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Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków

Próba badawcza:
1)Próba gospodarstw domowych:
   - 2000 rok – 3005
   - 2013 rok – 12 355
   - 2015 rok – 11 700
2)Próba indywidualnych respondentów:
   - 2000 rok – 6625
   - 2013 rok – 26 307
   - 2015 rok – 22 200

Wyniki ostatniej Diagnozy Społecznej z 2015 roku wskazują, że:

72% gospodarstw domowych posiada komputer, natomiast dostęp do Internetu 
deklaruje 71% gospodarstw,

następuje stopniowe nasycanie się rynku, w niektórych typach rodzin, np. wśród 
małżeństw z dziećmi prawie 95% posiada komputer i dostęp do Internetu,

72%
28%

95%
5%
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BADANIA I STATYSTYKI 

Dostęp do komputera w gospodarstwach domowych w Polsce w 2015 roku

Gospodarstwa domowe posiadające komputer
Gospodarstwa domowe bez dostępu do komputera

Dostęp do komputera i Internetu w małżeństwach z dziećmi

Małżeństwa z dziećmi z dostępem do komputera i Internetu
Małżeństwa z dziećmi bez dostępu do komputera i Internetu
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jedynie niecałe 5% wszystkich gospodarstw domowych deklaruje, że nie może 
sobie pozwolić na dostęp do Internetu ze względów finansowych,

tablety są obecne w co czwartym gospodarstwie domowym i 3% z tych 
gospodarstw nie ma komputera,

przyrost liczby tabletów w ostatnich dwóch latach był bardzo duży – wynosił 15%. 
Znacznie wolniej upowszechniają się natomiast czytniki książek elektronicznych. 
W 2015 roku były w zaledwie 5% gospodarstw,

pogłębia się również przewaga popularności laptopów nad komputerami 
stacjonarnymi. W 2013 roku różnica była niewielka. 49,3% gospodarstw 
domowych miało laptopa, a 46,9% komputer stacjonarny. Przyrost liczby 
komputerów przenośnych jest jednak zdecydowanie szybszy i w 2015 roku były 
one w 59% gospodarstw, podczas gdy komputer stacjonarny miało 40%,

zdecydowanie najaktywniejszymi użytkownikami nowych technologii są osoby 
młode, szczególnie te, które się uczą lub studiują. Prawie wszystkie korzystają
z komputerów i Internetu, a także posiadają telefony komórkowe. Co więcej,
prawie 80% z nich posiada smartfon. Również w tych grupach najwięcej jest
użytkowników Internetu mobilnego – korzysta z niego 36% uczniów i studentów
oraz innych osób do 24 lat.

Próba badawcza:
Czapiński, J., Panek, T. (2015). Wstęp. Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość 
Życia Polaków - Raport. Contemporary Economics, 9/4, 13-15. DOI:10.5709/ce.1897-
9254.176

Powyższe dane pochodzą z:
Czapiński, J. et al. (2015). Główne wyniki i wnioski. Diagnoza Społeczna 2015, Warunki 
i Jakość Życia Polaków - Raport. Contemporary Economics, 9/4, 16-24. 
DOI:10.5709/ce.1897-9254.177

Link do pełnej diagnozy:
http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf
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Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych.
Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu 

Próba badawcza:
1) Młodzież między 12 a 18 rokiem życia – 22 086
2) Nauczyciele – 3 471

W raporcie z badania: Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa 
charakterystyka zjawiska fonoholizmu  przeprowadzonego przez Fundację „Dbam o mój 
z@sięg” wśród 22.086 młodych osób między 12 a 18 rokiem życia i wśród 3.471 nauczycieli
oraz eksperymentu społecznego pt.: POZ@ SIECIĄ

, a także badań jakościowych
prowadzonych w roku 2015-2016 czytamy, że regularne i systematyczne korzystanie
z własnego telefonu komórkowego rozpoczyna się przeciętnie w wieku 10 lat.
W dużych aglomeracjach miejskich wiek inicjacji spada do 7–8 lat. 

