce?
2. Dlaczego w większości badań błędnie oszacowano liczbę osób uzależnionych
od Internetu?
3. Dlaczego większość uzależnionych od Internetu nie zgłasza swojego problemu i nie podejmuje specjalistycznej terapii?
4. Jakie są najpopularniejsze czynności Internetowe?
5. Czy najpopularniejsze są zarazem najbardziej uzależniającymi czynnościami
Internetowymi?
6. Kto jest najbardziej zagrożony uzależnieniem od Internetu?
7. Jakie są osobowościowe korelaty uzależnień Internetowych w zakresie
związku introwersji, ekstrawersji i neurotyzmu z uzależnieniami Internetowymi?
8. Jakie czynniki wpływają na skuteczność terapii zespołu uzależnienia od Internetu?
Hipotezy badawcze:
1. Liczba osób uzależnionych od Internetu została zawyżona w przeważającej
ilości opracowań naukowych na ten temat.
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2. Najpopularniejsze czynności Internetowe są zarazem najbardziej uzależniającymi.
3. Współwystępowanie innych uzależnień zwiększa prawdopodobieństwo uzależnienie się Internauty od komputera.
4. Istnieje wprost proporcjonalny związek poziomu introwersji i neurotyzmu
z częstotliwością występowania uzależnienia od Internetu.
Ze względu na dużą różnorodność cech osób badanych objętych eksploracją
szczegółowe informacje o nich każdorazowo przedstawiono przed prezentacją
wyników danego etapu badań.

2.2
Sposoby korzystania z komputerów

Przeważnie uzależniamy się nie od samego Internetu, ale od czynności poprzez niego wykonywanych. Dla wielu dzięki sieci powstały alternatywne sposoby realizacji innych nałogów. Internetowy hazard może zastąpić hazard w kasynie, a internetowa pornografia – oglądanie kaset wideo.
Dla zrozumienia powstawania i przebiegu uzależnień komputerowych istotne
jest poznanie dominujących stylów posługiwania się komputerem i Internetem,
czyli określenie, między innymi, najczęstszych sposobów ich wykorzystywania.
Poznawszy to zagadnienie stanie się możliwa odpowiedź na pytanie czy najpopularniejsze czynności komputerowe są równocześnie najbardziej uzależniającymi? Być może jednak tak nie jest gdyż niektóre z czynności komputerowych,
wcale nie te najpopularniejsze, poprzez swoje specyficzne właściwości sprzyjają
uzależnieniu się od nich?
Badania stylu posługiwania się komputerem i Internetem zrealizowano w latach 2000–2006 roku w ramach długofalowego programu badań prowadzonych
pod kierunkiem Prof. dr hab. Lesława Habera, a realizowanych przez pracowników Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
nad kształtowaniem się polskiego społeczeństwa informacyjnego.
Badania rozpoczęto w 2000 roku. Osobami badanymi byli tylko studenci I
i III roku, mieszkający w akademikach AGH. Był to wyraźnie celowy dobór
próby badawczej, związany ze wszystkimi konsekwencjami braku reprezentatywności w stosunku do ogółu cech demograficznych studentów AGH.
Zmiennymi różnicującymi badanych były płeć i rok studiów. Badania realizowano na grupie losowo wybranych 1461 studentów wszystkich wydziałów
AGH w wieku od 19 do 23 lat. Wśród nich 930 osób studiowało na I roku, a 531
na III roku. W grupie badanych było 566 kobiet i 895 mężczyzn.
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W badaniach zastosowano kwestionariusz stylu posługiwania się komputerem (KSPK) [Augustynek 2003] zamieszczony w aneksie. Składał się on z pytań
dotyczących czasu korzystania z komputera i Internetu, poziomu umiejętności
komputerowych, a także preferencji internetowych. Obok odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszu badani podawali informacje na temat swojej płci,
wieku, kierunku, roku studiów oraz rodzaju dostępu do komputera i Internetu
i jego miejsca (stały, sporadyczny, brak, własny, w pracy, na uczelni, u znajomych,
kawiarenki internetowe).
Ponieważ na styl posługiwania się komputerem w zasadniczy sposób wpływa
wiedza informatyczna w omawianych badaniach na wstępie przeanalizowano
poziom umiejętności komputerowych u badanych (tabela 3 i 4).
Tabela 3. Potrafisz posługiwać się komputerem w zakresie (w %)
Ogółem
Lp.

1

Umiejętności komputerowe

Nie potrafię posługiwać się komputerem

I rok
N = 930

I rok

III rok
N = 531

K
N = 382

III rok

M
N = 548

K
N = 184

M
N = 347

3,9

0,9

5,42

2,92

1,6

0,6
19,9

2

Gry

41,0

22,4

50,1

35,0

27,2

3

MS Office

45,7

50,1

35,6

51,0

56,0

62,2

4

Programy użytkowe

39,1

58,6

26,8

46,5

47,3

64,5

5

Internet

63,6

80,5

49,1

72,4

76,6

82,6

6

Zaawansowane programy

14,4

20,6

4,8

20,3

10,9

24,0

7

Konfiguracja oprogramowania

26,3

39,0

3,9

40,0

12,5

53,0

8

Pisanie prostych programów

22,9

28,4

15,4

27,5

20,1

32,8

9

Pisanie złożonych programów

2,5

4,5

0,6

3,6

1,1

6,9

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 4. Klasyfikacja umiejętności posługiwania się różnymi funkcjami komputera
Lp.

I rok

III rok

1

Internet – 63,6%

Internet – 80,5%

2

MS Office – 45,7%

Programy użytkowe – 58,9%

3

Gry – 41,0%

MS Office – 50,1%

4

Programy użytkowe – 39,1%

Konfiguracja oprogramowania – 39%

5

Konfiguracja oprogramowania – 26,3%

Pisanie prostych programów – 28,4%

6

Pisanie prostych programów – 22,9

Gry – 22,4%

7

Zaawansowane programy – 14,4%

Zaawansowane programy – 20,6%

8

Nie potrafię – 3,9%

Pisanie złożonych programów – 28,4%

9

Pisanie złożonych programów – 2,5%

Nie potrafię – 0,9%

Źródło: Opracowanie własne.
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Wiedza informatyczna studentów w 2000 roku była bardzo zróżnicowana.
Przykładowo na I i III roku były osoby, które nie wiedziały, co to jest witryna
internetowa AGH, ale i były osoby potrafiące pisać złożone programy komputerowe.
Kilka procent badanych w roku 2000 nie potrafiło posługiwać się komputerem. Na I roku było tych osób czterokrotnie więcej niż na III roku. W obu grupach mężczyzn takich znaleziono znacznie mniej niż kobiet.
Pewna część przebadanych studentów obok umiejętności uruchomienia komputera znała tylko 1 lub 2 programy i do nich ograniczała swoją aktywność komputerową. Najczęściej była to przeglądarka internetowa, MS Word lub jakaś gra.
Przyczyną takiego stanu rzeczy był (uwarunkowany często ekonomicznie) brak
stałego dostępu do komputera. W 2000 roku tylko 37,8% przebadanych studentów miało stały dostęp do komputera, a do Internetu 18,7% (wynikało to także
z faktu, że ogólnodostępna dla studentów uczelniana sieć komputerowa była
w 2000 roku dopiero budowana). Pozostali mogli korzystać z komputera i Internetu tylko okazjonalnie.
W prawie wszystkich formach posługiwania się komputerem przewagę miał
III rok i mężczyźni niezależnie od roku studiów. Wyjątek stanowiły gry. Więcej
grających było na I roku, a także częściej grały, niezależnie od roku studiów,
studentki niż ich koledzy. Występowała również tendencja do zmniejszania się
różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami na III roku studiów w porównaniu
z I rokiem.
Natomiast konfiguracja oprogramowania i pisanie złożonych programów
komputerowych były wyraźnie domeną mężczyzn.
Kolejne zagadnienie, które stało się przedmiotem eksploracji badawczej, odnosiło się do sposobów korzystania z Internetu (tabele 5 i 6).
Tabela 5. Wykorzystanie różnych funkcji Internetu (w %)
Ogółem
Lp.

Formy korzystania z Internetu

1

2

1

Poczta elektroniczna

2

Gry sieciowe

3

Erotyka

I rok
N = 880

I rok

III rok
N = 531

K
N = 382

III rok

M
N = 548

K
N = 184

M
N = 347

3

4

5

6

7

8

59,0

87,6

43,4

68,4

78,4

96,5

25,6

28,4

19,4

29,3

7,1

39,8

23,8

28,4

5,4

35,1

7,1

39,8

4

Prowadzenie prywatnego biznesu

5

Automatyczne przeglądanie stron WWW

5,6

8,3

4,0

6,6

6,4

9,2

45,4

62,9

30,9

52,4

57,7

65,1

6

Zdobywanie informacji

53,7

72,1

7

Wykorzystywanie programów edukacyjnych

30,5

38,5

45,7

56,9

67,6

73,1

29,0

31,0

37,2

44,0

8

Kontakty z AGH

24,7

36,5

19,0

28,1

28,5

42,4

93

Sposoby korzystania z komputerów

1

2

3

4

5

6

7

8

4,4

7,0

3,3

4,9

7,0

7,0

35,5

49,5

41,3

43,3

10,8

17,2

8,7

19,3

14,2

46,6

23,9

57,9

2,0

7,0

6,9

10,7

9

Zakupy internetowe

10

Rozmowy internetowe

44,2

42,9

11

Grupy dyskusyjne

14,8

16,7

12

Kopiowanie plików i oprogramowania

34,3

46,1

13

Hakerstwo

5,4

9,2

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 6. Klasyfikacja popularności poszczególnych funkcji Internetu
Lp.

1

I rok

III rok

Poczta elektroniczna – 59%

Poczta elektroniczna – 87,6%

2

Zdobywanie informacji – 53,7%

Zdobywanie informacji – 72,1%

3

Automatyczne przeglądanie stron WWW – 45,4% Automatyczne przeglądanie stron WWW – 62,9%

4

Rozmowy internetowe – 44,2%

Kopiowanie plików i oprogramowań – 46,1%

5

Kopiowanie plików i oprogramowań – 34,3%

Rozmowy internetowe – 42,9%

Źródło: Opracowanie własne.

Popularność różnych funkcji Internetu w 2000 roku miała podobny rozkład,
a zarazem duże zróżnicowanie w zakresie częstotliwości posługiwania się różnymi jego funkcjami. Są wśród nich bardzo popularne (poczta elektroniczna, przeglądanie stron WWW, zdobywanie informacji). Są i rzadko wykorzystywane
(zakupy, prowadzenie prywatnego biznesu). Występują też takie, którymi badani
nie posługiwali się lub nie przyznawali się do nich (erotyka, hackerstwo).
W styczniu i lutym 2003 roku zrealizowano drugi etap badań. Założono
w nich, że podstawę analityczną będzie stanowić materiał zgromadzony w 2000
roku, jak również uzyskany w eksploracji z 2003 roku, co umożliwi uchwycenie
dynamiki zmian jakościowych i ilościowych, jakie dokonały się między kolejnymi etapami badań. Jako stałe postępowanie badawcze przyjęto metodę badań
terenowych [Haber 2003].
W badaniach zastosowano kwestionariusz stylu posługiwania się komputerem [Augustynek 2003].
Głównym kryterium różnicującym respondentów był podział według roku
studiów. Założono, że badane grupy studentów będą reprezentatywne w stosunku do ogółu studentów danego wydziału AGH na roku I oraz III.
Wymogiem badań terenowych w stosunku do orzekania o reprezentatywności
danej zbiorowości jest co najmniej 10,0% próba badawcza [Haber 2006, s. 47].
W badaniach z 2003 roku próg ten został znacznie przekroczony.
W 2003 roku AGH na I roku studiowało 4468 osób. Natomiast ogólna liczba
studentów III roku wynosiła 3077 osób. W sumie na I i III roku wszystkich wydziałów AGH studiowało 7545 studentów.
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Badaniami objęto łącznie 3490 studentów AGH w wieku od 19 do 27 lat (co
stanowi 46, 3% badanej populacji). W grupie osób badanych 2177 studentów
było z I roku wszystkich wydziałów AGH, w tym 761 kobiet i 1416 mężczyzn
(48, 7% studentów I roku) oraz 1313 studentów III roku, także z wszystkich
wydziałów AGH (42,7%), w tym 468 studentek oraz 845 studentów (42,7%).
Najpierw obliczono wyniki badanych w zakresie poziomu umiejętności komputerowych. Umiejętności te skategoryzowano identycznie jak w 2001 roku.
W tabeli 7 przedstawiono wyniki tej analizy. Natomiast w tabeli 6 porównano
wyniki uzyskane w 2000 i 2003 roku.
Tabela 7. W jakim zakresie potrafisz posługiwać się komputerem (w %)
Ogółem
Lp.

Umiejętności komputerowe

1

Nie potrafię posługiwać się komputerem

2
3

I rok
N = 2177

I rok

III rok
N = 1313

K
N = 761

III rok

M
N = 1416

K
N = 468

M
N = 845

0,2

0,6

0,4

1,2

0,4

0,6

Gry

20,6

11,1

25,5

17,9

19,0

6,7

Ms Office

57,2

61,8

50,5

60,8

57,4

64,2

4

Programy użytkowe

54,3

55,8

45,9

58,8

45,2

61,7

5

Internet

79,8

77,5

80,7

79,4

77,1

77,6

6

Zaawansowane programy

25,3

28,4

12,9

32,0

17,3

34,4

7

Konfiguracja oprogramowania

43,4

44,2

15,6

58,4

17,8

58,9

8

Pisanie prostych programów

30,2

32,7

16,9

37,3

19,7

39,8

9

Pisanie złożonych programów

6,5

12,9

1,4

9,3

2,8

18,5

Źródło: Opracowanie własne.

W 2003 roku już tylko znikoma liczba studentów nie potrafiła posługiwać się
komputerem. Wystąpiła również tendencja do zmniejszania się różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami na III roku studiów w porównaniu z I rokiem.
Tabela 8. Klasyfikacja umiejętności posługiwanie się różnymi funkcjami
komputera
Lp.

I rok – 2000

I rok – 2003

1

2

3

1

Internet – 63,6%

Internet – 79,8%

2

MS Office – 45,7%

MS Office – 57,2%

3

Gry – 41,0%

Programy użytkowe – 54,3%

4

Programy użytkowe – 39,1%

Konfiguracja oprogramowania – 43,4%

5

Pisanie prostych programów – 22,9%

Pisanie prostych programów – 30,2%
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1

6

2

Zaawansowane programy – 14,4%

3

Zaawansowane programy – 25,3%

7

Konfiguracja oprogramowania – 6,3%

Gry – 20,6%

8

Nie potrafię – 3,9%

Pisanie złożonych programów – 6,5%

9

Pisanie złożonych programów – 2,5%

Nie potrafię – 0,6%

III rok – 2000

III rok – 2003

1

Internet – 80,5%

Internet – 77,48%

2

Programy użytkowe – 58,9%

MS Office – 61,84%

3

MS Office – 50,1%

Programy użytkowe – 55,83%

4

Konfiguracja oprogramowania – 39%

Konfiguracja oprogramowania – 44,25%

5

Pisanie prostych programów – 28,4%

Pisanie prostych programów – 32,67%

6

Gry – 22,4%

Zaawansowane programy – 28,41%

7

Pisanie złożonych programów – 28,4%

Pisanie złożonych programów – 12,87%

8

Zaawansowane programy – 20,6%

Gry – 11,12%

9

Nie potrafię – 0,9%

Nie potrafię – 0,38%

Źródło: Opracowanie własne.

Prowadząc analizę statystyczną zebranego materiału, obliczono korelacje według wzoru Pearsona [Brzeziński, Stachowski 1984] pomiędzy wszystkimi zmiennymi z kwestionariusza stylu posługiwania się komputerem. Obliczone współczynniki korelacji w przeważającej liczbie były nieistotne. Jedynie kilka z nich
przekroczyło próg istotności na poziomie współczynnika alfa = 0,05.
Najciekawszą wykrytą zależnością był odwrotnie proporcjonalny związek pomiędzy poziomem umiejętności posługiwania się komputerem a częstotliwością
korzystania z Internetu. Wykryta w 2000 roku zależność pomiędzy poziomem
wiedzy informatycznej a częstotliwością logowania się do sieci została potwierdzona badaniach z 2003 roku. Przedstawiono to w tabeli 9.
Tabela 9. Korelacja częstotliwości logowania się do Internetu z poziomem wiedzy
informatycznej
Rok studiów

Współczynnik korelacji

I (2000)

–0,35

I (2003)

–0,28

III (2000)

–0,59

III (2003)

–0,47

Źródło: Opracowanie własne.
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Uzyskane wyniki wskazują, że im wyższa wiedza informatyczna, tym rzadsze
logowanie się do Internetu. Prawdopodobnie dla początkujących „komputerowców” Internet jest bardzo atrakcyjnym medium. Natomiast ci zaawansowani wykorzystują komputer, a tym samym i Internet sprawniej, wszechstronniej i bardziej racjonalnie.
Analogiczny wynik uzyskali Widyanto i Griffiths [2006] stwierdzając, że internauci o dłuższym stażu internetowym krócej korzystają z Internetu niż nowicjusze. Wynika to ich zdaniem z habituacji atrakcyjności tego medium.
W efekcie przeprowadzonych badań zaobserwowano szereg korzystnych
procesów zachodzących w latach 2000–2003, świadczących o coraz szerszym
wykorzystywaniu możliwości oferowanych przez komputer i Internet przez studentów AGH. Zaliczyć można do nich:
– wyraźny spadek liczby studentów nieposługujących się komputerem i Internetem,
– znaczny przyrost wiedzy i umiejętności komputerowych (szczególnie zauważalne jest to w przypadku studentów I roku),
– zmniejszenie się różnicy umiejętności komputerowych między I i III rokiem
oraz pomiędzy studentami oraz studentkami,
– spadek popularności gier komputerowych.
Odnosząc do rezultatów i wniosków innych autorów oraz wyników badań
własnych z lat 2000–2003, można stwierdzić, że nie występują znaczące różnice w stylu posługiwania się komputerem i Internetem wśród osób różnych narodowości, różnego poziomu wykształcenia czy różnej aktywności zawodowej.
Niezależnie od specyfiki grupy internautów objętych badaniami najczęściej
poprzez Internet komunikowali się z innymi, zdobywali potrzebne informacje,
korzystali z internetowych usług i różnorodnych form rozrywki (gry online,
seks, muzyka, filmy itp.). Powstaje, więc pytanie czy najpopularniejsze funkcje
Internetu są zarazem najbardziej uzależniającymi? Zagadnienie to podjęto w kolejnym rozdziale tej pracy.

2.3
Rozpowszechnienie uzależnienia od Internetu
W celu zweryfikowanie hipotezy, iż liczba osób uzależnionych od Internetu została zawyżona w opracowaniach naukowych na ten temat przeprowadzono trzyetapowe badania (zrealizowane w 2003, 2005 oraz 2006 roku) w ramach długofalowego programu badawczego nad kształtowaniem się polskiego
społeczeństwa informacyjnego, realizowanego przez pracowników Wydziału
Humanistycznego AGH pod kierunkiem Prof. dr hab. Lesława Habera.
Przedstawioną powyżej hipotezę weryfikowano odnosząc uzyskane wyniki
do opisanych już wcześniej trzech kryteriów diagnostycznych:
1. Objawowego.
2. Czasowego.
3. Samooceny.
Jako narzędzie badawcze zastosowano (zamieszczony w aneksie) kwestionariusz stopnia uzależnienia od Internetu – KSUI w wersji z 2003 [Augustynek
2003] oraz 2005 roku [Augustynek 2005].
A. Kryterium czasowe:
Wszyscy badani odpowiadali na następujące pytania:
• Ile średnio godzin tygodniowo spędza Pan(i) przed komputerem?
• Ile średnio godzin tygodniowo przeznacza Pan(i) na Internet?
W badaniach z 2005 i 2006 roku dodano następujące pytania:
• Ile średnio godzin tygodniowo spędza Pan(i) przed komputerem, niezależnie od pracy zawodowej i nauki?
• Ile średnio godzin tygodniowo przeznacza Pan(i) na Internet, niezależnie
od pracy zawodowej i nauki?
Opierając się na doświadczeniach własnych [Augustynek 2004] i wynikach
innych autorów [np. Grohol 2006; Widyanto i Griffiths 2006], do interpretacji wyników przyjęto przedstawione w tabeli 1 przedziały czasu przeznaczanego na
Internet, niezależnie od pracy zawodowej i nauki, będące podstawą określenia
stopnia uzależnienia od Internetu.
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Tabela 10. Przedziały czasu poświęcanego na Internet
Liczba godzin tygodniowo przeznaczanych
na Internet, niezależnie od pracy zawodowej i nauki

Stopień uzależnienia od Internetu,
z punktu widzenia kryterium czasowego

0–30

Racjonalne użycie

31–49

Zagrożenie nadmiernym użyciem

50–62

Nadmierne użycie

63 i więcej

Destrukcyjne użycie

Źródło: Opracowanie własne.

B. Kryterium objawowe:
Respondenci odpowiadali na następujące pytania:
• Czy zdarzają ci się wielogodzinne, nieprzerwane sesje w Internecie?
• Czy często myślisz, co robiłeś lub co będziesz robił w Internecie?
• Czy potrafisz kontrolować czas przeznaczony na Internet?
• Czy czas ten ostatnio wydłuża się?
• Czy przez Internet zdarza ci się zaniedbywać inne sprawy lub obowiązki?
• Czy Internet służy ci jako ucieczka od problemów, lęku lub przygnębienia?
• Czy osoby ci najbliższe uważają, że zbyt dużo czasu spędzasz w Internecie?
Diagnostyczną (objaw uzależnienia) przeważnie była odpowiedź: TAK. Wyjątek stanowiło pytanie nr 3 w przypadku, którego odpowiedź NIE była diagnostyczna. O zagrożeniu uzależnieniem świadczyć mogą cztery diagnostyczne odpowiedzi na zadane pytania. Większa ich liczba (5–7) wskazuje na możliwość
występowania uzależnienia.
C. Kryterium samooceny
Ankietowani udzielali odpowiedzi na pytanie:
1. Czy uważa się Pan(i) za uzależnionego(ą) od komputera?
Do wyboru były następujące odpowiedzi:
– tak,
– raczej tak,
– raczej nie,
– nie.
W analizie wyników wyłącznie odpowiedź TAK uznawano za diagnostyczną
w zakresie uzależnienia od komputera.
2.3.1. I etap badań (2003 rok)
Pierwszy etap badań nad tym zagadnieniem przeprowadzono w 2003 roku.
Badaniami objęto łącznie 3490 studentów I i III roku AGH w wieku 19–27 lat
(co stanowi 46,3% badanej populacji). W grupie osób badanych 2177 studentów
było z I roku wszystkich wydziałów AGH, w tym 761 kobiet i 1416 mężczyzn
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(48,7% wszystkich studentów I roku) oraz 1313 studentów III roku, także z wszystkich wydziałów AGH (42, 7%) w tym 468 studentek oraz 845 studentów.
Pierwszym analizowanym wskaźnikiem był deklarowany czas przeznaczany
tygodniowo na korzystanie z komputera (tabela 11) i Internet (tabela 12).
Tabela 11. Ile godzin tygodniowo spędzasz przed komputerem? (w%)

Lp.

Liczba godzin tygodniowo
spędzonych
przed komputerem

Ogółem
I rok
N = 2177

I rok

III rok
N = 1313

K
N = 761

III rok

M
N = 1416

K
N = 468

M
N = 845

1

0–10

55,2

42,1

74,0

48,6

61,5

31,3

2

11–20

23,6

22,9

18,0

23,3

19,5

24,8

3

21–30

11,6

16,2

4,1

14,8

10,0

19,6

4

31–40

4,6

8,2

2,3

5,7

5,1

9,95

5

41–50

3,3

4,9

1,3

4,3

1,50

6,75

6

51–60

0,9

2,4

0,0

1,5

0,9

3,3

7

61 i więcej

0,8

3,3

0,3

1,8

1,5

4,3

8

Suma

100

100

100

100

100

100

Źródło: Opracowanie własne.

Większość badanych (78,8% na I roku i 64,9% na III roku) spędzała przed
komputerem nie więcej niż średnio 3 godziny dziennie. Natomiast 1,7% na
I roku i 5,8% na III roku ponad 7 godzin dziennie, i są to osoby nazbyt długo
korzystające z komputera. Wśród nich można poszukiwać osób zagrożonych
uzależnieniem od komputera.
Z komputera dłużej korzystali studenci III niż I roku. Niezależnie od roku
studiów studentki mniej czasu poświęcały na posługiwanie się komputerem niż
ich koledzy.
Tabela 12. Ile godzin tygodniowo przeznaczasz na Internet (w %)

Lp.

1

Liczba godzin tygodniowo
przeznaczanych na Internet

Ogółem
I rok
N = 2177

I rok

III rok
N = 1313

K
N = 761

III rok

M
N = 1416

K
N = 468

M
N = 845

2

3

4

5

6

7

8

1

0 do 10

81,4

74,6

90,4

76,4

81,6

70,7

2

11 do 20

12,4

14,7

7,1

15,1

10,7

15,8

3

21 do 30

3,6

5,9

1,1

4,8

4,9

6,3

4

31 do 40

1,5

2,4

1,1

1,8

1,3

4,1

5

41 do 50

0,7

1,0

0,0

1,2

1,1

1,4

100
1
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3

4

5

6

7

6

51 do 60

2

0,2

0,6

0,2

0,3

0,2

8

0,6

7

61 i więcej

0,2

0,8

0,1

0,4

0,2

1,1

8

Suma

100

100

100

100

100

100

Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych (93,8% na I roku i 89,14% na III roku)
przeznaczała na Internet nie więcej niż 3 godziny dziennie.
Natomiast osób spędzających w sieci ponad 7 godzin dziennie, czyli 50 i więcej
godzin tygodniowo było 0,4% na I roku i 1,29% na III roku. Zarówno na I, jak
i na III roku dotyczyło to większej liczby studentów (odpowiednio 0,7% i 1,8%)
niż studentek (0,3% i 0,4%).
Jednak nie można na tej tylko podstawie rozpoznawać objawu uzależnienia.
Nie wiedziano, bowiem ile czasu badani muszą spędzić przed komputerem
w związku ze studiami czy ich dodatkowymi zajęciami, chociażby wykonywaną
równolegle ze studiami pracą zawodową. Ta zmienna została uwzględniona
w następnych etapach badań zrealizowanych w 2005 i 2006 roku.
Następnym analizowanym kryterium wystąpienia uzależnienia była liczba poszczególnych objawów zgłaszanych przez badanych. W tabeli 13 przedstawiono,
do wystąpienia jakich objawów uzależnienia badani się przyznawali.
Tabela 13. Zgłaszane objawy uzależnienia przez badanych (w %)
Ogółem
Lp.

Zgłaszane objaw uzależnienia

I rok

III rok

I rok
N = 2177

III rok
N = 1313

K
N = 761

M
N = 1416

K
N = 468

M
N = 845

1

Wielogodzinne, nieprzerwane
sesje w Internecie

32,6

36,5

25,4

36,3

27,4

41,5

2

Myślenie o Internecie

14,6

16,5

14,3

14,8

13,9

18,1

3

Kontrola czasu przeznaczonego na Internet

13,2

2,3

13,0

13,3

2,3

2,2

4

Wydłużanie się czasu

24

10,7

25,7

23,2

10,7

10,7

5

Zaniedbywanie obowiązków

23,9

21,2

14,7

28,6

16,7

23,9

6

Ucieczka od problemów, lęku
lub przygnębienia

11,5

7,7

11,1

11,7

8,8

8,1

7

W opinii bliskich osób zbyt
dużo czasu na Internet

9,7

9,7

6,4

11,4

5,8

11,8

Źródło: Opracowanie własne.

Badani, niezależnie od roku studiów, najczęściej stwierdzali, że mają za sobą
wielogodzinne, nieprzerwane sesje w Internecie. Duża część badanych przyznaje
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także, że przez Internet zaniedbuje swoje obowiązki i zbyt często myśli o nim.
Natomiast najrzadziej występowała u nich utrata kontroli nad czasem przeznaczonym na Internet oraz presja osób bliskich na wylogowanie się z sieci.
Warto w tym miejscu podkreślić, że studenci III roku w porównaniu ze studentami I roku lepiej kontrolowali czas przeznaczony na Internet.
W tabeli 14 podano rozkład liczby diagnostycznych odpowiedzi na pytania
o objawy uzależnienia od Internetu.
Tabela 14. Liczba diagnostycznych odpowiedzi wśród studentów AGH w %

Lp.

Liczba
diagnostycznych
odpowiedzi

Ogółem

I rok

III rok

I rok
N = 2177

III rok
N = 1313

K
N = 761

M
N = 1416

K
N = 468

M
N = 845

1

0

41,2

42,2

44,1

38,3

24,4

19,8

2

1

24,2

24,8

26,8

25,2

47,5

39,8

3

2

15,2

18,7

16,3

14,0

18,9

17,0

4

3

9,3

10,6

8,3

9,6

7,3

176,6

5

4

5,6

2,4

3,2

7,0

1,2

3,0

6

5

2,3

0,8

0,9

2,9

0,7

1,1

7

6

1,8

0,5

0,4

2,4

0,0

0,8

8

7

9

Suma

0,4

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

258,1

Źródło: Opracowanie własne.

Za zagrożonych uzależnieniem można uznać 5,6% badanych z I roku i 2,4%
z III roku. Natomiast 4,5% na I roku i 1,3% na III roku za przejawiających objawy uzależnienia. Liczby te były zbliżone do wyników badań innych autorów.
2.3.2. II etap badań (2005 rok)
W 2005 roku przeprowadzono II etap badań. Zrealizowano je także w ramach
badań prowadzonych pod kierunkiem prof. L. Habera. Ich celem była przekrojowa
ocena krakowskiego środowiska akademickiego: Akademii Górniczo-Hutniczej,
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Ekonomicznej w zakresie posługiwania
się technologiami teleinformatycznymi w różnych aspektach działalności zawodowej, społecznej i osobistej z uwzględnieniem orientacji technicznej, humanistycznej i ekonomicznej [Haber 2006, s. 127–128].
Dobór grup badanych był celowy. Grupę eksperymentalną stanowili ludzie
posiadający wyższe wykształcenie. Grupą kontrolną w stosunku do nich byli ludzie zdobywający wyższe wykształcenie (studenci).
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W objętych badaniami grupie studenci stanowili – 60%, absolwenci – 18%,
nauczyciele akademiccy – 12% [Haber 2006].
Dane demograficzno-zawodowe nie wykazywały znaczących różnic w zakresie wybranych cech demograficznych, zachodzących pomiędzy badanymi z AGH,
UJ i AE. Jedyną różnicę, bardzo istotną, stanowi „męskość” Akademii Górniczo-Hutniczej: 63,5% mężczyzn, przy typowej „kobiecości” Uniwersytetu Jagiellońskiego – 69,0% kobiet i Akademii Ekonomicznej – 73,1%. Charakterystyczną
cechą demograficzną badanej zbiorowości była również średnia wieku (40–50 lat).
Zdaniem autorytetów z dziedziny teorii społeczeństwa informacyjnego, powyższe cechy demograficzne charakteryzują akademicką społeczność informacyjną [np. Castells 2003; Mattelart 2004]. Odwołanie się do porównawczych
stwierdzeń różnych autorów w pełni uzasadnia określenie od strony demograficznej badanej zbiorowości jako typowego przedstawiciela akademickiej społeczności informacyjnej, stanowiącej podmiot podjętej eksploracji [Haber 2006].
W badaniach wzięło udział łącznie 1011 osób podzielonych na trzy grupy:
1) nauczycieli akademickich AGH, UJ i UE w Krakowie,
2) absolwentów AGH, UJ, UE,
3) studentów AGH, UJ, UE.
Strukturę grup badanych przedstawiono w tabeli 15.
Tabela 15. Liczebność i cechy demograficzne badanej zbiorowości w 2005 roku

Lp.

Cechy

Nauczyciele
akademiccy
N = 134

1

Uczelnia

AGH
UJ
AE
Ogółem

2

Płeć

Kobieta
Mężczyzna
Ogółem

%

Absolwenci
N = 203

%

Studenci
N = 674

%

61
44
29

45,5
32,8
21,7

88
61
54

43,3
30,1
26,6

369
179
126

54,8
26,6
18,6

134

100

203

100

674

100

44
90

32,8
67,2

94
109

46,3
53,7

371
303

55,0
45,0

134

100,0

203

100,0

674

100,0

Źródło: Opracowanie wlasne.

W tabeli 16 i na wykresie 1 podano deklarowany czas przeznaczony na komputer w ciągu tygodnia.
Najczęstszą wartością jest 15 godzin tygodniowo spędzanych przed komputerem. Natomiast wartość średnia przypada na około 25 godzin. Nie należy zapominać w tym miejscu, że prezentowany wynik dotyczy łącznego czasu spędzanego przed komputerem przy pracy, nauce i dla rozrywki.
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Tabela 16. Liczba godzin tygodniowo przeznaczanych na komputer (w %)
przez badanych N = 1011
Ile średnio godzin tygodniowo spędza Pan(i)
przed komputerem?

Lp.

1

Kobiety
N = 509

0–30

Mężczyźni
N = 502

Ogółem
N = 1011

85,3

66,2

75,8

2

31–49

7,3

15,8

11,5

3

50–62

4,6

9,3

7,0

4

63 i więcej

2,8

8,7

5,7

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 1. Czas spędzany przed komputerem w ciągu tygodnia
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Źródło: Opracowanie własne.

Badania objęły ludzi, dla których komputer jest w przeważającej liczbie przypadków ważnym narzędziem pracy. Powyżej 30 godzin spędza przy nim 33,8%
mężczyzn i 14,7% kobiet. Natomiast przyjmując kryteria wielu autorów wyróżnienia uzależnienia od komputera (50 i więcej godzin tygodniowo przed komputerem), 12,7% badanych je spełnia (7,4% kobiet i aż 18% mężczyzn).
W tabeli 17 wyszczególniono średni czas poświęcany tygodniowo na komputer w poszczególnych grupach zawodowych.
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Tabela 17. Liczba godzin tygodniowo przeznaczanych na komputer
w poszczególnych grupach zawodowych (w %) N = 1011
Ile średnio godzin tygodniowo przeznacza
Pan(i) na komputer

x

Nauczyciele akademiccy
N = 134

27,4

Absolwenci
N = 203

32,4

Studenci
N = 674

23,3

Źródło: Opracowanie własne.

Do tego wyniku następująco ustosunkował si Niezgoda [2006, s. 109–110]:
„Z deklaracji na temat częstotliwości kontaktów z komputerem można domniemywać, że komputer jest «wypełniaczem czasu», to za jego pomocą wykonywana jest większość czynności. Nie stanowi on jednak konkurencji dla samych
działań, przynajmniej zdaniem respondentów, ponieważ nie powoduje ich zaniku, lecz jedynie zapośrednicza ich wykonywanie. Hipoteza przeciwna wydaje
się pozbawiona słuszności. Należałoby wówczas przyjąć, że ludzie chętniej spędzają dużo czasu przed komputerem dla niego samego, a wiele innych działań
zanika, skoro nie ma na nie czasu. Jak wiadomo, komputer sam w sobie nie jest
narkotykiem, uzależnienie następuje poprzez nadmierne użycie różnych możliwości, jakie on daje, w tym wielu czynności niezwiązanych bezpośrednio tylko
z samym komputerem. Ponadto widać, że respondenci deklarują jednoczesne
wykorzystywanie komputera i Internetu do bardzo wielu rozmaitych działań.
Zatem nigdy nie stanowi on ograniczonej alternatywy, jednoczynnikowego działania, pojedynczej oferty.
Wracając do hipotezy o zastępowaniu przez komputer nie tyle innych czynności, ile innych sposobów ich wykonania, chcemy przywołać pomocne dane.
Mówiliśmy o istotnym, naszym zdaniem, zakresie czasu poświęcanego komputerowi. Ponieważ mowa tu o liczbie godzin zliczanych dla jednego tygodnia,
zatem dzieląc średnie wartości przez siedem, otrzymamy następujące wartości:
studenci – 3,3 godzin dziennie; absolwenci – 4,6 godzin dziennie; nauczyciele
akademiccy – 3,9 godzin dziennie.
Czy wartości te są wysokie? Otóż tak. We wszelkich badaniach uczestnictwa
kulturalnego, gdy poszukujemy najsilniejszego środka masowego przekazu,
znajdujemy telewizję. To medium masowe, uznawane za najbardziej ze wszystkich komunikatorów popularne (co jest prawdą w odniesieniu do populacji generalnej), uzyskuje średnią wartość 3,5 godziny dziennie. Jak więc widać, wśród
naszych respondentów komputer uzyskuje średnią godzinową porównywalną
z najsilniejszym spośród mediów (telewizją), a w przypadku dwóch ostatnich
grup (absolwenci i nauczyciele akademiccy), nawet tę porównawczą średnią
przekracza.
Wniosek może być tylko jeden. Dla naszych badanych komputer stanowi
jedno z najważniejszych urządzeń, wypełniając ich czas swoją obecnością. Jed-
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nak należy tutaj poczynić jedno ważne zastrzeżenie komputer i Internet nie są
wykorzystywane jedynie w czasie wolnym, który jest domeną stylu życia. Dla
czynnych zawodowo i studentów jest on narzędziem pracy, które powoduje, iż czas
pracy się wydłuża, natomiast czas wolny kurczy”.
Następnie przeanalizowano czas przeznaczany tylko na Internet (tabela 18
i wykres 2).
Tabela 18. Liczba godzin tygodniowo przeznaczanych na Internet (w %) N = 1011
Ile średnio godzin tygodniowo przeznacza Pan(i)
na Internet?