(http://dbamomojzasieg.com/publikacje-raporty/)

Warto zauważyć, że dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych przeciętnie szybciej o 2 lata
zaczęli korzystać z własnych telefonów komórkowych oraz smartfonów, niż obecni
gimnazjaliści.

Prawie wszyscy badani uczniowie w sposób regularny korzystają z urządzeń mobilnych 
(86,6%). Zdecydowana większość wykorzystywanych urządzeń posiada bezpośredni 
dostęp do Internetu (92%). W przyszłości należy spodziewać się systematycznego 
obniżania wieku regularnego korzystania z urządzeń cyfrowych przez dzieci w Polsce.

86,6%
86,6% młodzieży korzysta z urządzeń mobilnych
92% młodzieży korzystających z urządzeń mobilnych ma dostęp do Internetu
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Połowa badanych uczniów wskazuje, że ze smartfona, czy telefonu komórkowego 
korzysta z taką samą częstotliwością w dni szkolne (od poniedziałku do piątku), co
w weekendy. Przynajmniej raz dziennie z telefonu korzysta ponad 85% respondentów 
(35% kilkadziesiąt razy dziennie). W trakcie trwania eksperymentu społecznego POZ@ 
SIECIĄ młodzież zobaczyła, jak często inni ich koledzy/koleżanki używają urządzeń 
cyfrowych i jak bardzo może to przeszkadzać w codziennych obowiązkach.

młodzieży korzysta z telefonu przynajmniej raz dziennie młodzieży korzysta z telefonu kilkadziesiąt razy dziennie

85% 35%

5

W dziale dotyczącym znaczenia urządzeń cyfrowych w życiu codziennym badanych 
osób znajdujemy informacje, że ponad jedna trzecia badanej młodzieży nie wyobraża 
sobie codziennego funkcjonowania bez telefonu komórkowego czy smartfona. 
Urządzenia te pełnią bardzo ważną rolę w wielu sferach codziennego życia młodych 
osób: służą do komunikacji z innymi, w celach edukacyjnych, lepszej organizacji czasu, 
czy rozrywki. Około 10% uczniów biorących udział w badaniu twierdzi, że chce 
korzystać z urządzeń cyfrowych częściej, że potrzebuje coraz więcej czasu, aby 
„pozałatwiać” wszystkie swoje sprawy.

Z odpowiedzi dotyczących aktywności na portalach społecznościowych dowiadujemy 
się, że badani uczniowie są częstymi użytkownikami różnego rodzaju portali 
społecznościowych. Konto na przynajmniej jednym z nich posiada 87,9% badanych 
(77,7% 12-latków to użytkownicy Facebooka), ponad połowa badanej młodzieży 
deklaruje posiadanie konta na dwóch portalach. Prawie co piąty uczestnik badań 
korzysta z Facebooka kilkadziesiąt razy dziennie, przynajmniej raz dziennie swoją 
aktywność przejawia 66,5% wszystkich uczniów objętych badaniem (40% osób 
relatywnie najmłodszych – 12-latków – przynajmniej raz dziennie korzysta z Facebooka).
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87,9%
młodzieży posiada konto na portalu społecznościowym

12-latków ma konto na Facebooku

77,7%

Obecność w świecie social media służy przede wszystkim komunikacji między 
rówieśnikami, ale również często wykorzystywana jest przez nauczycieli w celach 
edukacyjnych (konta klasowe). Część badanej młodzieży, korzystając z portali 
społecznościowych, robi to w sposób nierozważny zapraszając do grona swoich 
znajomych osoby, których w ogóle nie zna (35%), ponad 50% uczniów przyznaje,
że zaprasza do grona swoich znajomych osoby znane, lecz nigdy nie widziane. 
Czytając raport wydaje się, że czymś ważnym dla badanej młodzieży jest liczba 
znajomych na portalu społecznościowym: 6,4% uczniów deklaruje posiadanie ponad 
1000 znajomych na Facebooku.