Lp.

Kobiety
N = 509

Mężczyźni
N = 502

Ogółem
N = 1011

0–30

94,8

88,9

91,9

2

31–49

2,4

4,9

3,5

3

50–62

2,0

4,5

3,4

4

63 i więcej

0,8

1,7

1,2

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 2. Czas przeznaczany na Internet w ciągu tygodnia
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Źródło: Opracowanie własne.

Najczęściej badani spędzali w Internecie do 5 godzin tygodniowo, natomiast
już niewielu więcej niż 30 godzin tygodniowo. Mężczyźni więcej czasu poświę-
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cali na niego niż kobiety. Kryterium co najmniej 50 godzin w sieci spełnia 4,6%
badanych (2,8% kobiet i 6,2% mężczyzn). Jest to wynik zbliżony do uzyskiwanych przez innych autorów. Obejmuje on nadal łączny czas korzystania z sieci.
Jednak, jak już wzmiankowano w tej pracy, rozpoznając uzależnienie od Internetu na podstawie liczby godzin spędzanych w sieci, należy analizować czas
logowania się do Internetu po odliczeniu od niego godzin przeznaczonych na
pracę zawodową i naukę (tabela 19 i wykres 3).
Tabela 19. Ilość godzin tygodniowo przeznaczanych na Internet bez nauki i pracy
zawodowej (w%) N = 1011
Ile średnio godzin tygodniowo przeznacza Pan(i)
na Internet, niezależnie od pracy zawodowej i nauki

Lp.

Kobiety
N = 509

Mężczyźni
N = 502

Ogółem
N = 1011

0–30

97,2

94,8

96,0

2

31–49

1,2

2,7

1,9

3

50–62

1,0

1,9

1,4

4

63 i więcej

0,6

0,8

0,7

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 3. Czas przeznaczany na Internet w ciągu tygodnia bez nauki i pracy
zawodowej
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Źródło: Opracowanie własne.
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Ponad 50% osób ankietowanych spędza w Internecie poza pracą i nauką nie
więcej niż 5 godzin tygodniowo.
Natomiast uzależnionych należy szukać wśród osób przeznaczających na Internet (bez nauki i pracy zawodowej) 50 i więcej godzin. Jest ich w gronie 8 kobiet (1,6%) i 12 mężczyzn (2,7%) – łącznie 20 osób (2,1%).
Przedstawię teraz porównanie czasu przeznaczanego na Internet bez nauki
i pracy zawodowej w poszczególnych grupach zawodowych (tabeli 20).
Tabela 20. Liczba godzin tygodniowo przeznaczanych na Internet (w %)
przez badanych bez nauki i pracy zawodowej w poszczególnych
grupach zawodowych N = 1011
Lp.

Ile średnio godzin tygodniowo przeznacza Pan(i) na Internet, niezależnie
od pracy zawodowej i nauki?

Nauczyciele
akademiccy
N = 134

Absolwenci
N = 203

Studenci
N = 674

Ogółem
N = 1011

1

0–30

98,5

96,4

95,4

96,0

2

31–49

0,8

3,1

1,9

1,9

3

50–62

0,7

0,5

1,8

1,5

4

63 i więcej

0,0

0,0

0,9

0,6

Źródło: Opracowanie własne.

Uzyskane wyniki wskazują, że większość badanych przeznacza na komputer
i Internet stosunkowo niewiele czasu. A w badanej populacji problem nadmiernego korzystania z Internetu dotyczy tylko 2,1% badanych (20 osób, w tym
18 studentów).
Drugim kryterium rozpoznania uzależnienia od Internetu były jego objawy.
W tabeli 21 przedstawiono wyniki analizy ilości zgłaszanych przez badanych
objawów uzależnienia:
Tabela 21. Liczba osób dających co najmniej 5 diagnostycznych odpowiedzi (w %)
Lp.

1
2
3

Ilość diagnostycznych odpowiedzi
(kryterium objawowe)

Kobiety
L = 509

Mężczyźni
L = 502

Ogółem
L = 1011

Zagrożenie nadmiernym użyciem 5 diagnostycznych
odpowiedzi.

0,9

1,2

1,1

Nadmierne użycie Internetu 6 i 7 diagnostycznych
odpowiedzi.

0,2

0,5

0,4

Destrukcyjne użycie Internetu 8 diagnostycznych
odpowiedzi.

0,0

0,1

0,1

Źródło: Opracowanie własne.
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Na podstawie analizy liczby zgłaszanych objawów tylko nielicznych badanych (0,5%, czyli 5 osób) można traktować jako uzależnionych od Internetu.
Wszystkie te osoby były studentami (1 studentka i 4 studentów).
W tabeli poniżej zestawiono z kolei liczby poszczególnych objawów uzależnień w grupach zawodowych (tabela 22).
Tabela 22. Średnia ilość zgłaszanych objawów uzależnienia od komputera
w poszczególnych grupach zawodowych (w %)
Lp.

Pytanie

Nauczyciele
akademiccy
N = 134

Absolwenci
N = 203

Studenci
N = 674

Ogółem
N = 1011

1

Najbliższe mi osoby mają pretensje, że
zbyt długo używam komputera.

1,16

1,15

1,37

1,31

2

Efekty mojej nauki lub pracy obniżają się
w skutek zbyt długiego przebywania przy
komputerze.

0,60

0,69

1,12

0,97

Denerwuję się, gdy ktoś mówi do mnie,
a ja właśnie korzystam z komputera.

0,81

1,16

1,13

1,17

4

Późno w nocy nie śpię, bo siedzę przy
komputerze.

1,06

0,99

1,51

1,36

5

Fantazjuję lub natrętnie myślę o tym,
co będę robił przy użyciu komputera
w czasie, gdy nie jestem przy nim.

0,42

0,36

0,48

0,42

Próbuję bezskutecznie ograniczyć czas
spędzany przy komputerze.

0,42

0,51

0,83

0,72

7

Ukrywam przed innymi ile czasu
pochłania mi komputer.

0,22

0,27

0,43

0,37

8

Wybieram komputer zamiast spotkań
z innymi.

0,25

1,05

0,53

0,44

3

6

Źródło: Opracowanie własne.

Także liczba zgłaszanych objawów uzależnienia w grupie badanych jest bardzo mała. Tylko niektóre z nich przekraczają 1% (przy średniej poniżej 1%).
Należą do nich, zwłaszcza u studentów, nocne spędzanie czasu przy komputerze
i pretensje najbliższych. Natomiast u respondentów praktycznie nie występują:
ukrywanie czasu spędzanego przy komputerze; marzenia o komputerze, gdy się
nie jest do niego zalogowanym i wybieranie komputera zamiast spotkań z innymi. Najwięcej objawów zgłaszali studenci, najmniej pracownicy naukowi.
Trzecim kryterium wyróżnienia uzależnienia była samoocena badanych, czy
uważają się za uzależnionych (tabele 23 i 24).
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Tabela 23. Samoocena uzależnienia (w %)
Lp.

Czy uważa się Pan(i) za uzależnionego(ą)
od komputera?

Kobiety
N = 509

1

Tak

2

Raczej tak

3

Raczej nie

4

Nie

68,8

Mężczyźni
N = 502

1,0

Ogółem
N = 1011

2,2

1,6

10,1

14,7

12,4

20,1

27,3

23,6

55,8

62,4

Źródło: Opracowanie własne.

Przyjmując za diagnostyczną odpowiedź: TAK, liczba oceniających siebie
jako uzależnionych od Internetu jest zbliżona do rezultatów uzyskanych za pomocą dwóch pozostałych kryteriów i dotyczy 5 kobiet (1%) oraz 11 (2,2%)
mężczyzn (średnia 1,6%).
Tabela 24. Samoocena uzależnienia w poszczególnych grupach zawodowych (w %)
Czy uważa się Pan(i)
za uzależnionego(ą)
od komputera?

Lp.

Nauczyciele
akademiccy
L = 134

Absolwenci
L = 203

Studenci
L = 674

Ogółem
L = 1011

1

Tak

0,8

1,5

1,8

1,6

2

Raczej tak

7,7

11,4

13,6

12,4

3

Raczej nie

22,5

24,8

23,5

23,6

4

Nie

69,0

62,3

61,1

62,4

Źródło: Opracowanie własne.

Studenci najczęściej oceniają się jako osoby uzależnione od Internetu (1,8%),
najrzadziej robią to pracownicy naukowi (0,8%).
Analizując wyniki poszczególnych badanych, przyjmując iż dopiero uwzględnienie trzech kryteriów diagnostycznych łącznie umożliwia rozpoznania uzależnienia internetowego, stwierdzono iż dotyczy ono 5 badanych (0,5%) – czterech
studentów i jednej studentki (osób najmłodszych wśród objętych badaniami,
przeważnie niemających jeszcze zobowiązań zawodowych i rodzinnych, dysponujących największą ilością czasu wolnego). Nie można jednak tego stwierdzenia uogólniać na całą populację polskich internautów ze względu na cechy osób
objętych analizą. Respondenci mieli wyższe wykształcenie lub je zdobywali.
Inaczej wyniki analogicznych badań mogą rozkładać się w np. wśród bezrobotnych i nieuczących się.
Aby zweryfikować to przypuszczenie, w 2006 roku przeprowadzono trzeci
etap eksploracji zagadnienia.
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2.3.3. III etap badań (2006 rok)
W badaniach z 2006 roku zastosowano metodę badań terenowych, a dobór
osób do grup był celowy. W tej sytuacji nie można mówić o reprezentatywności
rezultatów badań. Mogą one posłużyć jedynie do wyciągnięcia wniosków co do
pojawiających się tendencji w populacji osób badanych.
Założeniem było, aby badaniami objąć osoby potrafiące przynajmniej w minimalnym stopniu posługiwać się komputerem i mieszkające w Małopolsce.
W badaniach uczestniczyło łącznie 751 osób (397 kobiet i 354 mężczyzn
w średnim wieku 27,9 lat). Stały dostęp do komputera posiadało 80,8% z nich
(z czego 33,4% tylko w pracy), a do Internetu 69,9% (24,2% tylko w pracy).
Badani mieli następujące wykształcenie:
– 31% podstawowe, w tym 1% to uczniowie szkół średnich
– 41% średnie, w tym 3 % z nich było studentami
– 28% wyższe.
Wśród badanych:
– 48,9% nie pracowało i nie uczyło się (gospodynie domowe, renciści, emeryci,
bezrobotni),
– 32,5% było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
– 26,6% prowadziło własną działalność gospodarczą (gospodarstwo rolne,
małe firmy),
– 4% uczyło się (uczniowie, studenci).
Użyte narzędzie badawcze: kwestionariusz stylu posługiwania się komputerem było identyczne z tym zastosowanym w 2005 roku (II etap badań).
W tabeli 25 i na wykresie 4 przestawiono liczbę godzin tygodniowo przeznaczanych przez respondentów na Internet bez czasu przeznaczonego na naukę
i pracę zawodową.
Tabela 25. Liczba godzin tygodniowo przeznaczanych na Internet bez nauki i pracy
zawodowej (w %) N = 751
Lp.

Ile średnio godzin tygodniowo przeznacza Pan(i) na Internet,
niezależnie od pracy zawodowej i nauki?

Ogółem
N = 751

1

0–30

92,38

2

31–49

5,09

3

50–62

1,60

4

63 i więcej

0,93

Źródło: Opracowanie własne.

2,5% badanych spędzało przed komputerem w sumie ponad 50 godzin tygodniowo. Natomiast 0,93% spędzało co najmniej 63 godziny.
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Wykres 4. Liczba godzin tygodniowo przeznaczanych na Internet niezależnie
od pracy i nauki N = 751
70
% badanych
60
50
40
%
30
20
10
0
0–10

11–20

21–30

31–40

41–50

51–62

1

2

3

4

5

6

63
i wiêcej
7

Ile œrednio godzin tygodniowo przeznacza Pan(i) na Internet,
niezale¿nie od pracy zawodowej i nauki? N = 751

Źródło: Opracowanie własne.

Natomiast w tabeli 26 podano, jaki procent badanych dał 5 i więcej diagnostycznych odpowiedzi. Z kolei w tabeli 27 zawarto dane pokazujące, jaki procent osób badanych zgłaszał wystąpienie u siebie poszczególnych objawów uzależnienia od komputera.
Tabela 26. Liczba osób dających co najmniej 5 diagnostycznych odpowiedzi (w %)
Lp.

1
2
3

Liczba diagnostycznych odpowiedzi
(kryterium objawowe)

Kobiety
N = 397

Mężczyźni
N = 354

Ogółem
N = 751

Zagrożenie nadmiernym użyciem 5 diagnostycznych
odpowiedzi.

1,4

1,8

3,2

Nadmierne użycie Internetu 6 i 7 diagnostycznych
odpowiedzi.

0,5

0,8

1,3

0

0,3

0,3

Destrukcyjne użycie Internetu 8 diagnostycznych
odpowiedzi.

Źródło: Opracowanie własne.

W grupie badanych było łącznie 12 osób, w tym 4 kobiety i 8 mężczyzn, zgłaszających wystąpienie u siebie co najmniej 5 objawów uzależnienia od Internetu.
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Poniżej zestawiono częstotliwość zgłaszania wystąpienia poszczególnych objawów uzależnienia (tabela 27).
Tabela 27. Średnia liczba zgłaszanych objawów uzależnienia od Internetu
u badanych (w %)
Lp.

Objaw

% badanych

1

Najbliższe mi osoby mają pretensje, że zbyt długo używam komputera.

2,2

2

Efekty mojej nauki lub pracy obniżają się w skutek zbyt długiego przebywania
przy komputerze.

0,9

3

Denerwuję się, gdy ktoś mówi do mnie, a ja właśnie korzystam z komputera.

2,1

4

Późno w nocy nie śpię, bo siedzę przy komputerze.

1,9

5

Fantazjuję lub natrętnie myślę o tym, co będę robił przy użyciu komputera
w czasie, gdy nie jestem przy nim.

0,3

6

Próbuję bezskutecznie ograniczyć czas spędzany przy komputerze.

0,7

7

Ukrywam przed innymi to, ile czasu pochłania mi komputer.

0,5

8

Wybieram komputer zamiast spotkań z innymi.

0,5

X

Średnia

1,0

Źródło: Opracowanie własne.

Liczba zgłaszanych objawów cechuje duża rozpiętość. Najczęściej są to pretensje osób najbliższych o zbyt długie używanie komputera. Najrzadziej fantazjowanie i natrętne myślenie o pracy na komputerze, gdy się nie jest przy nim.
Trzecim kryterium była samoocena badanych (tabela 28).
Tabela 28. Czy uważa się Pan(i) za uzależnionego(ą) od komputera? N= 751
Czy uważa się Pan(i) za uzależnionego(ą)
od komputera?

Lp.

Kobiety
N = 397

Mężczyźni
N = 354

Ogółem
N = 751

1

Tak

2

Raczej tak

9,5

6,5

8,2

22,1

11,6

17,8

3

Raczej nie

53,1

32,3

43,1

4

Nie

15,3

49,6

30,9

Źródło: Opracowanie własne.

W grupie respondentów 8,2% uważało się za uzależnionych od komputera.
Więcej kobiet przyznawało do uzależnienia (9,5%) w porównaniu z 6,5% mężczyzn, ponadto częściej (75,2%) odpowiadały one na to pytanie w sposób niezdecydowany (raczej tak lub raczej nie). Natomiast mężczyźni znacznie częściej
zdecydowanie odpowiadali NIE (49,6%).
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Już wcześniej wzmiankowano, że dodatkowym elementem uzależnienia od
Internetu jest pogarszanie się stanu zdrowia internauty wskutek zbyt długiego
czasu spędzanego przed monitorem. W ramach omawianych badań proszono dodatkowo respondentów o ustosunkowanie się do następującego stwierdzenia: „Stan
mojego zdrowia zmienia się wskutek korzystania z komputera (opisz występujące ewentualne objawy tych zmian)”. Każdy badany mógł podać dowolną liczba
objawów. Odpowiedzi przedstawiono w zestawieniu 2.
Zestawienie 1. Liczba zgłaszanych przez badanych objawów pogorszenia się stanu
zdrowia wskutek nadmiernego użycia komputera N = 751
Zgłaszany objaw

Liczba przypadków

% badanych

Brak objawów

684

91

Gorszy wzrok

76

10,1

Ból oczu

31

4,1

Ból głowy

8

1,1

Ból kręgosłupa

7

0,9

Łzawienie oczu

4

0,5

Przemęczenie

2

0,3

Suche spojówki

2

0,2

Ból ręki

1

0,1

Zły nastrój

1

0,1

Źródło: Opracowanie własne.

91% badanych nie zgłosiło objawów dolegliwości. Pozostali praktycznie zgłaszali tylko dolegliwości związane ze zmęczeniem oczu.
2.3.4. Analiza paralelizmu wyników badań z 2005 i 2006 roku
W badaniach z lat 2005 i 2006 respondenci odpowiadali na te same pytania
zawarte w kwestionariuszu stylu posługiwania się komputerem [Augustynek
2005]. Jednak badanie zrealizowano na nieporównywalnych ze sobą grupach.
W tej sytuacji nie można mówić o wykrytych zależnościach, a jedynie poszukiwać wystąpienia wspólnych lub odmiennych tendencji.
Najpierw porównany zostanie czas przeznaczony na Internet bez pracy i nauki (tabela 29 i wykres 5).
O zbyt długim czasie przeznaczanym na Internet możemy mówić u 2,5% badanych z 2006 roku w porównaniu z 2,1% wśród badanych w 2005 roku. Świadczy to, że liczba tych Internautów z obu grup różni się stosunkowo nieznacznie.
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Tabela 29. Analiza liczby godzin tygodniowo przeznaczanych na Internet bez nauki
i pracy zawodowej w badaniach z 2005 i 2006 roku (w %)
Ile średnio godzin tygodniowo przeznacza
Pan(i) na Internet, niezależnie od pracy zawodowej i nauki

2005

2006

1

0–30

96,0

92,4

2

31–49

1,9

5,1

3

50–62

1,4

1,6

4

63 i więcej

0,7

0,9

Lp.

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 5. Analiza czasu korzystania z Internetu w godzinach tygodniowo
niezależnie od pracy i nauki w latach 2005 i 2006
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Źródło: Opracowanie własne.

Do odmiennych wniosków prowadzi analiza wyników z punktu widzenia kryterium objawowego (tabela 30).
O objawach uzależnienia możemy mówić u 1,3% badanych z 2006 roku
w porównaniu z 0,5% wśród badanych w 2005 roku. Jest to stosunkowo duża
różnica, która może wynikać ze sposobu doboru badanych do obu grup.
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Tabela 30. Ilość osób dających 5 i więcej diagnostycznych odpowiedzi
w badaniach z 2005 i 2006 roku (w%)
Lp.

1
2
3

Ilość diagnostycznych odpowiedzi
(kryterium objawowe)

Ogółem w 2005
N = 1011

Ogółem w 2006
N = 751

Zagrożenie nadmiernym użyciem – 5 diagnostycznych
odpowiedzi.

1,1

3,2

Nadmierne użycie Internetu – 6 i 7 odpowiedzi
diagnostycznych.

0,4

1,1

Destrukcyjne użycie Internetu – 8 diagnostycznych
odpowiedzi.

0,1

0,2

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli 31 zestawiono liczbę poszczególnych objawów zgłaszanych przez badanych w latach 2005 i 2006.
Tabela 31. Zestawienie liczby objawów w 2005 i 2006 roku (w % u badanego)
Lp.

Objaw

2005
N = 1011

2006
N = 751

1

Najbliższe mi osoby mają pretensje, że zbyt długo używam komputera.

1,3

2,2

2

Efekty mojej nauki lub pracy obniżają się wskutek zbyt długiego
przebywania przy komputerze.

1,0

0,9

Denerwuję się, gdy ktoś mówi do mnie, a ja właśnie korzystam
z komputera.

1,2

2,1

4

Późno w nocy nie śpię, bo siedzę przy komputerze.

1,4

1,9

5

Fantazjuję lub natrętnie myślę o tym, co będę robił przy użyciu
komputera w czasie, gdy nie jestem przy nim.

0,4

0,1

6

Próbuję bezskutecznie ograniczyć czas spędzany przy komputerze.

0,7

0,2

7

Ukrywam przed innymi to, ile czasu pochłania mi komputer.

0,4

0,3

8

Wybieram komputer zamiast spotkań z innymi.

0,4

0,5

x

Średnia liczba objawów na osobę badaną

0,85

1,03

3

Źródło: Opracowanie własne.

W 2006 roku średnio na badanego przypadało (1,03%) objawów uzależnienia
w porównaniu z 2005 rokiem (0,85%).
W badaniach z 2005 i 2006 roku pojawiła jest różnica, która może wynikać
ze sposobu doboru badanych do obu grup. W grupie z 2005 roku 100% badanych
miało wyższe wykształcenie lub je zdobywało. Natomiast w grupie osób objętych
badaniem w 2006 roku kryterium wyższego wykształcenia lub bycia studentem
spełniło łącznie 31% respondentów.
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Aby wyjaśnić, czy dobór badanych mógł być przyczyną tej rozbieżności,
zestawiono wyniki absolwentów wyższych uczelni uczestniczących w badaniach
2005 roku z osobami mającymi wyższe wykształcenie i objętych badaniami
w 2006 roku (tabela 32).
Tabela 32. Zestawienie ilości zgłaszanych objawów uzależnienia od komputera
wśród absolwentów wyższych uczelni w badaniach
z 2005 i 2006 roku (w %)
Pytanie

2005
N = 203

2006
N = 210

1

Najbliższe mi osoby mają pretensje, że zbyt długo używam komputera.

1,2

0,6

2

Efekty mojej nauki lub pracy obniżają się w skutek zbyt długiego
przebywania przy komputerze.

0,7

0,1

3

Denerwuję się, gdy ktoś mówi do mnie, a ja właśnie korzystam
z komputera.

1,2

2,6

4

Późno w nocy nie śpię, bo siedzę przy komputerze.

1,0

2,5

5

Fantazjuję lub natrętnie myślę o tym, co będę robił przy użyciu
komputera w czasie, gdy nie jestem przy nim.

0,4

0,1

6

Próbuję bezskutecznie ograniczyć czas spędzany przy komputerze.

0,5

1,2

7

Ukrywam przed innymi to, ile czasu pochłania mi komputer.

0,3

1,2

8

Wybieram komputer zamiast spotkań z innymi.

1,1

0,1

x

Średnia liczba objawów na osobę badaną

0,8

1,05

Lp.

Źródło: Opracowanie własne.

Uzyskany średni wyniki w obu grupach jest praktycznie identyczny. Potwierdza to przypuszczenie, że różnice w wynikach badań grup z 2005 i 2006 roku
wynikają z ich odmiennej struktury wykształcenia.
Trzecim kryterium była samoocena badanych (tabela 33).
Tabela 33. Samooceny uzależnienia wśród badanych z 2005 i 2006 roku (w %)
Lp.

1

Czy uważa się Pan(i) za uzależnionego(ą) od komputera?

Tak

2005
N = 1011

1,6

2006
N = 751

2006 osoby z wyższym
wykształceniem N = 210

8,2

2,2

2

Raczej tak

12,4

17,8

14,1

3

Raczej nie

23,6

43,1

42

4

Nie

62,4

30,9

41,7

Źródło: Opracowanie własne.

Badani z 2005 roku w kryterium samooceny nie różnili się zbytnio od wyników uzyskanych przy zastosowaniu dwu pozostałych kryteriów rozpoznawania
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uzależnienia od Internetu. Natomiast dużo więcej internautów z grupy badanych
w 2006 roku oceniało siebie za uzależnionych od Internetu niż wynikałoby to
z czasu poświęcanego przez nich na Internet lub liczby zgłaszanych objawów
uzależnienia. Tendencja ta nie dotyczyła osób z wyższym wykształceniem. Jedną z przyczyn tego zjawiska, moim zdaniem, jest nieróżnicowanie przez osoby
bez wyższego wykształcenia pojęć: zależność, pasji oraz uzależnienia, lecz traktowanie ich wręcz jako synonimów. Może to wynikać z mniejszego przeciętnie
zasobu leksykalnego osób bez wyższego wykształcenia.
2.3.5. Konkluzja
Jeżeli do rozpoznania uzależnienia od komputera, tak jak robi to wielu autorów, przyjąć przekraczający 50 godzin tygodniowo całkowity czas spędzany
przez Internautów przed komputerem to w badaniach z 2005 roku aż 12,7% osób
byłoby uzależnionych (7,4% kobiet i 18% mężczyzn). W tych samych badaniach kryterium ponad 50 godzin tygodniowo zalogowania do Internetu spełniło
4,6% badanych (2,8% kobiet i 6,2% mężczyzn). Jest to wynik zbliżony do uzyskiwanych przez dużą część innych autorów.
Jednak rozpoznając uzależnienie od Internetu na podstawie liczby godzin
spędzanych w sieci, należy analizować czas logowania się do Internetu po odliczeniu od niego godzin przeznaczonych na pracę zawodową i naukę. Przyjmując
takie założenie w roku 2005 – 2,1% badanych (1,6% kobiet i 2,7% mężczyzn)
a w 2006 – 2,5% badanych spełniało czasowe kryterium uzależnienia od Internetu.
Natomiast z punktu widzenia ilości zgłaszanych objawów w 2003 roku 4,5%
studentów z I roku i 1,5% z III roku można było uznać za przejawiających objawy uzależnienia. Najczęstszym, zgłaszanym przez nich objawem uzależnienia
były wielogodzinne i nieprzerwane sesje w Internecie.
W 2005 roku tylko 0,5% badanych (5 osób) przyznawało się do wystąpienia
u nich co najmniej 5 objawów uzależnienia od Internetu. Wszystkie te osoby
były studentami (4 studentów i 1 studentka).
Z kolei w 2006 roku 1,6% badanych (1,% kobiet i 2,2% mężczyzn) deklarowało występowanie u nich 5 i więcej objawów uzależnienia od Internetu.
Trzecim kryterium rozpoznawania uzależnienia od Internetu jest samoocena.
W roku 2005 za uzależnionych uważało się 1,6% respondentów (1% kobiet
i 2,2% mężczyzn) a w 2006 roku aż 8,2% badanych uważało siebie za osoby
uzależnione od Internetu. Jednak w tej grupie wśród osób z wyższym wykształceniem tylko już 2,2% stwierdzało, że są osobami uzależnionymi od Internetu.
Jak już wcześniej wzmiankowano prawdopodobnie jest to efekt różnego natężenia aktywności zawodowej oraz odmiennego rozumienia pojęcia uzależnienia
przez osoby z wyższym wykształceniem i osoby z nieposiadające takiego wykształcenia.

118

Uzależnienia komputerowe: badania własne

Konkludując, przeprowadzone badania wskazują, że liczba uzależnionych od
Internetu w różnej konfiguracji grup osób badanych a także trzech różnych
wskaźników oscyluje pomiędzy 0,5% a 8,2%. Jednak przyjmując, że do rozpoznania uzależnienia od Internetu konieczne jest równoczesne wystąpienie trzech
jego wskaźników (czasu logowania, objawów i samooceny) w badaniach z 2005
roku było tylko 0,5% takich osób (4 studentów i 1 studentka) oraz 1,2% (9 osób
w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn) w badaniach z 2006 roku. Oznacza to, że większość autorów podejmujących problem epidemiologii uzależnienia od Internetu
znacznie przeszacowało liczbę siecioholików.
Tym samym hipoteza przedstawiona w rozdziale Zagadnienia badawcze i metoda badań została potwierdzona empirycznie. Przyjmując, iż rozpowszechnienie uzależnienia od Internetu wśród polskich internautów wynosi w przybliżeniu
1%, to w Polsce egzystuje 150 000 osób uzależnionych od Internetu. Mając
wzgląd na fakt, że większość uzależnionych od Internetu nie zgłasza się na
leczenie to skala występowania tego nałogu znalazła potwierdzenie w informacji
Ministerstwa Zdrowia RP. Podano tam, że pod koniec 2009 roku w placówkach
polskiej służy zdrowia zarejestrowanych było 22 000 infoholików. Brak jest
jednak informacji o zmianach tej liczby na przestrzeni ostatnich kilku lat. Uzasadnia to stałe monitorowanie tego zjawiska jak i opracowanie oraz wdrożenie
metod jego profilaktyki tudzież terapii.

2.4
Osobowościowe korelaty uzależnienia
od Internetu

W omówionym poniżej eksperymencie szukano związku uzależnień komputerowych z ekstrawersją i neurotyzmem. Jest to najczęstszy kierunek poszukiwań badawczych, stosowany w tego typu badaniach. Umożliwia to porównywanie ze sobą wyników różnych badań.
Badania zrealizowano przy użyciu następujących narzędzi badawczych:
– kwestionariusza stylu posługiwania się komputerem [Augustynek 2003],
– inwentarza osobowości (MPI) H. Eysencka w adaptacji M. Choynowskiego.
Przeprowadzono je na 314 studentach I i III roku AGH, mieszkańcach krakowskich domów studenckich Promyk i Kapitol (posiadających stały dostęp do
Internetu). 177 z nich studiowało na I roku studiów, a 137 na III roku studiów.
W analizie statystycznej wyników obliczono średnie arytmetyczne i współczynniki korelacji według wzoru Pearsona [Brzeziński i Stachowski 1984] z danych pochodzących z kwestionariusza stylu posługiwania się komputerem oraz
dwóch skal inwentarza osobowości H. Eysencka.
W tabeli 34 przedstawiono zbiorcze wyniki pomiaru przy użyciu inwentarza
osobowości H. Eysencka. W kolumnach neurotyzmu i ekstrawersji podano obliczoną średnią arytmetyczną z rezultatów badań poszczególnych osób. Natomiast
współczynnik korelacji obliczono pomiędzy poziomem neurotyzmu i ekstrawersji.
Studentów I roku cechuje tylko nieznacznie ponad średnią podwyższony poziom neurotyzmu (niepokoju ogólnego) i ponadprzeciętna ekstrawersja (towarzyskość). Natomiast studenci III roku uzyskali w obydwu skalach wynik przeciętny. Z kolei wartość współczynnika korelacji wskazuje na to, iż w badanej
populacji introwertycy są mniej zrównoważeni niż ekstrawertycy.
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Tabela 34. Wyniki badania Inwentarzem osobowości
Rok studiów/skala

Neurotyzm

Ekstrawersja

Korelacja: N – E

I rok N = 177

5,6

6,2

–0,28

III rok N = 137

5,1

5,5

–0,37

Źródło: Opracowanie własne.

Natomiast porównując wyniki uzyskane przy zastosowaniu kwestionariusza
stylu posługiwania się komputerem i inwentarza osobowości, okazało się, że
w większości współczynniki korelacji były nieistotne. Jedynie kilka z nich przekroczyło próg istotności na poziomie współczynnika alfa = 0,05.
Wykryto w ten sposób słaby dodatni związek (na I roku współczynnik korelacji wyniósł r = 0,23, a na III roku r = 0,40) między poziomem ekstrawersji
a korzystaniem z programów edukacyjnych. Oznacza to, że ekstrawertycy częściej niż introwertycy korzystają z programów edukacyjnych. Podobny związek
(chociaż słabszy, gdyż r = 0,21) występuje pomiędzy ekstrawersją i grami internetowymi.
Następne badania, przy zastosowaniu analogicznej do tej z 2000 roku, procedury badawczej, zrealizowano w 2006 roku na 751 mieszkańcach województwa
małopolskiego (482 osoby mieszkały w Krakowie, a 269 osób w podkrakowskich
wioskach); 397 kobiet i 354 mężczyzn było w średnim wieku 27,9 lat przy rozpiętości od 14 do 69 lat. Dostęp do komputera posiadało 80,8% z nich (z czego
33, 4% tylko w pracy), a do Internetu 69,9% (24,2% tylko w pracy).
Badani mieli następujące wykształcenie:
– 31% podstawowe,
– 41% średnie,
– 28% wyższe.
Wśród badanych:
– 48,9% nie pracowało i nie uczyło się (gospodynie domowe, renciści, emeryci,
bezrobotni),
– 32,5% było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
– 26,6% prowadziło własną działalność gospodarczą (gospodarstwo rolne, małe
firmy),
– 4% uczyło się (uczniowie, studenci).
W analizie statystycznej wyników obliczono średnie arytmetyczne i współczynniki korelacji według wzoru Pearsona z danych pochodzących z kwestionariusza stylu posługiwania się komputerem i dwóch skal inwentarza osobowości
H. Eysencka (ekstrawersji i neurotyzmu).
W tabeli 35 przedstawiono obliczoną średnią arytmetyczną z wyników
inwentarza Osobowości H. Eysencka oraz wyliczony współczynnik korelacji
pomiędzy neurotyzmem i ekstrawersją.
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Tabela 35. Wyniki badania inwentarzem osobowości
Badani

Neurotyzm

Ekstrawersja

Korelacja: N – E

Ogółem N = 751

5,5

5,8

–0,25

Kobiety N = 397

5,9

5,4

–0,39

Mężczyźni N = 354

5,2

6,3

–0,31

Źródło: Opracowanie własne.

Badanych cechował nieznacznie podwyższony poziom ekstrawersji, a u kobiet także podwyższam poziom neurotyzmu. Natomiast wartość współczynnika
korelacji wskazywała na to, iż w badanej populacji introwertycy byli bardziej
niezrównoważeni niż ekstrawertycy. Zaobserwowane tendencja była odwrotna,
niż ta uzyskana w grupie studentów, u których nieznacznie przeważał ekstrawertyzm.
Następnie skorelowano wyniki uzyskane przy zastosowaniu kwestionariusza stylu posługiwania się komputerem i inwentarza osobowości. Okazało się,
że i w tym przypadku większość współczynników korelacji było nieistotnych.
Jedynie kilka z nich przekroczyło próg istotności na poziomie współczynnika
alfa = 0,05.
Zaobserwowano odwrotnie proporcjonalną zależność wieku internauty i czasu spędzanego w Internecie (niezależnie od czasu poświęcanego na własną pracę
zawodową lub naukę). Inaczej mówiąc, im młodszy był internauta (niezależnie
od płci), tym więcej czasu poświęcał na Internet. Współczynniki korelacji wynosiły w tym przypadku –0,32 u kobiet (N = 397) i –0,27 u mężczyzn (N = 354).
Wykryto też związek cech osobowości osób badanych (neurotyzmu i ekstrawersji) z czasem spędzanym w Internecie (niezależnie od pracy i nauki), co
pokazuje tabela 36.
Tabela 36. Korelacja czasu spędzanego w Internecie (niezależnie od pracy i nauki)
z cechami osobowości ze względu na płeć badanych
Płeć

Neurotyzm

Ekstrawersja

Kobiety

0,25

–0,24

Mężczyźni

0,26

0,28

Źródło: Opracowanie własne.

Uzyskany wynik jest interesujący, gdyż u mężczyzn wystąpiła odwrotna tendencja niż u kobiet. Introwertywne kobiety na dłużej logowały do sieci w porównaniu z ekstrawertyczkami. U mężczyzn z kolei ekstrawertycy więcej czasu
poświęcali na Internet w zestawieniu z introwertykami. Zależność ta pogłębiała
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się w przypadku współwystępowania podwyższonego poziomu neurotyzmu,
zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.
Typologia H. Eysencka umożliwiła w tym przypadku powiązanie czasu
korzystania z Internetu z typem temperamentu badanych kobiet i mężczyzn. Ze
wszystkich typów temperamentu kobiet flegmatyczki najwięcej czasu poświęcały na Internet, z kolei u mężczyzn dotyczyło to choleryków.
Tylko pozornie wynik ten może zaskakiwać. Flegmatyczki i cholerycy różnią
się zasadniczo tempem procesów psychicznych, preferowanym stylem życia,
impulsywnością, sposobem reagowania na stres, tolerancją zwłaszcza niespodziewanych zmian, szybkością habituacji itd. Flegmatyczne kobiety i choleryczni
mężczyźni mogą różnić się pod względem stylu korzystania z Internetu. Flegmatyczki przede wszystkim spędzając czas na rozmowach internetowych, a cholerycy grając online, uczestnicząc w grupach dyskusyjnych, handlując w Internecie,
ściągając z sieci różnego typu pliki (programy, filmy, muzykę) lub zdobywając
interesujące ich informacje.