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z z Internetu. www.akademianauczyciela.pl
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Aktywność na portalach
społecznościowych

35%
młodzieży zaprasza
do grona znajomych osoby,
których w ogóle nie zna

50%
młodzieży zaprasza
do grona znajomych
osoby znane,
ale nigdy nie widziane

6,4 %
uczniów ma ponad
1000 znajomych
na Facebooku

8 Cyberprzemoc i cyberuzależnienie.  
Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń  
i dobrze korzystać z z Internetu.



Źródło definicji: Internetowy Słownik PWN,
http://sjp.pwn.pl/slowniki/media%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe.html
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Media społecznościowe (ang. social media) - wszelkie technologie
internetowe i mobilne, umożliwiające kontakt pomiędzy
użytkownikami poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy.
Do mediów społecznościowych możemy zaliczyć m.in.: portale 
społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Nasza-Klasa, Snapchat,
Instagram).

uczniów zna przynajmniej jedną osobę uzależnioną od smartfonów

ponad 70%

W innym dziale raportu dotyczącym uzależnienia od urządzeń cyfrowych można 
przyjrzeć się przekonaniom osób badanych. Zdecydowana większość badanych 
uczniów wyraża przekonanie, że od korzystania z urządzeń można się uzależnić (77%), 
a znajomość osób uzależnionych od smartfonów jest powszechna (ponad 70% uczniów 
zna przynajmniej jedną taką osobę). Na pytanie „Czy Ty sam jesteś osobą uzależnioną 
od telefonu komórkowego?” co piąty uczeń (20,8%) odpowiada w sposób twierdzący, 
prawie co dziesiąty zaznacza odpowiedź „trudno powiedzieć”. Warto dodać,
że subiektywne poczucie bycia osobą uzależnioną wyrażone w jednym pytaniu ściśle 
koreluje z ogólną skalą fonoholizmu. Oznacza to, że badani uczniowie raczej dobrze 
wyczuwają własne problemy z nałogowym korzystaniem z telefonów komórkowych.

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z z Internetu. www.akademianauczyciela.pl
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narzędzi komunikacji

Link do materiału dot. badania:
http://www.tvn24.pl/pomorze,42/gdynia-mlodziez-sprawdza-czy-telefon-ich-
uzaleznia,627485.html

Inne badania:

         Badania internautów prowadzone przez Gemius w 2015 roku

         Raport „Młodzież a telefony komórkowe" zrealizowany przez TNS OBOP w 
         ramach kampanii „Uwaga! Fonoholizm"

         Raport „Generacja Z od A do Z. Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci 
         w wieku 6-12 lat”. Raport analityczny przygotowany dla Squala.pl 
         (http://di.com.pl/files/Raport_Generacja_Z_od_A_do_Z.pdf)

         Raport opracowany w roku 2015 przez Fundację „Dzieci Niczyje” w ramach 
         kampanii społecznej pt. „MAMA TATA TABLET”. Badanie zostało przeprowadzone 
         wśród rodziców, którzy mają dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat. 
         http://www.mamatatatablet.pl/wpcontent/ 
         uploads/2015/11/Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport_final.pdf

W opinii większości badanych osób uzależnienie od smartfona jest bardziej możliwe w 
przypadku dzieci niż osób dorosłych. Jest bardziej możliwe wśród dzieci, których rodzice 
również przejawiają symptomy uzależnienia. Problem szeroko rozumianego problemu e-
uzależnień (uzależnienie od telefonu komórkowego, komputera, czy korzystania z 
Internetu) w sposób wyraźny dostrzegają badani nauczyciele, którzy wskazują, że w 
ciągu ostatnich 5 lat problem nałogowego i niekontrolowanego korzystania z mediów 
cyfrowych wśród uczniów zdecydowanie się nasilił. Przekonani są o tym nie tylko 
uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice. Prowadzone badania wykazały, że część z 
nich wskazuje na własne uzależnienie od korzystania z cyfrowych narzędzi komunikacji.
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NIEUNIKNIONY UDZIAŁ CYBERŚWIATA W REALNYM ŚWIECIE

Posłuchaj nagrania: Jak, gdzie, kiedy, dlaczego, ile (plik w załączniku) 

Smartfony, komputery i Internet są teraz niemal wszędzie. Stały się już na dobre częścią  
naszej rzeczywistości. Umiejętność obsługi urządzeń elektronicznych, znajomość 
internetowych mediów i uczestnictwo w nich stają się warunkami akceptacji
w środowisku rówieśniczym. Wykluczanie młodej osoby z uczestnictwa w wirtualnym 
świecie, ograniczanie dostępu do smartfona, komputera może skazać go na odrzucenie 
przez rówieśników. Okazuje się, że dotyczy to przede wszystkim dzieci młodszych.
Nie znaczy to oczywiście, że można pozwolić dzieciom do woli siedzieć w „wirtualu”
i zwiedzać każdy jego zakamarek. 

Komputer i Internet poszerzają nasze możliwości realizacji potrzeb, wiele spraw 
ułatwiają i przyspieszają. W wielu sytuacjach są konieczne. Jednocześnie ludzie stają 
się coraz bardziej zależni od wirtualnego świata. Niektóre firmy istnieją tylko
w cyberprzestrzeni, kontakty pomiędzy pewnymi podmiotami, osobami odbywają się
tylko w sieci. Spotkania na portalach społecznościowych, albo forach internetowych
są dla młodzieży tak oczywiste, jak niegdyś spotkania w domach czy na boiskach. 
Przebywając w Internecie można zaspokajać realne potrzeby bycia w grupie, uzyskania 
wsparcia, kreowania swojej osoby.

Internet przyczynił się do rozwoju takich dziedzin, jak nauka, kultura i biznes. To dzięki
niemu mogą Państwo korzystać z zamieszczonych na naszej platformie edukacyjnej
kursów online.

Tworzącą się na naszych oczach nową, inną rzeczywistość można próbować odrzucić, 
ale to nie zatrzyma jej rozwoju. Warto ją poznawać, próbować kształtować
i jednocześnie akceptować. Procesy zmiany, które obserwujemy i w których 
uczestniczymy są na tyle nowe, że trudno je wprost porównywać do tego, co już znamy 
albo tłumaczyć przy użyciu posiadanej wiedzy. Ich konsekwencje będziemy w stanie 
ocenić i analizować w pełni dopiero za jakiś czas. Wraz ze zmianami pojawiają się 
przecież nowe możliwości w różnych obszarach życia, m.in. w edukacji, w rozrywce czy 
w pracy, które wcale nie muszą być złe. Różnią się jednak tak bardzo od dotychczasowych
doświadczeń, że nie można ich mierzyć starą miarą. 

Pomoce dydaktyczne
Do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą i rodzicami.

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z z Internetu. www.akademianauczyciela.pl
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Należy pamiętać, że nowe media
(Internet, gry sieciowe, telefony itp.)

stanowią nowe środowisko do
realizowania zachowań nałogowych,

które występowały w życiu ludzi 
zawsze.
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Uzależnienie od komputera i Internetu nazywane jest różnie:
siecioholizm, infoholizm, internetoholizm, uzależnienie od komputera.
Przy tym, warto zaznaczyć, że zdarza się też korzystanie w sposób
patologiczny z komputera bez użytkowania Internetu (offline).