2.5
Analiza przypadków osób uzależnionych
od Internetu zgłaszających się na terapię

W okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2008 roku zgłosiło się na
psychoterapię uzależnienia od Internetu łącznie 17 osób odnośnie, których posiadam informacje o przebiegu terapii. 10 spośród tych 17 osób odbyło przynajmniej 3 wizyty i te przypadki omawiam w poniższej analizie. Pozostałe po wizycie
wstępnej lub w jednym przypadku po drugiej zrezygnowało z leczenia nie zgłaszając się na umówioną wizytę.
Informacje o pacjencie pochodziły zazwyczaj z następujących źródeł:
– wywiadu klinicznego z uzależnionym,
– konsultacji z członkiem rodziny pacjenta
– badania testami psychologicznymi (najczęściej były to różnego autorstwa
kwestionariusze stopnia uzależnienia od Internetu oraz Inwentarz Osobowości MPI H. Eysencka (Maudsley Personality Inventory) w autoryzowanej
adaptacji i polskich normach M. Choynowskiego [1996], niektórzy pacjenci
badani byli także testami inteligencji,
– obserwacji zachowania pacjenta w czasie poszczególnych sesji terapeutycznych,
– informacji o efektach terapii uzyskanych od członka rodziny pacjenta.
Poniżej przedstawiam charakterystykę tych osób oraz zwięzłe omówienie
przebiegu, a także wyników terapii. Podaję też objawy uzależnienia od Internetu,
do których pacjent się przyznawał. Dla ujednolicenia prezentacji zebranych informacji objawy te odnoszę do listy przedstawionej poniżej, a pochodzącej z kwestionariusza Uzależnienia od Internetu [Augustynek, 2005].
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1. Najbliższe mi osoby mają pretensje, że zbyt długo korzystam z Internetu.
2. Efekty mojej nauki lub pracy obniżają się wskutek zbyt długiego korzystania z Internetu.
3. Sprawdzam pocztę elektroniczną, zanim zacznę wykonywać inne, ważne czynności.
4. Ukrywam fakt, że właśnie korzystam z Internetu.
5. Denerwuję się, gdy ktoś mówi coś do mnie, a ja korzystam z Internetu.
6. Późno w nocy nie śpię, bo surfuję po Internecie.
7. Marzę, fantazjuję lub natrętnie myślę o tym, co będę robił w Internecie w czasie, gdy nie jestem
przy komputerze.
8. Proszony o wylogowanie się z sieci, mówię „jeszcze tylko kilka minut”.
9. Próbuję bezskutecznie ograniczyć czas spędzany w Internecie.
10. Ukrywam przed innymi to, ile czasu pochłania mi Internet.
11. Wybieram Internet zamiast spotkań z innymi.
Źródło: Opracowanie własne.

2.5.1. Charakterystyka osób zgłaszających się terapię zespołu
uzależnienia od Internetu
I
K.P, l. 47, mgr informatyki (AGH), żonaty, troje dorosłych dzieci, w momencie podjęcia terapii od dwóch lat niepracujący. Był programistą komputerowym kilku krakowskich firm. Nałogowo palił papierosy do 60 szt. dziennie.
A. Dane z wywiadu i posiedzeń terapeutycznych:
Na terapię w marcu 2000 roku pacjenta przyprowadziła żona, która uważała,
że mąż przegrywa życie przez uzależnienie od komputera. Przed dwoma laty wyrzucono go z pracy za ciągłe zasypianie podczas pracy. Zaniedbał się. Ograniczył
kontakty z innymi ludźmi. Stracił wszelkie pozakomputerowe zainteresowania.
Pacjent potwierdził w całości informacje żony. Uważał, że jest uzależniony
od komputera i potrzebuje specjalistycznej pomocy psychoterapeutycznej.
W domu miał trzy komputery, przed którymi codziennie spędzał 18 godzin.
W tym czasie pisał i rozsyłał po sieci wirusy a ponadto miał kilka sieciowych
związków z kobietami (nigdy nie spotkał się z nimi w realnym świecie).
Każdą godzinę spędzoną bez komputera uważał za straconą. Pacjent odbył
trzy spotkania w Ośrodku (w tym dwa z hipnozą relaksacyjną).
Terapię przerwano z powodu jego aresztowania i następnie skazania za przestępstwa komputerowe. Po skazaniu przebywał w więzieniu, pozbawiony całkowicie dostępu do komputera. Żona deklarowała, że zaraz po wyjściu z więzienia mąż zgłosi się na dalsze leczenie. Jednak pacjent ponownie nie podjął terapii. Jego dalsze losy nie są mi znane.
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B. Charakterystyka psychologiczna opracowana w oparciu o wyniki
testów psychologicznych:
Pacjent jest ekstrawertykiem o przeciętnym zrównoważeniu. Posiada bardzo
wysoki poziom inteligencji i wiedzy komputerowej (jest zawodowym informatykiem). Przy komputerze spędzał ponad 120 godzin tygodniowo. Przyznawał
się do wszystkich 11 objawów uzależnienia od Internetu.
C. Efekty terapii:
Pacjent chciał aktywnie uczestniczyć w terapii. Ze względu na jego aresztowanie nie udało się jej przeprowadzić.
II
J.K., 42 lat, wykształcenie zawodowe, z zawodu ślusarz, niepracujący od
3 lat, rozwiedziony, troje dzieci. Badany miał dług w funduszu alimentacyjnym
w wysokości 38 000 zł. Był także uzależniony od alkoholu. Dwukrotnie miał
implantowany Esperal, kilka razy był odtruwany, w 1999 roku przeszedł 6 tygodniowe leczenie przeciwalkoholowe w oddziale zamkniętym. W ostatnich latach
ma kilkudniowe okresy nadużywania alkoholu przedzielone 2–3 miesięcznymi
okresami abstynencji.
A. Dane z wywiadu i posiedzeń terapeutycznych:
Na terapię w kwietniu 2002 roku przyprowadziła go zrozpaczona matka
(67 letnia wdowa), która od 3 lat utrzymywała go ze swojej renty.
J.K., gdy nie pił alkoholu, spędzał kilkanaście godzin dziennie na pogawędkach internetowych z różnymi kobietami, z których tylko z jedną spotkał osobiście. Jego problem ujawnił się u okulisty, którego prosił o pomoc w związku
z pogarszaniem się stanu wzroku. Zalecenie ograniczenia czasu spędzanego przed
monitorem zdecydowanie odrzucił. Nie widzi potrzeby terapii uzależnienia od
komputera czy też od alkoholu. Twierdzi, że niedługo znajdzie bardzo dobrze
płatną pracę, dzięki której spłaci swoje długi i zacznie dostatnie życie. Na pierwszym spotkaniu niedbale i szybko wypełnił testy i nie zgodził się na udział w psychoterapii. Łącznie odbył 4 wizyty polegające głównie na jego monologu o nadopiekuńczości matki (na próby zmiany tematu rozmowy reagował złością).
B. Charakterystyka psychologiczna opracowana w oparciu o wyniki
testów psychologicznych:
Ekstrawertyk, wypełniając test przyjął postawę ukrywania swoich wad. Dotyczyć to mogło np. dysymulowania objawów neurotyzmu. Jego poziom wiedzy
komputerowej badanego jest niski i obejmuje praktycznie tylko umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej i komunikatora Gadu-Gadu. Na Internet przeznacza około 90 godzin tygodniowo. Przyznaje się do 1 z 11 z objawów uzależnienia
(nr 1; najbliższe mi osoby mają pretensje, że zbyt długo korzystam z Internetu).
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C. Efekty terapii:
Pacjent w momencie zgłoszenia się do Ośrodka był w fazie destrukcyjnej nałogu, bezkrytyczny do swojego uzależnienia. Przerwał terapię, której sensu nie
widział.
III
E.K., l. 31, wykształcenie średnie, rozwiedziona, niepracująca, matka 4 dzieci.
Nałogowo paliła papierosy (do 40 szt. dziennie). Wcześniej hospitalizowana na
oddziale psychiatrycznym z powodu depresji.
A. Dane z wywiadu i posiedzeń terapeutycznych:
Ponieważ pacjentka zaniedbywała czwórkę swoich dzieci, nawet w zakresie
podstawowej higieny osobistej, Krakowski Sąd Rodziny zadecydował, że uzależniona od Internetu kobieta musi poddać się terapii. Trzydziestotrzylatce ograniczono prawa rodzicielskie, a dzieci skierowano do placówki opiekuńczej.
Kobieta utrzymywała się z alimentów i poza abonamentem internetowym nie
płaciła żadnych rachunków.
Zgodnie z nakazem sądu kobieta ta zgłosiła się do jednej z krakowskich przychodni zajmującej się terapią uzależnień w czerwcu 2003 roku. Po trzech spotkaniach pacjentka przestała uczęszczać na terapię.
Poinformowany o tym sąd wyznaczył jej kuratora. Niewiele to zmieniło. Pacjentka nadal przesiadywała po kilkanaście godzin dziennie przed komputerem
zalogowana do Internetu prowadząc często kilkanaście na raz pogawędek poprzez Gadu-Gadu.
Uważa, ze przyczyną takiego stanu jest porzucenie jej przez męża. Życie
straciło dla niej sens. Dlatego praktycznie cały czas, poza snem, spędza na rozmowach internetowych, uciekając od świata rzeczywistego. Twierdzi, że terapia
nie jest jej potrzebna, gdyż i tak w życiu nie czeka ją już nic dobrego. Za dziećmi tęskni, ale uważa, że w domu dziecka będą miały przynajmniej opiekę i coś
do zjedzenia.
Pacjentka była wychudzona i przedwcześnie postarzała. Wykazywała pełnoobjawową depresję (lęk, apatię, poczucie beznadziejności). Nie miała motywacji
do ograniczenia korzystania z Internetu.
B. Charakterystyka psychologiczna opracowana w oparciu o wyniki
testów psychologicznych:
Badana to niezrównoważona introwertyczka (melancholiczka). Poziom wiedzy komputerowej jest u niej bardzo niski i obejmuje jedynie umiejętności posługiwania się podstawowymi funkcjami przeglądarki internetowej, Gadu-Gadu
oraz napisanie prostego tekstu. Przyznaje się do 6 z 11 objawów uzależnienia
(1, 2, 3, 6, 7, 11). Na Internet przeznacza około 100 godzin tygodniowo.
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C. Efekty terapii:
Terapia nie powiodła się. Badana będąc w depresji, nie miała do motywacji
do leczenia i przerwała go. Presja sądu i kuratora nie dały żadnego efektu. Pacjentka twierdziła, że z chęcią pójdzie do więzienia, gdyż tam jej życie może się
nieco odmieni i będzie ciekawsze.
IV
J.K., mężczyzna, l. 24, kawaler, mgr inż., absolwent budownictwa lądowego.
Pracujący 6 miesięcy w biurze projektów, jako kreślarz, projektant. Uzależniony
3 lata od gry komputerowej. Zgłosił się do Ośrodka w lutym 2004 roku.
Kontakt z pacjentem zainicjował list od jego matki, który przytaczam poniżej
w całości (usuwając z tekstu nazwiska).
Od: E.K. [x@interia.pl] – adres zmieniono (przypis autora).
Wysłano: 11 lutego 2004, 20:22·
Do: aaugust@uci.agh.edu.pl
Temat: uzależnienie od gier
Szanowny Panie Doktorze!
Pozwalam sobie napisać do pana krótką wiadomość i kieruje mną desperacja
zrozpaczonej matki, która szuka ratunku dla syna (24 lata) uzależnionego od
gier komputerowych. Znalazłam wiadomość o Panu na stronie Uniwersytetu
Śląskiego, gdzie miał Pan odczyt na temat uzależnień komputerowych i dowiedziałam się, ze bada Pan te chorobę. Jeżeli byłby Pan zainteresowany kontaktem
ze mną, to nawet, jeśli mojemu synowi pomoc się juz nie da, to może moje doświadczenie przyda się Panu do czegoś, może w dalszej pracy naukowej wykorzysta Pan te spostrzeżenia. Tyle, co mogę skrótowo naświetlić sprawę:
Syn, 24 lata, absolwent studiów technicznych, pierwszy własny komputer dostał dopiero na studiach, wcześniej korzystał z pracowni w szkole i „wspólnego”
komputera domowego. Wychowany w mieście powiatowym, rodzice wykształcenie wyższe, młodsza o 3 lata siostra. W liceum uczeń bardzo dobry, studia kończył już z wysiłkiem, gdyż był już w nałogu. Gra w gry typu: Fallout Diablo.
Aktywnie uczestniczy w forum dyskusyjnym graczy, pisze ogromne ilości wątków.
W środowisku tym zajmuje wysoką hierarchię.
Uzależniony jest od około 3 lat, sam sobie to też uświadomił, nie protestuje,
ironicznie jakkolwiek smutno żartuje z siebie na ten temat. Próby pomocy oferowała mu najpierw jego sympatia, od około 1,5 roku ja przejęłam to zadanie.
Obecny styl życia syna całkowicie wymyka mi się spod kontroli. Syn pracuje
w godzinach 7–17, a reszta jego czasu rozkłada się w cyklu dwudniowym. Jednego
dnia natychmiast po pracy około 18 kładzie się spać i śpi aż do następnego
dnia, drugi dzień po pracy poświecony jest graniu. Trochę posprawdza pocztę,
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poczyta watki i wchodzi w grę, grając bez przerwy do 3–4 nad ranem. Nie muszę
tłumaczyć, ze próby zbudzenia go do pracy po takim seansie doprowadzają mnie
do ciężkiej depresji psychicznej. Zaburzenia, jakie widzę w osobowości syna,
zaburzenia łaknienia (je szybko rzeczy gotowe typu drożdżówki, cebularze –
szkoda mu czasu na odgrzanie obiadu), zanik wizji przyszłości, nie potrafi wyrazić swoich oczekiwań, co do życia, startu, kariery (dla odczepnego cos tam plecie ze musi zarabiać duże pieniądze, podczas gdy wkrótce nadejdzie dzien., kiedy
nie wstanie do pracy...) brak udziału w życiu rodziny, utrata dziewczyny, niesprawiedliwa ocena innych kandydatek na sympatię „wszystkie się czepiają i są
takie same jak ja (!!??)”, wreszcie całkowita abnegacja i zaniechanie higieny
osobistej, staranności w ubiorze. Mogłabym długo pisać na ten temat, zresztą
myślę, że Pan doskonale zna te objawy. Syn chodził na badanie osobowości
w poradni psychicznej miasta akademickiego, ale podobno „nie stwierdzono
zaburzeń”. Poddał się badaniu po tym, jak go wystraszyłam, ze zabieram go ze
studiów „na leczenie”. Miał tez wówczas około miesięczną przerwę w graniu.
Panie Doktorze, czy może Pan zaoferować mi jakąś pomoc czy ukierunkowanie.
Ja przewertowałam juz masę literatury dostępnej przynajmniej w Internecie, cóż
z tego, gdy tam mówi się głównie o objawach i skutkach, a tak mało o terapii...
Syn odmawia spotkań z psychologiem, wyśmiewa je jako „leczenie na kozetce”
i wywnętrzanie się przed kimś, kto nie wie nawet, co to jest Fallout. Może najbardziej pomogłoby mu koło takich, co sami byli w takim nałogu. Będę Panu
wdzięczna za jakiekolwiek ustosunkowanie się do mojego listu czy ewentualnie
skierowanie do kogoś, kogo taka tematyka zainteresuje.
Z poważaniem Ewa K.
A. Dane z wywiadu i posiedzeń terapeutycznych:
Pacjent uczestniczył łącznie w trzech posiedzeniach terapeutycznych, potem
bez podania przyczyny nie zgłosił się na umówiony termin.
Nie ma innych uzależnień. Ponad rok temu za namową matki miał dwie wizyty u psychologa, jednak nie kontynuował ich, gdyż, jego zdaniem, nic mu nie
dawały. Także wizyty u mnie uważa za stratę czasu.
Zaprzecza, że jest uzależniony, nie zgadza się na żadną terapię. Twierdzi, że
matka prześladuje go nadopiekuńczością, a on przecież potrafi doskonale kontrolować czas przeznaczany na Internet. Jednak specyfika gry i interakcje w niej
uczestniczących osób wymagają poświęcenia, co 2 dzień, praktycznie całej nocy. Wciągnął się świat fantasy – Fallout Diablo – walki klanów1.
1