Główną siłą Internetu jest to, że ułatwia nam życie. Pozwala oszczędzić czas i wysiłek 
potrzebny do wykonywania czynności takich, jak np. zakupy, poszukiwanie potrzebnych 
informacji czy kontaktowanie się z innymi ludźmi. Każdy z nas korzysta z Internetu na 
swój sposób. Nadmierne korzystanie z ułatwień, jakie daje Internet może prowadzić do 
pewnych zagrożeń. Ludzie szybko przyzwyczajają się do usprawnień, tracą wcześniejsze 
nawyki i umiejętności radzenia sobie z napotykanymi trudnościami. Z kolei młodzi ludzie 
nie mają okazji, by nauczyć się wielu umiejętności potrzebnych do funkcjonowania
w relacjach społecznych i konstruktywnego radzenia sobie w życiu bez użycia narzędzi 
świata wirtualnego.

Nałogowe korzystanie z mediów cyfrowych, wśród których wymienia się Internet, 
telewizję, gry sieciowe, telefony komórkowe, wydaje się być nowym zjawiskiem.
I  w pewnej mierze tak jest, bo podłożem uzależnień od nowoczesnych mediów jest 
„cywilizacja medialna”- znak 
naszych czasów. Należy jednak
pamiętać, że nowe media 
stanowią nowe środowisko
do realizowania zachowań
nałogowych, które występowały
w życiu ludzi zawsze. 

Termin 
oficjalnie nie funkcjonuje do tej
pory w żadnej z uznawanych klasyfikacji chorób i zaburzeń. Mimo tego jest już traktowany
w praktyce jako realny problem. Uzależnienie behawioralne jest rozpoznawane na
podstawie obserwowanych objawów, podejmowane są próby pomocy osobom dotkniętym
tym problemem. Można zdefiniować uzależnienia behawioralne jako formy zaburzeń 
niezwiązanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, lecz z niekontrolowanym 
wykonywaniem pewnych czynności, np. graniem w gry komputerowe.

uzależnienie behawioralne

Uzależnienie od mediów - nowe zjawisko?
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Siecioholizm

  1. Uzależnienie od związków wirtualnych

2. Erotomania internetowa

  3. Uzależnienie od komputera.

5. Przeciążenie informacyjne

Siecioholizm jest formą uzależnienia behawioralnego. Określenie Internet Addiction 
Disorder, (w skrócie IAD) po raz pierwszy zostało użyte przez psychiatrę Ivana 
Goldberga  w 1995 roku.

Według pionierki badań dotyczących infoholizmu Kimberley Young istnieją trzy fazy 
uzależnienia od Internetu (zob. S. Olczak, Nałogowe używanie komputera i internetu, 
[w:] B. Bętkowska – Korpała ( red.) Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia 
diagnostyczne, wyd. PARPAmedia, Warszawa 2009)

         – zaangażowanie: internauta poznaje atuty, zasoby Internetu, odkrywa 
         oferowane przez niego możliwości, fascynuje go prostota z jaką zdolny jest 
         nawiązywać interakcje z innymi użytkownikami.

          – zastępowanie: użytkownik odczuwa pragnienie utrzymywania relacji 
         z osobami poznanymi w Sieci, co daje mu poczucie ulgi i swobody. Dotychczasowe 
         zajęcia tracą dla niego na atrakcyjności.

          – ucieczka: nadużywanie Internetu w tej fazie staje się uzależnieniem, 
         użytkownik nie jest w stanie poradzić sobie z problemami, w związku z czym 
         ucieka  od nich zanurzając się w wirtualnym świecie. Powrót do rzeczywistości 
         powoduje stany depresyjne, odczucie samotności, wyrzuty sumienia, z którymi 
         dana osoba nie jest w stanie sobie poradzić.

Według przytaczanych wyżej słów badaczki można wyróżnić pięć rodzajów tego typu 
uzależnienia:

 , które charakteryzuje się nawiązywaniem
       interakcji jedynie na forach, chatach, portalach społecznościowych, co sprzyja
       zaburzeniu kontaktów twarzą w twarz, niechęć do nawiązywania relacji
       w rzeczywistości oraz trudności z odczytywaniem sygnałów niewerbalnych.

    związana jest z oglądaniem materiałów fotograficznych, 
       wideo o tematyce pornograficznej oraz nawiązywaniem znajomości w celu 
       rozmów dotyczących erotyki. Problem ten ściśle jest związany z dewiacjami 
       seksualnymi jak pedofilia czy ekshibicjonizm.

  W tym wypadku osoba zaburzona odczuwa silny 
       przymus korzystania z  komputera bez względu na czynności, których się przy 
       nim podejmuje, istotne jest jedynie aby urządzenie było włączone a użytkownik 
   

    znajdował się w pobliżu (porównaj: fonoholizm, str. 14).

 Związane jest z nieodpartą potrzebą bycia zalogowanym 
   

    (on-line) oraz nieustannym kontrolowaniu pojawiających się w wirtualnej 
   
      przestrzeni aktywności w zależności o zainteresowań i potrzeb użytkownika 

   (porównaj: FOMO, str. 21).

   
 – wiąże się z przyswajaniem z sieci dużej ilości 

   
    wiadomości jednocześnie.

  

 I faza

II faza

III faza

   
4. Uzależnienie od sieci.

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z z Internetu. www.akademianauczyciela.pl
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 Pomoce dydaktyczne

                
Zobacz film o Uzależnieniach Behawioralnych – Uzależnienie od Internetu
Dostęp: 31 sierpnia 2017

Film możesz wykorzystać na zajęciach z młodzieżą dotyczącą uzależnienia od Internetu,
plusów i minusów korzystania z Internetu. 4-minutowy film może posłużyć jako
wprowadzenie do dyskusji. Film ma ciekawą formę, dzięki czemu przykuwa uwagę odbiorcy. 

https://www.youtube.com/watch?v=jdF1oBMUUeQ&spfreload=10

                Pomoce dydaktyczne

   Do wykorzystania na spotkaniach z rodzicami.             

Diagnozowanie uzależnienia od Internetu

 ile czasu dziecko korzysta z dostępu do Internetu i w jaki sposób?        
jak zachowuje się dziecko, jeśli nie może skorzystać z dostępu do Internetu (np.          brak prądu, kara).         
czy dziecko nie okłamuje Cię co do długości korzystania z dostępu do Internetu?        

 

czy nie pogorszyły się oceny szkolne dziecka?      
   

czy kiedy dziecko korzysta z Internetu może siedzieć przy komputerze  
    

 
   

(ewentualnie innym urządzeniu służącym do dostępu z Internetem) nieprzerwanie  
    

 
   

przez wiele godzin?     
 

   

czy zarywa sen i przestało spotykać się z kolegami, by móc korzystać z Internetu?  
   

 
 

   

czy na pytania dotyczące korzystania z Internetu reaguje agresywnie? 
   

 
    

O uzależnieniu od dostępu do Internetu możemy mówić, gdy wystąpi przynajmniej 3 z 6 
opisanych poniżej objawów równocześnie:

         silne pragnienie lub poczucie przymusu korzystania z dostępu do Internetu, bycia 
         na portalach społecznościowych, ciągłego sprawdzania poczty elektronicznej, 
         korzystania z gier on-line czy czatu.
        trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od włączenia przeglądarki

 internetowej, komputera, sprawdzenia poczty, włączenia gry, np. podczas lekcji.        
          wystąpienie zespołu abstynencyjnego (np. złe samopoczucie wywołane brakiem 
         dostępu do Internetu).
        

 zaistnienie tolerancji, tj. sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efektu         
 konieczne jest coraz częstsze i dłuższe korzystanie z Internetu.       

        utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem się. 
        uporczywe korzystanie z dostępu do Internetu (w różny sposób) mimo bezspornych  

 dowodów na destrukcyjny wpływ tego zachowania na zdrowie oraz stosunki społeczne.
 