Seria gier Fallout od wielu lat dzierży miano najlepszych gier na PC. Wzięła swoją nazwę od
słowa fallout, czyli opad radioaktywny. Fabuła gry została osadzona w świecie zniszczonym przez
wojnę nuklearną, do której doszło w 2077 roku.
Akcja gry zaczyna się w 2161 roku w krypcie nr 13, która znajduje się na terenach Południowej Kalifornii. Gracz wyrusza w świat z misją znalezienia „chipu”, który ma uratować schron i świat od
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Był szefem jednego z polskich klanów Hell Warrior. W inne gry nie gra. Z pozostałych funkcji Internetu korzysta sporadycznie. Uważa, że ta gra wzbogaca jego
psychikę. Reaguje złością, gdy sugeruje się mu, iż jest uzależniony od tej gry.
B. Charakterystyka psychologiczna opracowana w oparciu o wyniki
testów psychologicznych:
Badany wykazuje wysoki poziom neurotyzmu. Poziom jego wiedzy komputerowej jest przeciętny i obejmuje umiejętność posługiwania Internetem i podstawowymi programami użytkowymi z pakietu MS Office. Przyznaje się do 1
z 11 objawów uzależnienia (1). Na Internet przeznaczał w momencie podjęcia
terapii 30 godzin tygodniowo (co 2 dzień od godz. 19 do 4 rano w nieprzerwanych sesjach) grając w swoją ulubioną strategiczną grę. Nie ma zainteresowań
informatycznych. Internet służy mu praktycznie do tej tylko gry.
C. Efekty terapii:
Terapia całkowicie nie powiodła się ze względu na negowanie jej sensu
i przerwanie jej przez pacjenta po trzech spotkaniach.
V
E.K., l. 27, mężczyzna, kawaler, student III roku ekonomii studiów niestacjonarnych UE w Krakowie. W momencie podjęcia terapii nie pracował. Nie
miał innych uzależnień.
A. Dane z wywiadu i posiedzeń terapeutycznych:
Na terapię przyprowadził go ojciec w listopadzie 2005 roku. Pacjent nie wykazywał objawów innych zaburzeń psychicznych ani też uzależnień. Do 2003
roku prowadził normalne życie (studiował, pracował jako przedstawiciel handlowy; miał dziewczynę).Tak było do czasu, kiedy poznał internetową grę RED
ALERT2.
zakłady. Gra zaczyna się od stworzenia swojego bohatera. Można wybrać jedną spośród trzech gotowych postaci, albo stworzyć własnego unikalnego bohatera. Można wybierać spośród wielu umiejętności i cech, tworząc odpowiadającą nam postać. Podczas eksploracji różnych miejsc bohater,
współdziałając z innymi postaciami z własnego klanu i walcząc z innymi klanami, przeżywa różne
przygody.
2
W grze Red Alert stajemy po stronie Aliantów lub Rosjan, aby poprowadzić daną stronę konfliktu do zwycięstwa. Gra pod względem fabuły prezentuje bardzo wysoki poziom, a wstawki
filmowe w grze trwają łącznie ponad godzinę i występują w nich prawdziwi aktorzy. Podczas gry
zbiera się surowce (żółty kruszec lub wielobarwne klejnoty, dające dwa razy więcej kredytów),
które są umiejscowione na specjalnych polach wiertniczych. Surowce zostaną przerobione na
kredyty, które są potrzebne do stawiania nowych budowli oraz szkolenia armii. Do prawidłowego
działania bazy potrzebne są również elektrownie, dzięki którym baza ma prąd i może normalnie
funkcjonować. Każda ze stron konfliktu posiada dwie superbronie. Gracz, aby wygrać, musi stworzyć wystarczająco silną armię, by zniszczyć wroga.
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W 2005 roku po raz drugi powtarzał trzeci rok studiów, praktycznie nie chodząc na zajęcia, przestał pracować i spotykać się z innymi ludźmi. Po kilkanaście godzin dziennie grał, nie odbierał nawet poczty elektronicznej, nie przeglądał też innych stron internetowych. Spał po 3–4 godziny na dobę, głównie w dzień.
Ograniczył jedzenie do herbaty i chleba z margaryną. Przestał rozmawiać z rodzicami. Wszystkie posiadane pieniądze przeznaczał na modernizację komputera. Jego głównym problemem była szybkość łącza internetowego i sprawność
komputera. Największym stresem była dla niego awaria serwera, nie mógł się,
bowiem wtedy zalogować do sieci. Wpadał wówczas we wściekłość, awanturując się z rodzicami.
B. Charakterystyka psychologiczna opracowana w oparciu o wyniki
testów psychologicznych:
Badany jest niezrównoważonym ekstrawertykiem (typ choleryka). Jego poziom wiedzy komputerowej jest niski i obejmuje tylko umiejętność posługiwania
się Wordem, Excelem, Outlookiem oraz przeglądarkami internetowymi. Przyznaje się tylko do 3 z 11 objawów uzależnienia (1, 5, 7). Na Internet przeznacza
około 100 godzin tygodniowo.
C. Efekty terapii:
Początkowo zgodził się na terapię, ale później 6 razy usprawiedliwiał się, że
nie może przyjść lub spóźniał się o ponad godzinę, kiedy terapeuta miał już
następnego pacjenta. Po 5 odbytych sesjach psychoterapeutycznych, mimo próśb
rodziców, przestał przychodzić na sesje terapeutyczne. Nie uzyskano w terapii
żadnego pożądanego efektu.
Z informacji otrzymanej od rodziców wynika, ze uzależniony dalej gra w RED
ALERT, a wciągu ostatnich dwóch lat schudł o 12 kilogramów, mimo że wcześniej też był osobą szczupłą.
VI
E.L., l. 43, kobieta, mgr ekonomii, rozwiedziona, z zawodu makler giełdowy
(pracę straciła w kwietniu 2006 roku), miała 18 letnią córkę (uczennicę LO).
Mieszkała sama od stycznia 2006 roku, niespodziewanie 17 lutego 2007 roku
zmarła prawdopodobnie na zawał serca. Nałogowo paliła papierosy i piła kawę.
W 1999 roku przeszła 6-tygodniowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym z rozpoznaniem zespołu depresyjno-lękowego.
A. Dane z wywiadu i posiedzeń terapeutycznych:
Na terapię w październiku 2006 roku przyprowadzili pacjentkę były mąż
i córka, mimo iż ona sama nie dostrzegała w sobie żadnych problemów czy zaburzeń. Według jej męża, a także córki, od momentu, gdy straciła pracę (przez
niemal codzienne spóźnianie się do niej), praktycznie cały czas siedziała przy
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komputerze domowym. W Internecie spędzała ponad 100 godzin tygodniowo. Czas
ten przeznaczała wyłącznie na Gadu-Gadu, prowadząc korespondencję z licznym gronem znajomych (w trakcie wywiadu klinicznego z dumą powiedziała, iż
pewnego dnia przed komputerem spędziła nieprzerwanie 14 godzin). Zrezygnowała z kontaktów towarzyskich, praktycznie nie wychodziła z domu, nie wykonywała żadnych prac domowych. Zaniedbała się nawet w zakresie podstawowych czynności higienicznych. W domu panował straszliwy bałagan i brud.
Mimo obietnic, od trzech miesięcy nie było dnia, by przed komputerem spędziła
mniej niż 14 godzin dziennie. Pozbawiona nawet na krótko dostępu do komputera przeżywała lęk i stany depresyjne.
W tej sytuacji mąż wniósł o rozwód i opuścił wraz z córką dom, przeprowadzając się do wynajętego mieszkania. Uzależniona żyła z zasiłku dla bezrobotnych.
Płaciła tylko rachunek za Internet i prąd. Wyłączono jej gaz. Grożono eksmisją.
Pacjentka była ogólnie wyniszczona i wychudzona (prawie nic nie jadła),
nie potrafiła ukryć drżenia rąk. Była uzależniona od papierosów (paliła ich do
40 szt. dziennie), wypijała kilkanaście kaw dziennie.
Była osobą pesymistyczną, depresyjną, niechętnie nawiązywała w realnym
świecie kontakt z ludźmi. Nienawidziła swojej pracy ze względu na ciągły kontakt z coraz to nowymi osobami.
E.L. zdecydowanie zaprzeczała informacjom rodziny o swoim ujzależnieniu,
uważając, że jest to ich zemsta (nie potrafiła powiedzieć za co). Twierdziła, że
bez trudu ograniczy czas korzystania z komputera do dwóch godzin dziennie, ale
nie widzi potrzeby robienia tego, gdyż znajomi niecierpliwie czekają na ważne
informacje od niej.
Kategorycznie odmówiła udziału w terapii i jakiegokolwiek ograniczania jej
dostępu do komputera (uczestniczyła tylko w 3 spotkaniach, polegających na bezskutecznych próbach przekonania jej do podjęcia terapii, podczas których cały
czas manifestowała swoje niezadowolenie).
Osoba ta 17 lutego 2007 roku w samotności, całkowitej nędzy oraz wyniszczeniu organizmu zmarła przypuszczalnie na skutek zawału serca (w chwili
śmierci była zalogowana do Gadu-Gadu).
B. Charakterystyka psychologiczna opracowana w oparciu o wyniki
testów psychologicznych:
Osoba o typie niezrównoważonej introwertyczki (melancholiczka). Posiadała
niską wiedzę informatyczną. Potrafiła tylko zalogować się do sieci, skorzystać
z podstawowych funkcji wyszukiwarki, korzystać z Gadu-Gadu i napisać prosty
tekst w Wordzie. Deklarowała, że przy komputerze spędza tylko do 20 godzin
tygodniowo (według jej męża było to co najmniej 100 godzin tygodniowo). Nie
przyznawała się do żadnego z objawów uzależnienia od Internetu!
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C. Efekty terapii:
Próby choćby tylko podjęcia terapii całkowicie zawiodły z powodu odmowy
pacjentki. Uzależnienie od Internetu zdegradowało i wyniszczyło ją. Doprowadziło do ruiny zarówno materialnej, psychicznej i fizycznej, także izolacji od
najbliższych, a w rezultacie do śmierci. Jest to najbardziej dramatyczny przypadek uzależnienia od Internetu, z jakim się spotkałem.
VII
A.K., l. 30, mężatka, wykształcenie wyższe (inżynier spawalnictwa AGH),
ma 10-letnią córkę. Podejmując terapię, nie pracowała. Kończyła niestacjonarne
studia magisterskie. W momencie zakończenia terapii w czerwcu 2009 roku od
ponad roku była zatrudniona w krakowskiej firmie, która wysłała ją między
innymi na trzy dwumiesięczne zagraniczne kontrakty (Litwa, Holandia, Finlandia).
Nie miała innych uzależnień.
A. Dane z wywiadu i posiedzeń terapeutycznych
Pacjentka na terapię zgłosiła się z własnej inicjatywy (przywieziona do
Ośrodka przez męża) we wrześniu 2006 roku z powodu silnych lęków uniemożliwiających jej samodzielne wychodzenie z domu. Czując się samotna przy komputerze spędzała codziennie od 7 do 9 godzin dziennie, surfując po Internecie, odbierając pocztę elektroniczną, ale przede wszystkim komunikując się ze znajomymi poprzez Gadu-Gadu. Przyczyną tego, według niej, był zupełny brak zainteresowania jej osobą ze strony męża, który prowadząc sklep internetowy z częściami rowerowymi większość czasu spędzał przy swoim komputerze w drugim
pokoju.
Relację pomiędzy małżonkami obrazuje fakt, że prośbę o herbatę wysyłał jej
e-mailem lub SMS-em. Na wszystkie zajęcia mąż musiał wozić ją samochodem,
gdyż panicznie bała się wsiąść do tramwaju lub autobusu.
B. Charakterystyka psychologiczna opracowana w oparciu o wyniki
testów psychologicznych:
Badana wykazywała podwyższony poziom neurotyzmu, jej poziom wiedzy
komputerowej był wysoki i obejmował umiejętność korzystania z wielu programów użytkowych i internetowych (w tym z Corel Draw, Matlab, Statistica) oraz
konfigurowania komputera i oprogramowania. Przyznawała się do 5 z 11 objawów uzależnienia (1, 2, 3, 6, 11). Na Internet przeznaczała ponad 50 godzin
tygodniowo.
C. Efekty terapii:
W ramach leczenia pacjentka uczestniczyła łącznie w 34 posiedzeniach terapeutycznych (w tym 12 z hipnozą relaksacyjną). Terapia przyniosła oczekiwane
rezultaty. Samodzielnie korzysta z środków komunikacji publicznej. Znakomicie
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radzi sobie w życiu, pracując także za granicą. Poprawiły się jej relacje z mężem, zwłaszcza od czasu, gdy kupili najpierw kota, a potem psa.
Pacjentka ograniczyła korzystanie z komputera i Internetu do niezbędnego minimum, określonego przez jej obowiązki zawodowe i konieczną wymianę informacji poprzez pocztę elektroniczną. Z Gadu-Gadu całkowicie przestała korzystać.
VIII
A.B., 25 lat, student II roku studiów stacjonarnych AGH, kawaler, nie pracował zawodowo. Nie miał innych uzależnień.
A. Dane z wywiadu i posiedzeń terapeutycznych
Na terapię sam się zgłosił w styczniu 2007 roku. Po maturze i 3-letnim okresie pracy, jako sprzedawca w sklepie RTV małego miasteczka, podjął studia
dzienne na AGH. Kupił sobie laptopa z bezprzewodowym dostępem do Internetu. Ponieważ czuł tęsknotę za rodziną i znajomymi codziennie ponad 8 godzin
przez Gadu-Gadu komunikował się z nimi. Gdy byli poza siecią czuł paniczny
lęk, że coś się stało lub że nie chcą już z nim mieć kontaktu. Przez czas bezproduktywnie spędzany przy komputerze zaczął mieć kłopoty na studiach. Na terapię
zgłosił się, by wyeliminować nieuzasadniony lęk przed utratą kontaktu z bliskimi mu osobami. Korzystanie z Gadu-Gadu uznawał za racjonalne (mimo przestróg osób mu najbliższych). Odbył łącznie 6 posiedzeń terapeutycznych (w tym
4 z hipnozą terapeutyczną). Zgodnie zaleceniem psychoterapeuty poinformował
osoby, z którymi porozumiewał się przez Gadu-Gadu, że ogranicza kontakt z nimi
do 3 godzin dziennie (między 19 a 22). Zobowiązania dotrzymał, co najmniej do
czasu utraty z nim kontaktu (we wrześniu 2007 roku).
B. Charakterystyka psychologiczna opracowana w oparciu o wyniki
testów psychologicznych:
Badany jest niezrównoważonym ekstrawertykiem (cholerykiem). Jego poziom
wiedzy komputerowej jest przeciętny i obejmuje umiejętność korzystania z MS
Office, programów internetowych, narzędziowych oraz w ograniczonym zakresie z Photoshopa. Przyznaje się do 7 z 11 (1, 2, 3, 6, 9, 10, 11) objawów uzależnienia. Na Internet przeznacza 60 godzin tygodniowo.
C. Efekty terapii:
Dzięki zdyscyplinowaniu pacjenta i jego motywacji do zmiany swojego stanu
psychicznego oraz poprzez zredukowanie silnego, nerwicowego lęku udało się
ograniczyć czas korzystania z komputera. Zdaniem samego pacjenta komfort jego
życia uległ zdecydowanej poprawie.
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IX
M.S., l. 27, fizyk, doktorant UJ. Pracuje w Instytucie Badawczo-Rozwojowym jako fizyk i programista komputerowy, żonaty, ma 1 dziecko, urodzone
3 kwietnia 2007 roku. Nie ma innych uzależnień.
A. Dane z wywiadu i posiedzeń terapeutycznych
Na terapię zgłosił się w marcu 2007 roku. Przyprowadziło go żona będąca
w zaawansowanej ciąży. Pacjent był uzależniony od pornografii internetowej.
Codziennie 2–3 godziny (wieczorem) spędzał w sieci, odwiedzając strony pornograficzne, masturbując się przy tym. Nie interesowały go inne formy pornografii
(np. kasety wideo czy pisma. Za dostęp do stron pornograficznych płacił kilkaset
złotych miesięcznie. Nie nawiązywał kontaktu z innymi ludźmi poprzez Internet.
Ma młodą, atrakcyjną żoną. Seksualnie prawie się nią nie interesuje, do zbliżeń między nimi dochodziło 1–2 razy w miesiącu. Żona dowiedziała się o nałogu
męża w 7 miesiącu ciąży przypadkowo uruchamiając historię działań na komputerze męża. Przeżywa to jako osobisty dramat. Kobieta ta 3 lata wcześniej rozwiodła się z mężczyzną uzależnionym od filmów pornograficznych (kasety wideo)!
B. Charakterystyka psychologiczna opracowana w oparciu o wyniki
testów psychologicznych:
Pacjent jest ekstrawertykiem o średnim poziomie neurotyzmu. Posiada bardzo wysoki poziom wiedzy komputerowej (łącznie z pisaniem złożonych programów komputerowych), na oglądanie stron pornograficznych przeznaczał około
20 godzin tygodniowo i kilkaset złotych. Zgłasza 2 objawy nadmiernego użycia
(7 i 11).
C. Efekty terapii:
Pacjent odbył 10 sesji terapeutycznych (8 z hipnozą terapeutyczną). Od tego
czasu systematycznie zgłasza się na comiesięczne wizyty kontrolne. Do maja
2009 roku, jak deklaruje, ani raz nie odwiedził internetowych stron pornograficznych, mimo iż natrętnie o tym myślał.
Jest w pełni krytyczny do swojego nałogu, chce z nim walczyć i zerwać
z uzależnieniem. W terapii uczestniczył aktywnie. Według żony w okresie terapii
relacje między nimi poprawiły się. Na prośbę pacjenta w jego komputerach (domowym i w miejscu pracy) wprowadzono blokadę stron pornograficznych (tzw.
blokadę rodzicielską).
X
K.L., l. 32, wykształcenie średnie, żonaty, 2 dzieci. Wspólnie z żoną prowadzą sklep internetowy z akcesoriami komputerowymi. Do Ośrodka zgłosił się
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w czerwcu 2009 roku. Terapię w grudniu 2009 roku nadal kontynuował. Nie ma
innych uzależnień.
A. Dane z wywiadu i posiedzeń terapeutycznych
Pacjent w momencie podjęcia terapii przed komputem spędzał do 16 godzin
dziennie. Około 8 godzin z tego czasu zajmowało mu przyjmowanie zamówień,
odpowiadanie klientom, zamawianie towaru (wysyłką towaru zajmuje się żona).
Po pracy czas spędzał nadal przed komputerem, surfując po różnych stronach
internetowych. Na zarzuty żony, że zbyt dużo czasu poświęca na komputer odpowiadał, że sprawdza oferty producentów akcesoriów komputerowych. Natomiast
w praktyce surfował po różnych internetowych serwisach czytając informacje polityczne, sensacyjne (teorie spiskowe) i sportowe. Innych zainteresowań nie ma.
Niechętnie wychodzi z domu. Nie uprawia żadnego sportu.
B. Charakterystyka psychologiczna opracowana w oparciu o wyniki
testów psychologicznych:
Pacjent jest zrównoważonym ekstrawertykiem (sangwinikiem). Jego poziom
wiedzy komputerowej jest wysoki i obejmuje większość umiejętności poza pisaniem programów komputerowych. Przyznaje się do 6 z 11 objawów uzależnienia (1, 3, 5, 6, 7, 8, 11). Na Internet przeznaczał ponad 100 godzin tygodniowo.
C. Efekty terapii:
Pacjent chętnie, aktywnie i punktualnie uczestniczył jak dotąd w 16 spotkaniach psychoterapeutycznych (10 połączonych z hipnozą relaksacyjną). Jest krytyczny do swojego uzależnienia. Efekt terapii był jednak zaskakujący. Pacjent
nie zmniejszył czasu spędzanego przed komputerem, zmienił tylko sposób jego
wykorzystania. Po zrealizowaniu bieżących zadań handlowych modernizuje wygląd strony internetowej swojego sklepu, powiększył ofertę o akcesoria fotograficzne i biurowe. Dba o aktualizację informacji o oferowanym towarze i obecność
informacji internetowej o sklepie w różnych wyszukiwarkach (przede wszystkim
korzysta z płatnej reklamy w Google). Zajmuje mu to po kilkanaście godzin codziennie. Efektem tych działań było zwiększenie obrotów sklepu o ponad 60%,
a ponadto liczba odwiedzin na stronie internetowej sklepu o 130%. Planuje
otwarcie drugiego sklepu z zupełnie odmiennym asortymentem (zabawki).
2.5.2. Analiza wyników terapii uzależnienia od Internetu
Mała liczba osób objętych terapią zespołu uzależnienia od Internetu, o których posiadałem wystarczającą wiedzę do ich przedstawienia w tej pracy powoduje, że nieuzasadnione jest wnioskowanie statystyczne ukierunkowane na wykrycie istotnych zależności. Natomiast możliwa jest analiza informacji uzyskanych na bazie tych osób i wskazanie dominujących tendencji w tej grupie. Poniżej w tabeli 37 podano zbiorcze informacje na ten temat.
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W grupie pacjentów znalazły się 3 kobiety i 7 mężczyzn. W przedstawionej
poniżej analizie najpierw zwrócono uwagę na to, jakie czynności Internetowe
były wśród nich uzależniające. Poniżej przedstawiono stosowne zestawienie:
– pogawędki internetowe – 5 (3 kobiet i 2 mężczyzn),
– gry internetowe – 2 mężczyzn,
– pornografia – 1 mężczyzna,
– surfowanie po Internecie – 1 mężczyzna,
– Hackerstwo – 1 mężczyzna.
Należy zwrócić uwagę na to, iż wszystkie trzy kobiety były uzależnione od
pogawędek internetowych, natomiast u mężczyzn lista czynności, od których byli
uzależnieni jest znacznie dłuższa. Wynik ten jest zbliżony do rozkładu popularności poszczególnych funkcji Internetu zwłaszcza, że w obydwu przypadkach
najpopularniejsze jest komunikowanie się przez Internet.
W gronie 10 powyżej przedstawionych osób skuteczność terapii była stosunkowo niewielka. Tylko 4 osoby spośród 10 uzyskało zamierzony efekt terapeutyczny.
W analizowanej grupie średni wiek osób objętych terapią wyniósł 32,8 lat
(w przedziale od 24–47). Byli to, więc ludzie dorośli. W tym miejscu należy
jednak powrócić do 7 osób (sami chłopcy), które zgłosiły się na terapię uzależnienia od Internetu, ale po pierwszej (lub w jednym przypadku 18-letniego chłopca
po drugiej) wizycie nie przybyły na następne sesje terapii. Średnia wieku tych
osób to 19, 8 lat (czyli o 13 lat mniej niż u osób podejmujących terapię). Wszyscy zostali przyprowadzeni przez rodziców. Chłopcy ci nie widzieli potrzeby
terapii i uważali, że rodzice przeszkadzają im w rozwoju zainteresowań. Wśród
osób, które ograniczyły się tylko do pierwszej wizyty był tylko jeden dorosły,
27-letni bezrobotny mężczyzna. Z kolei średnia wieku osób, u których uzyskano oczekiwany efekt terapii to 28,5 lat, a tych u których nie uzyskano rezultatów leczenia to 36,6 lat. Może to wskazywać, że bardzo młodzi mężczyźni
zbyt krótko cierpią na uzależnienie od Internetu by dostrzec u siebie problem,
z kolei osoby powyżej 35 roku życia mają na tyle utrwalone nałogowe zachowania, iż zmiana ich jest trudna. Tym samym najlepszych efektów terapii należałoby oczekiwać u osób w przedziale 25–35 lat. Zagadnienie to, wymaga
dalszej analizy empirycznej, możliwej wraz z rozszerzeniem się bazy pacjentów objętych terapią.
W tym miejscu można przytoczyć, skądinąd przewidywalny fakt, iż pojawiła
się duża różnica średniej liczby odbytych sesji terapeutycznych u osób, których
terapia nie powiodła się (3,5) i tych, u których powiodła się (16,5).
Następnym ciekawym spostrzeżeniem jest to, iż wszystkie osoby, które
z własnej inicjatywy zgłosiły się na terapię uzyskały, dobry jej efekt.
Obydwa te ostatnie spostrzeżenia wskazują na znaczącą rolę motywacji do
leczenia w osiąganych efektach terapii.
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W analizie efektów terapii interesujące są też dwie inne zaobserwowane tendencje. Po pierwsze osoby, u których terapia dała pożądane rezultaty, nie miały
innych nałogów. Tym samym inne uzależnienia prawdopodobnie znacznie zmniejszają szansę na powodzenie oddziaływań terapeutycznych w przypadku uzależnienia od Internetu. Po drugie terapia powiodła się tylko u ekstrawertyków, którzy byli krytyczni do swojego nałogu.
Natomiast na efekt terapii nie zaobserwowano wpływu:
– współwystępowania dodatkowych zaburzeń psychicznych (np. nerwicowego
lęku czy depresji),
– rodzaju uzależniających czynności komputerowych,
– wykonywania pracy zawodowej.
Ponieważ w znanej mi literaturze naukowej nie spotkałem się z próbą oceny
skuteczności terapii uzależnień komputerowych to tym samym nie miano możliwości odniesienia przedstawionych powyżej rezultatów do dokonań innych
terapeutów.