Walka z uzależnieniem nie jest łatwa, dlatego lepiej zapobiegać uzależnieniu niż je leczyć.
Niestety, często łatwo przegapić niepokojące objawy mogące świadczyć o uzależnieniu. Dlatego
jeśli nie chcesz, aby dziecko miało problem z uzależnieniem od Internetu, zwróć uwagę
na to:

14 Cyberprzemoc i cyberuzależnienie.  
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Fonoholizm 

Sięganie po telefon nie tylko wtedy,
kiedy jest to potrzebne, ale zawsze
kiedy jest okazja, niepokój, gdy nie 

mamy przy sobie telefonu, poczucie,
że coś nas omija kiedy jesteśmy offline

- wszystkie te cechy są objawami 
kiełkującego uzależnienia, a dotyczą

ogromnej grupy użytkowników
telefonów.

14

Fonoholizm to rodzaj uzależnienia polegający na przymusowym, niekontrolowanym 
korzystaniu z przenośnych urządzeń elektronicznych: smartfonu, tabletu, komputera 
przenośnego. Przymus korzystania z urządzenia może dotyczyć również stanu offline.

Stan offline – korzystanie np. z komputera, który nie jest podłączony do Internetu.

Obserwuje się młode osoby, które przeglądają w smartfonie historię korespondencji 
smsowej, albo jakiegoś komunikatora. Niektórzy nieustannie zmieniają tapety, albo 
włączają i wyłączają funkcje kodowania dostępu do urządzenia. Są też tacy, którzy po 
prostu przerzucają kolejne widoki ekranu.

Smartfony dają ogromne możliwości: stają się urządzeniami, które zastępują nam 
kalendarz, komputer, papierową mapę i wiele innych prozaicznych przedmiotów. 
Problem natomiast polega na tym, że zaczynają zastępować nam również relacje z 
innymi ludźmi.

Nikogo już nie dziwi obrazek milczących, siedzących obok siebie ludzi (czasem nawet 
przy tym samym stoliku w restauracji albo uczniów siedzących pod ścianami podczas 
przerwy), wpatrzonych w ekrany swoich telefonów. Co gorsza, coraz popularniejsze 
staje się zabawianie smartfonami niemowląt, a to może mieć bardzo poważne skutki. 
Z popularyzacją smartfonów wiąże się wiele korzyści, ale ma ona też negatywne
skutki. Młode osoby mają
trudności w nawiązywaniu
relacji i komunikacji
interpersonalnej i tracą
wrażliwość na uczucia
wyrażane przez inne osoby.
I nie dotyczy to wyłącznie
uzależnionych. Sięganie po
telefon nie tylko wtedy,
kiedy jest to potrzebne, 
ale zawsze kiedy jest okazja,
niepokój, gdy nie mamy przy
sobie telefonu, poczucie, że 
coś nas omija kiedy jesteśmy
offline - wszystkie te cechy
są objawami kiełkującego 
uzależnienia, a dotyczą ogromnej grupy użytkowników telefonów.

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z z Internetu. www.akademianauczyciela.pl
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Co wskazuje na ryzyko nałogowego korzystania z telefonu?

Pomoce dydaktyczne

Do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą i rodzicami.

Posłuchaj nagrania: Cyberuzależnienie. Jak rozpoznawać?
(plik w załączniku)

nie rozstawanie się ze swoim komputerem/telefonem, noszenie go cały czas przy 
sobie,
możliwość szybkiej zmiany swoich planów tylko po to, aby wrócić do domu po 
zapomniany telefon/komputer
ciągła gotowość na odpisanie na e-maila, sms,
ciągłe sprawdzanie urządzenia i uruchamianie telefonu (np. częste sięganie po 
telefon, włączanie i wyłączanie go, trzymanie telefonu blisko siebie), 
przerywanie spotkań/rozmów w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/ 
wiadomości,
wychodzenie z sali szkolnej w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/ 
wiadomości,
zabieranie ze sobą telefonu komórkowego do toalety szkolnej,
noszenie przy sobie dodatkowego źródła prądu (np. dodatkową baterię, 
powerbank) po to, aby zawsze móc naładować często używane urządzenie,
korzystanie z urządzeń w miejscach i sytuacjach, w których nie powinno się tego 
robić (np. w kinie, bibliotece, na spotkaniach rodzinnych, wydarzeniach 
religijnych, podczas prowadzenia samochodu, na lekcjach, na przerwach),
częste robienie sobie samej zdjęcia (selfie) i dzielenie się tym zdjęciem z innymi,
wzmożona aktywność w korzystaniu z portali społecznościowych,
przykładanie dużej wagi do nowinek technologicznych,
częste zmienianie urządzenia na nowszy (najnowszy) model,
korzystanie z telefonu komórkowego w ruchu drogowym,
wzmożone, kompulsywne i gwałtowne korzystanie z Internetu/urządzeń po dłuższym 
okresie niekorzystania z niego/nich.