1
Podsumowanie
Omówione w tej pracy badania grupowe zrealizowano w latach 1999–2009
łącznie na 6317 osobach. Odrębny fragment badań dotyczył analizy przypadków
10 osób objętych terapią uzależnienia od Internetu (spośród 17, które zgłosiły się
na terapię). Jest to bardzo mała ich liczba. Niestety, mimo wielu różnorodnych
prób, nie dotarto do większej ich liczby.
Zwłaszcza w pierwszych latach badania grupowe prowadzono na słabo rozpoznanym obszarze badawczym. Literatura światowa nie dawała jeszcze wystarczających odniesień do bardziej zaawansowanych metodologicznie poszukiwań.
Historia badań nad uzależnieniami komputerowymi ma dopiero kilkanaście
lat. Dodatkowo wyniki badań szybko dezaktualizują się. Uwarunkowania tego są
różnorodne. Przede wszystkim informatyka i społeczeństwo informatyczne przeżywają okres bardzo szybkiego rozwoju. Zmieniły się warunki dostępu do komputera i Internetu. Przykładowo w 2000 roku 52% studentów AGH mieszkających
w akademikach nie miało dostępu do Internetu. Natomiast w 2003 roku problem
ten praktycznie już nie istniał. Każdy mieszkaniec akademika AGH miał nieograniczony, szerokopasmowy dostęp do Internetu.
Na przestrzeni lat 2000–2009 nastąpił znaczący rozwój umiejętności komputerowych wśród polskich internautów. Zmniejszyła się różnica poziomu wiedzy
informatycznej pomiędzy mężczyznami i kobietami. Narzędzia informatyczne
stały się niezbędne w pracy, nauce i rozrywce.
Pojawiła się niestety też patologia w korzystaniu z Internetu. Duże zainteresowania budzi w tym zakresie uzależnienie od Internetu. Istotnym społecznie
problemem jest przeciwdziałanie narastaniu tego zjawiska. Konieczne jest wdrożenie specjalistycznych programów profilaktycznych i edukacyjnych, a ponadto
opracowanie skutecznych metod terapeutycznych. Aby tego dokonać, niezbędne
jest dokładne poznanie tego zjawiska zwłaszcza w zakresie jego specyfiki oraz
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oceny skali rozpowszechnienia. Dlatego też przeprowadzono badania polskich
internautów zakrojone na stosunkowo dużą skalę. Ich rezultatem są zaobserwowane tendencje mogące wskazywać na istnienie określonych mechanizmów powstania i funkcjonowania uzależnienia od Internetu.
W analizie informacji zdobytych zarówno w badaniach grupowych oraz indywidualnych w szczególności zwraca uwagę związek introwersji, ekstrawersji
i neurotyzmu z uzależnieniem od Internetu.
Zaobserwowano, że introwertywne kobiety na dłużej logowały do sieci w porównaniu z ekstrawertyczkami. U mężczyzn natomiast ekstrawertycy więcej
czasu poświęcali na Internet w zestawieniu z introwertykami. Związek ten pogłębiał się w przypadku współwystępowania podwyższonego poziomu neurotyzmu, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.
Flegmatyczki przede wszystkim spędzają czas na pogawędkach internetowych, a cholerycy grając online, uczestnicząc w grupach dyskusyjnych, handlując w Internecie, ściągając z sieci różnego typu pliki (pornografię, programy,
filmy, muzykę). Zależność ta może być istotna w planowaniu terapii osób o różnych typach temperamentu.
Ciekawych spostrzeżeń dostarczyła analiza wieku osób zgłaszających się na
terapię uzależnienia od Internetu. Średni wiek osób objętych terapią wyniósł 32,
8 lat (w przedziale od 24–47). Natomiast 7 osób (sami chłopcy), które zgłosiły
się na terapię, ale jej nie podjęły były w wieku średnio 19, 8 lat (w przedziale
15–22) czyli przeciętnie o 13 lat mniej niż osób podejmujących terapię. Z kolei
średnia wieku osób, u których uzyskano oczekiwany efekt terapii to 28, 5 lat,
a tych, u których nie uzyskano pozytywnych rezultatów leczenia to 36, 6 lat.
Może to wskazywać, że bardzo młodzi ludzie zbyt krótko cierpią na uzależnienie od Internetu by dostrzec u siebie problem, z kolei osoby powyżej 35 roku
życia mają na tyle utrwalone nałogowe zachowania, iż zmiana ich jest trudna.
Tym samym najlepszych efektów terapii należałoby oczekiwać u osób w wieku
od 25 do 35 lat.
Następnym ciekawym spostrzeżeniem jest to, iż wszystkie osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły się na terapię uzyskały dobry jej efekt. Wskazywać to
może tak jak w przypadku wszystkich innych uzależnień na wiodące znaczenie
pozytywnej motywacji do leczenia.
Z innych spostrzeżeń warto wzmiankować, iż osoby, u których terapia dała
pożądane rezultaty, nie miały innych nałogów. Tym samym współuzależnienia
prawdopodobnie zmniejszają szansę na powodzenie oddziaływań. Trzeba w tym
miejscu stwierdzić, że terapia powiodła się tylko u ekstrawertyków, którzy byli
krytyczni do swojego nałogu.
Niestety na bazie 10 przypadków nie jest możliwe wyodrębnienie poprzez
analizę czynnikową, które z wyróżnionych powyżej krzyżujących się czynników
wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu terapii. Nie wiemy, bowiem
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czy zaobserwowana relacja jest przypadkową koincydencją czy też zależnością
przyczynowo – skutkową. Aby rozwiązać ten dylemat konieczne jest zebranie
informacji o rezultatach terapii dużo większej liczby infoholików.
W rozdziale „zagadnienia badawcze i metoda badań” sformułowano pytania
i hipotezy badawcze. Poniżej przedstawiono zbiorcze odpowiedzi na te pytania
i wnioski odnośnie postawionych hipotez.
1. Jakie jest rozpowszechnienie uzależnienia od Internetu w Polsce? Do tego
pytania sformułowano następującą pierwszą hipotezę badawczą: Liczba
osób uzależnionych od Internetu została zawyżona w przeważającej
ilości opracowań naukowych na ten temat.
Poszukując odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze w oparciu przeprowadzone badania stwierdzono, że liczba uzależnionych od Internetu oceniana przy
użyciu trzech kryteriów diagnostycznych (czasu logowania do sieci, objawów
oraz samooceny uzależnienia), w zależności od cech osób badanych oscylowała
pomiędzy 0,5% a 1,2%. Inni autorzy podejmujący to zagadnienie podawali znacznie wyższy procent uzależnionych. Przykładowo: Scherer [1997] – 13,8%, Anderson [1998] – 9,8%, Kubey, Lavin i Barrows [2001] – 9,3%, Kaltiala-Heino,
Lintonen i Rimpela [2004] – 3,7%.
Tym samym hipoteza nr 1, że liczba osób uzależnionych od Internetu została
zawyżona w przeważającej ilości opracowań naukowych na ten temat została
potwierdzona empirycznie.
Przyjmując, iż rozpowszechnienie uzależnienia od Internetu wśród polskich
internautów wynosi w przybliżeniu 1%, to w skali naszego kraju daje liczbę
około 150 000 uzależnionych. Uwzględniając fakt, że zdecydowana większość
siecioholików nie zgłasza się na leczenie to skala rozpowszechnienia tego
nałogu znajduje potwierdzenie w danych Ministerstwa Zdrowia RP mówiących
o 22 000 infoholikach zarejestrowanych pod koniec 2009 roku w placówkach
polskiej służy zdrowia.
2. Dlaczego w większości badań błędnie oszacowano liczbę osób uzależnionych od Internetu?
Uzyskane rezultaty wskazują, że w dużej mierze jest to efekt przyjęcia przez
różnych autorów do rozpoznania uzależnienia od Internetu jako głównego
wskaźnika czasu logowania się do Internetu powyżej 50 godzin tygodniowo. Nie
wyodrębniają oni z tego czasu liczby godzin poświęconych na pracę zawodową
i naukę. Natomiast wysokie wyniki samooceny uzależnienia od Internetu są efektem, moim zdaniem, nierozróżniania przez Internautów pojęć zainteresowania,
zamiłowania, pasji, hobby, zależności (koniecznego związku człowieka z elementami jego otoczenia) od pojęcia uzależnienia (patologicznego, szkodliwego
użycia) i w związku z tym długi czas spędzony przed komputerem traktują jako
przejaw uzależnienia.
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3. Dlaczego większość uzależnionych od Internetu nie zgłasza swojego problemu i nie podejmuje specjalistycznej terapii?
Jest to efekt zazwyczaj niskiej społecznej świadomości szkodliwości nadmiernego korzystania z komputerów a także jak w przypadku innych uzależnień
zaprzeczaniu wystąpienia objawów nałogu sieciowego.
Z moich wieloletnich doświadczeń w terapii alkoholików wynika, iż mniej
niż połowa z nich nie przyznaje się do faktu bycia nałogowcem. Robią to mimo
ewidentnych przejawów niszczącego ich nałogu.
4. Jakie są najpopularniejsze czynności Internetowe?
W badaniach grupowych wykazano, że najpopularniejszą czynnością Internetową jest wymiana informacji pomiędzy internautami (poczta elektroniczna, chaty,
pogawędki poprzez komunikatory internetowe, grupy i fora dyskusyjne, wideokonferencje). Na drugim miejscu znajduje się szeroko rozumiany proces zdobywania informacji poprzez Internet. Trzecie miejsce zajmuje ściąganie różnego
typu plików (filmy, muzyka, oprogramowanie). Gry internetowe sklasyfikowano
na czwartym miejscu przy zaobserwowanej w ostatnich latach malejącej ich
popularności wśród studentów i osób z wyższym wykształceniem.
W zakresie opisu czynności najczęściej realizowanych poprzez Internet istnieje duża zgodność wyników oraz poglądów. Praktycznie każdy badacz [m.in.
Castells 2003; Kaltiala-Heino i wsp. 2004] dochodzi do analogicznych ze sformułowanymi w tej pracy wnioskami.
5. Czy najpopularniejsze są zarazem najbardziej uzależniającymi czynnościami Internetowymi? Do tego pytania sformułowano drugą hipotezę
badawczą: Najpopularniejsze czynności Internetowe są zarazem najbardziej uzależniającymi.
W gronie 10 osób, które podjęły terapię uzależnienia od Internetu aż połowa
uzależniona była od wymiany informacji z innymi internautami. Dwie nałogowo
uprawiały gry komputerowe. Pozostali byli uzależnieni od pornografii internetowej, zdobywania informacji w sieci i hackerstwa. Oczywiście na bazie 10 osób
nie można wyciągać daleko idących wniosków. Niemniej zarówno w badaniach
grupowych jak i przypadkach osób uzależnionych od Internetu wymiana informacji pomiędzy internautami znajdowała się zdecydowanie na pierwszym miejscu i ją należy uznać za najpopularniejsza i równocześnie najbardziej uzależniającą czynność internetową. Tym samym druga hipoteza badawcza również znalazła empiryczne potwierdzenie.
6. Kto jest najbardziej zagrożony uzależnieniem od Internetu?
W trakcie 30-letniej pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu wielokrotnie obserwowałem, że u osób tych bardzo często nałogowi temu towarzyszyło
inne uzależnienie. Najczęściej był to nikotynizm albo uzależnienie od środków
uspokajających. Zdarzały się przypadki, ż tym drugim uzależnieniem była nar-
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komania ewentualnie hazard. Skłoniło mnie to do postawienia trzeciej hipotezy
badawczej: Współwystępowanie innych uzależnień zwiększa prawdopodobieństwo uzależnienie się Internauty od komputera.
W analizie efektów terapii, że okazało się, że wszystkie osoby, u których terapia dała pożądane rezultaty nie miały innych nałogów. Rezultat ten jest zgodny
z wynikami innych autorów, którzy wskazują, że najbardziej zagrożeni uzależnieniem od Internetu są osoby wykazujące objawy współwystępowania innego
uzależnienia, najczęściej alkoholizmu oraz hazardu [Black i in. 1999; Davis
2001; Yu i Zhao 2004a].
7. Jakie są osobowościowe korelaty uzależnień Internetowych zwłaszcza
w zakresie związku introwersji, ekstrawersji i neurotyzmu z uzależnieniami Internetowymi? Do tego pytania sformułowano czwartą z kolei
hipotezę badawczą: Istnieje wprost proporcjonalny związek poziomu
introwersji i neurotyzmu z częstotliwością występowania uzależnienia od
Internetu.
Z analizy zebranego materiału wynika, że spośród kobiet największe predyspozycje do infoholizmu przejawiały niezrównoważone introwertyczki. Pogląd
ten odnośnie kobiet jest zgodny ze stanowiskiem między innymi Young i Rodgers [1998], Petrie i Gunn [1998], Armstrong, Phillips i Saling [2000], Beard
i Wolf [2001] Caplan [2003], Pluciński [2006].
Inaczej wyglądało to u mężczyzn. Najdłużej w sieci przebywali niezrównoważeni ekstrawertycy.
Tym samym czwarta hipoteza, że istnieje wprost proporcjonalny związek poziomu introwersji i neurotyzmu z częstotliwością występowania uzależnienia od
Internetu, znalazła potwierdzenie tylko u kobiet, natomiast u mężczyzn potwierdziła się wyłącznie u osób wykazujących objawy podwyższonego neurotyzmu.
W przypadku introwersji i ekstrawersji zauważono u mężczyzn odwrotną niż
u kobiet tendencję. Introwertywne kobiety średnio dłużej były zalogowane do sieci
w porównaniu z ekstrawertyczkami. U mężczyzn ekstrawertycy więcej czasu
poświęcali na Internet w zestawieniu z introwertykami. Zależność ta pogłębiała
się w przypadku współwystępowania podwyższonego poziomu neurotyzmu,
zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.
Flegmatyczne kobiety i choleryczni mężczyźni różnili się stylem korzystania
z Internetu. Flegmatyczki głównie spędzały czas na rozmowach internetowych,
a cholerycy z natury swojej impulsywni poszukując w Internecie silnych doznań
emocjonalnych grali online, uczestniczyli w grupach dyskusyjnych, handlowali
w Internecie, ściągali z sieci różnego typu pliki (programy, filmy, muzykę, pornografię) lub zdobywali interesujące ich informacje.
Takiego rezultatu nie spotkałem w pracach innych autorach. Jedynie Cloninger
[1996] odnośnie alkoholizmu doszedł do zbliżonych wniosków. Uważa, że ist-
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nieją cechy charakterystyczne dla osobowości osób uzależnionych od alkoholu.
Alkoholiczki to przeważnie osoby introwertywne o wysokim poziomie neurotyzmu, skłonne do ulegania stanom lękowym, depresjom i popadania w inne
nałogi. Alkoholizy to najczęściej neurotyczni ekstrawertycy mający tendencje do
zachowań impulsywnych, słabo kontrolowanych i aspołecznych.
8. Jakie czynniki wpływają na skuteczność terapii zespołu uzależnienia od
Internetu?
Skuteczność terapii była stosunkowo niewielka gdyż tylko 4 spośród 10 pacjentów osiągnęło pożądany efekt terapii. Po pierwsze były to osoby, które
z własnej inicjatywy zgłosiły się na terapię. Po drugie nie miały innych nałogów.
I wreszcie po trzecie terapia powiodła się tylko u ekstrawertyków, którzy byli
krytyczni do swojego nałogu.
Zaobserwowanych u 4 pacjentów tendencji w żaden sposób nie można uogólniać. Mogą być one jedynie punktem wyjścia do dalszych poszukiwań możliwych w przypadku powiększenia się ilości osób objętych terapią.
Ponieważ w dostępnej mi literaturze zagadnienia nie spotkałem się z próbą
oceny skuteczności terapii uzależnień komputerowych nie jest możliwe odniesienie przedstawionych powyżej rezultatów do dokonań innych terapeutów
Specyfika uzależnienia od Internetu powoduje, ze nie jest możliwe stosowanie tych samych metod terapii, co w przypadku innych uzależnień. Terapia nie
może polegać na całkowitym pozbawieniu Internauty możliwości korzystania ze
zdobyczy społeczeństwa informacyjnego w tym dostępu Internetu. Równałoby
się to praktycznie jego wykluczeniu informacyjnemu i społecznemu. Celem
terapii w przypadku infoholizmu musi być kształtowanie umiejętności kontrolowania czasu spędzanego przed komputerem i sposobu jego wykorzystywania.
Aby to stało się możliwe infoholik musi uświadomić sobie problem i mieć motywację do walki z nim. Parafrazując Marka Aureliusza można przekazać osobie
podejmującej terapię zespołu uzależnienia od Internetu następujące przesłanie:
Panie, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to, co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.
Psycholodzy i lekarze interesują się Internetem nie tylko z powodu patologii
jego wykorzystywania. Internet, a także niektóre gry komputerowe, mają wiele
zalet terapeutycznych. Wirtualna rzeczywistość jest skuteczna w walce z bólem.
Istnieją programy komputerowe do leczenia fobii. Dostępne są gry komputerowe
poprawiające poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, refleksu, a także sprawności manualnej (np. u chirurgów). Osobom starszym, nie aktywnym zawodowo korzystanie z komputerowych gier strategicznych oraz sprawnościowych daje szansę przeciwdziałania obniżaniu się poziomu sprawności
motorycznych oraz funkcji pamięciowych i poznawczych.
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Komputer jest narzędziem pomagającym w rozwoju i nauce dziecka. Programy
edukacyjne oraz gry ułatwiają dzieciom zdobywanie wiedzy, kształtowanie logicznego myślenia, kojarzenie faktów, podnoszenie wytrwałości a ponadto umiejętności szybkiego i prawidłowego podejmowania decyzji. Pomagają rozwijać
spostrzegawczość, koordynację ruchów, refleks oraz koncentrację i podzielność
uwagi.
Dla osób niepełnosprawnych zwłaszcza z porażeniami kończyn, zaburzeniami
mowy czy słuchu komputer i Internet mogą stać się podstawowym narzędziem
w komunikowaniu się z innymi ludźmi, zdobywaniu informacji, nauce oraz pracy
zawodowej.
Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego wywołuje nowe zjawiska
psychospołeczne o charakterze: pozytywnym i negatywnym, funkcjonalnym i dysfunkcjonalnym. Powstają nowe subdyscypliny naukowe, w tym psychologia
internauty.
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1
Aneks
W pracy użyto następujących narzędzi badawczych:
1. Kwestionariusz stopnia u uzależnienia od Internetu – KSUI: [Augustynek
2003] (KSUI):
Dane biograficzne – zaznacz lub wpisz odpowiednie: płeć K/M, wiek ………………….
Wykształcenie (stopień i rodzaj) ……………………… Wykonywany zawód …………
…………………….. Miejsce pracy (rodzaj firmy) …………….………………………..
1

Potrafię posługiwać się komputerem w zakresie (zaznacz odpowiednie):

A

Nie potrafię

B

Gier

C

Ms Office

D

Programów użytkowych

E

Internetu

F

Zaawansowanych programów

G

Konfiguracji oprogramowania

H

Pisania prostych programów

I

Pisania złożonych programów

2

W Internecie szukam (zaznacz odpowiednie):

A

Informacji potrzebnych mi w pracy zawodowej lub nauce

B

Ciekawych stron WWW, bez wcześniej określonego celu

C

Seksu

D

Filmów, muzyki, programów, zdjęć

E

Kontaktu z innymi ludźmi

F

Aukcji, promocji, licytacji, handlu

G

Ile średnio godzin tygodniowo spędzasz przed komputerem?

x

x
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H

Ile średnio godzin tygodniowo spędzasz przed komputerem, niezależnie od
pracy zawodowej i nauki?

I

Ile średnio godzin tygodniowo przeznaczasz na Internet?

J

Ile średnio godzin tygodniowo przeznaczasz na Internet, niezależnie od pracy
zawodowej i nauki?

K

Czy uważasz się za uzależnionego od Internetu?

TAK

NIE

Teraz ustosunkuj się do stwierdzeń znajdujących się na drugiej stronie.
Poniższe stwierdzenie dotyczy mnie (skorzystaj z przedstawionej niżej skali, wpisując odpowiednią cyfrę przy każdym stwierdzeniu):
0. Nie dotyczy
1. Rzadko
2. Sporadycznie
3. Często
4. Bardzo często
5. Zawsze
1. Najbliższe mi osoby mają pretensje, że zbyt długo korzystam z Internetu.
2. Efekty mojej nauki lub pracy obniżają się wskutek zbyt długiego korzystania
z Internetu.
3. Sprawdzam pocztę elektroniczną, zanim zacznę wykonywać inne, ważne czynności.
4. Ukrywam fakt, że właśnie korzystam z Internetu.
5. Denerwuję się, gdy ktoś mówi coś do mnie, a ja korzystam z Internetu.
6. Późno w nocy nie śpię, bo surfuję po Internecie.
7. Marzę, fantazjuję lub natrętnie myślę o tym, co będę robił w Internecie w czasie, gdy
nie jestem przy komputerze.
8. Proszony o wylogowanie się z sieci, mówię „jeszcze tylko kilka minut”.
9. Próbuję bezskutecznie ograniczyć czas spędzany w Internecie.
10. Ukrywam przed innymi to, ile czasu pochłania mi Internet.
11. Wybieram Internet zamiast spotkań z innymi.
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2. Kwestionariusz stylu posługiwania się komputerem [Augustynek 2003]:
Odpowiedz na pytania kwestionariusza, podkreślając lub wpisując określające Ciebie
informacje:
Płeć: K/M, wiek …………., wykształcenie (poziom) …………………………………..
Forma zatrudnienia (możliwych kilka odpowiedzi): własna firma, praca stała, praca na
umowę/zlecenie, bezrobotny, uczeń/student, emeryt/rencista, inne ……………………..
Miejsce stałego zamieszkania: prywatny dom, kamienica, blok, inne …….……………..
Wieś, miasto (do 30 tys.), miasto (powyżej 30 tys.) (podkreśl odpowiednie i wpisz nazwę ……………………………………………………………………………………….
Dostęp do komputera (w domu): bez ograniczeń, z ograniczeniami, nie posiadam.
Dostęp do komputera (w pracy): bez ograniczeń, z ograniczeniami, nie posiadam.
Dostęp do Internetu (w domu): bez ograniczeń, z ograniczeniami, nie posiadam.
Dostęp do Internetu (w pracy): bez ograniczeń, z ograniczeniami, nie posiadam.
Jeśli posługujesz się komputerem, to od ilu lat? ………………….
Jeśli korzystasz z Internetu, to od ilu lat? …………………………
1

Potrafię posługiwać się komputerem w zakresie (zaznacz odpowiednie):

1.0

Nie potrafię

1.1

Gier

1.2

Programów użytkowych

1.3

Internetu

1.4

Zaawansowanych programów

1.5

Konfiguracji oprogramowania

1.6

Serwisu sprzętu

1.7

Pisania prostych programów

1.8
2

Pisania złożonych programów
W Internecie szukam (zaznacz odpowiednie):

2.1

Konkretnych informacji potrzebnych mi w pracy, nauce lub życiu codziennym

2.2

Ciekawych stron WWW, bez wcześniej określonego celu

2.3

Seksu

2.4

Filmów, muzyki, programów, zdjęć

2.5

Kontaktu z innymi ludźmi

2.6

Aukcji, promocji, licytacji, handlu

2.7

x

Inne (wpisz)

3

Ile średnio godzin tygodniowo spędzasz przed komputerem?

4

Ile średnio godzin tygodniowo spędzasz przed komputerem, niezależnie od
pracy zawodowej i nauki?

5

Ile średnio godzin tygodniowo przeznaczasz na Internet?

6

Ile średnio godzin tygodniowo przeznaczasz na Internet niezależnie od pracy
zawodowej i nauki?

x
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7

Czy potrafisz kontrolować czas przeznaczony na Internet?

8

Czy czas ten ostatnio …

9

Czy uważasz się za uzależnionego psychicznie
od komputera?

wydłuża się?

Tak

?

Nie

jest bez zmian? skraca się?
TAK

?

NIE

10. Poniższe stwierdzenie dotyczy mnie (skorzystaj z przedstawionej poniżej skali
wpisując odpowiednią cyfrę przy każdym stwierdzeniu):
1. Nigdy
2. Bardzo rzadko
3. Rzadko
4. Często
5. Bardzo często
6. Zawsze
10.1

Najbliższe mi osoby mają pretensje, że zbyt długo używam komputera.

10.2

Efekty mojej nauki lub pracy obniżają się wskutek zbyt długiego przebywania
przy komputerze.

10.3

Denerwuję się, gdy ktoś mówi do mnie, a ja właśnie korzystam z komputera.

10.4

Późno w nocy nie śpię, bo siedzę przy komputerze.

10.5

Marzę, fantazjuję lub natrętnie myślę o tym, co będę robił przy użyciu komputera
w czasie, gdy nie jestem przy nim.

10.6

Proszony o wyłączenie komputera, mówię „jeszcze tylko klika minut”.

10.7

Próbuję bezskutecznie ograniczyć czas spędzany przy komputerze.

10.8

Ukrywam przed innymi to, ile czasu pochłania mi komputer.

10.9

Wybieram komputer zamiast spotkań z innymi.

10.10

Zdarzają mi się wielogodzinne, nieprzerwane sesje w Internecie.

10.11

Czy Internet służy ci jako ucieczka od problemów, lęku lub przygnębienia

11. Stan mojego zdrowia zmienia się wskutek korzystania z komputera (opisz występujące ewentualne objawy zmian) …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

158

Aneks

3. Inwentarz osobowości H. Eysencka (Maudsley Personality Inventory – MPI)
w autoryzowanej adaptacji i normach Mieczysława Choynowskiego [1996]:
Imię i nazwisko ……………………………………… wiek …………
data badania …..……………………………
Inwentarz ten składa się z pytań dotyczących Twoich różnych cech, upodobań i skłonności. Po przeczytaniu każdego pytania, zdecyduj, czy powinieneś na nie odpowiedzieć
TAK czy NIE i otocz kółkiem wybraną odpowiedź. Jeśli nie możesz się zdecydować,
otocz kółkiem znak zapytania, lecz staraj się to czynić jak najrzadziej.
1. Czy uchodzisz za żywego i wesołego?

Tak

?

Nie

2. Czy często marzysz o rzeczach, które nigdy nie mogą się spełnić?

Tak

?

Nie

3. Czy prawie zawsze masz gotową odpowiedź na skierowane do Ciebie uwagi?

Tak

?

Nie

4. Czy często jesteś w złym humorze?

Tak

?

Nie

5. Czy jako dziecko robiłeś zwykłe od razu i bez szemrania to, co Ci polecono zrobić?

Tak

?

Nie

6. Czy na ogół działasz szybko i bez wahania?

Tak

?

Nie

7. Czy często miewasz okresy, w których czujesz się osamotniony?

Tak

?

Nie

8. Czy czasem odkładasz do jutra to, co powinieneś zrobić dzisiaj?

Tak

?

Nie

9. Czy masz trudności w zaprzyjaźnianiu się z ludźmi?

Tak

?

Nie

10. Czy jesteś drażliwy pod wieloma względami?

Tak

?

Nie

11. Czy lubisz życie towarzyskie?

Tak

?

Nie

12. Czy zdarza Ci się przechodzić od smutku do radości lub odwrotnie bez wyraźnej przyczyny?

Tak

?

Nie

13. Czy zawsze dotrzymujesz obietnicy bez względu na to, jak bardzo może Ci to być nie na rękę?

Tak

?

Nie

14. Czy jesteś nieśmiały w towarzystwie osób drugiej płci?

Tak

?

Nie

15. Czy często trudno Ci się skupić, choć się o to starasz?

Tak

?

Nie

16. Czy zdarza Ci się śmiać ze świńskich dowcipów?

Tak

?

Nie

17. Czy jesteś skłonny do zbytniej skrupulatności?

Tak

?

Nie

18. Czy zwykle poniewczasie przychodzi Ci na myśl, co powinieneś zrobić, ale nie zrobiłeś?

Tak

?

Nie

19. Czy lubisz płatać innym figle?

Tak

?

Nie

20. Czy często jesteś pogrążony w myślach nawet, gdy pozornie bierzesz udział w rozmowie?

Tak

?

Nie

21. Czy jeśli grasz w coś, znacznie bardziej wolisz wygrać niż przegrać?

Tak

?

Nie

22. Czy zawsze bez trudu nawiązujesz nowe znajomości?

Tak

?

Nie

23. Czy często myśli nie pozwalają Ci spać?

Tak

?

Nie

24. Czy zawsze z uznaniem przyjmujesz zasłużone powodzenie Twych wrogów?

Tak

?

Nie

25. Czy zwykle bawisz się na całego, gdy jesteś w wesołym towarzystwie?

Tak

?

Nie

26. Czy lubisz pogrążać się w marzeniach?

Tak

?

Nie

27. Czy czujesz się zwykle onieśmielony w licznym towarzystwie?

Tak

?

Nie

28. Czy często czujesz się zmęczony i zniechęcony bez żadnego wyraźnego powodu?

Tak

?

Nie

29. Czy czasem chwalisz się trochę?

Tak

?

Nie

30. Czy uważasz siebie za gadatliwego?

Tak

?

Nie
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31. Czy czasem rozpiera cię energia, a czasem jesteś ospały?

Tak

?

Nie

32. Czy wszystkie Twoje nawyki są dobre i pożądane?

Tak

?

Nie

33. Czy byłbyś bardzo nieszczęśliwy, gdyby Ci uniemożliwiono widywanie się z Twymi znajomymi?

Tak

?

Nie

34. Czy lubisz pogrążać się w miłych wspomnieniach?

Tak

?

Nie

35. Czy bardzo lubisz brać udział w jakimś przedsięwzięciu wymagającym szybkiego działania?

Tak

?

Nie

36. Czy kiedykolwiek męczyła cię jakaś niepotrzebna myśl, stale wracająca Ci do głowy?

Tak

?

Nie

37. Czy zawsze odpowiadasz na listy jak najszybciej po ich otrzymaniu?

Tak

?

Nie

38. Czy wolisz działać niż planować?

Tak

?

Nie

39. Czy masz na ogól równe usposobienie?

Tak

?

Nie

40. Czy miewasz czasem takie myśli, że nie chciałbyś, aby inni o nich wiedzieli?

Tak

?

Nie

41. Czy chętnie obejmujesz kierownictwo w grupie?

Tak

?

Nie

42. Czy dość łatwo jest zranić Twoje uczucia?

Tak

?

Nie

43. Czy uważasz się za beztroskiego?

Tak

?

Nie

44. Czy miewasz okresy tak wielkiego niepokoju, że nie możesz usiedzieć długo na jednym
miejscu?

Tak

?

Nie

45. Czy zdarza Ci się mówić o rzeczach, na których się nie znasz?

Tak

?

Nie

46. Czy jesteś zwykle dobrym kompanem?

Tak

?

Nie

47. Czy zdarza Ci się czuć nieszczęśliwym bez żadnego powodu?

Tak

?

Nie

48. Czy zdarza Ci się plotkować?

Tak

?

Nie

49. Czy uważasz się za żywego i wesołego?

Tak

?

Nie

50. Czy często dręczy cię poczucie winy?

Tak

?

Nie

51. Czy lubisz mieć wiele obowiązków towarzyskich?

Tak

?

Nie

52. Czy jesteś skłonny popadać w smutny nastrój lub zły humor?

Tak

?

Nie

53. Czy zdarzyło Ci się czasami skłamać?

Tak

?

Nie

54. Czy jesteś na ogół beztroski?

Tak

?

Nie

55. Czy czasem czujesz się szczęśliwy, a czasem przygnębiony bez żadnego oczywistego powodu?

Tak

?

Nie

56. Czy masz czasami kłopoty pieniężne?

Tak

?

Nie

57. Czy na zebraniach towarzyskich wolisz zwykle trzymać się na uboczu?

Tak

?

Nie

58. Czy często zmienia Ci się nastrój, zarówno z jakiegoś powodu, jak i bez żadnej wyraźnej
przyczyny?

Tak

?

Nie

59. Czy zwykle obejmujesz inicjatywę w zawieraniu nowych znajomości?

Tak

?

Nie

60. Czy często troski przyprawiały cię o bezsenność?

Tak

?

Nie

61. Czy zdarzyło Ci się kiedy spóźnić na spotkanie lub do szkoły?

Tak

?

Nie

62. Czy lubisz brać udział w zbiorowym okazywaniu hałaśliwego entuzjazmu?

Tak

?

Nie

63. Czy zazwyczaj odczuwasz rozczarowania tak dotkliwie, że nie możesz o nich zapomnieć?

Tak

?

Nie

64. Czy wśród wszystkich ludzi, jakich znasz, są tacy których zdecydowanie nie lubisz?

Tak

?

Nie