ZACHOWANIA

Specjaliści wyróżniają kilka rodzajów uzależnienia od telefonów komórkowych:
         uzależnienie od SMS-ów,
         uzależnienie od nowych modeli telefonów,
         osoby przywiązujące wagę do koloru, stylistyki, ilości funkcji dodatkowych i ceny 
         telefonu; noszą go zawsze na wierzchu i chwalą się przed rówieśnikami,
         gracze,
         osoby cierpiące na SWT, czyli syndrom włączonego telefonu, obawiają się 
         wyłączyć swój aparat choćby na kilka minut.

1516 Cyberprzemoc i cyberuzależnienie.  
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odczuwanie silnej potrzeby lub wręcz poczucie przymusu korzystania z Internetu 
czy urządzeń,

odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia czy gorsze samopoczucie przy próbach 
przerwania lub ograniczenia korzystania z Internetu, komputera, telefonu 
komórkowego (negatywne odczucia mijają z chwilą powrotu do sieci,
do możliwości korzystania z urządzeń),

wyraźna niezgoda i niezadowolenie z powodu ograniczenia możliwości 
korzystania z Internetu/urządzenia,

odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia w sytuacjach zabronienia korzystania
z Internetu/ urządzenia,

podkreślanie ważności wpływu bycia on-line na dziejące się wydarzenia,

wysokie poczucie bezpieczeństwa związane z byciem on-line,

przeżywanie strachu (lęku) z powodu nie bycia w głównym nurcie informacji,

przeżywane są negatywne emocje i stany psychiczne związane są z niemożnością
połączenia się z Internetem (np. szukanie zasięgu za wszelką cenę),

spędzanie coraz więcej czasu w Internecie bądź na korzystaniu z urządzeń po to, 
aby poprawić swoje samopoczucie.

SAMOPOCZUCIE, STANY WEWNĘTRZNE

SKUTKI

zaniedbywanie innych aktywności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz 
korzystania z Internetu/urządzeń,

wycofanie się z dotychczasowych relacji z innymi, zamykając się w świecie 
wirtualnym,

korzystanie z Internetu/urządzeń pomimo szkodliwych następstw (niewyspanie, 
nieodpowiednie i nieregularne żywienie, zaniedbany wygląd, niewywiązywanie 
się ze swoich szkolnych, zawodowych, rodzinnych obowiązków),

nadmierne rozproszenie i dekoncentracja np. na zajęciach lekcyjnych i poza nimi,

problem z właściwym gospodarowaniem własnym czasem wolnym,

częste nudzenie się i nic nie robienie, brak wyraźnej pasji w życiu,

niski poziom angażowania się w sprawy szkolne,

niska aktywność ruchowa, brak spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,

przejawianie tendencji do autoizolacji,

pozostawanie na uboczu grupy.

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z z Internetu. www.akademianauczyciela.pl
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osoba, która sama przyznaje się do tego, że jest osobą uzależnioną (wymiar 
autodeklaracji),

osoba chwali się, że spędza dużą ilość czasu w Internecie,

osoba chwali się, że przeznacza dodatkowe środki finansowe po to, aby np. móc 
pokonywać kolejne poziomy ulubionych gier,

osoba, która przyznaje, że podejmuje nieskuteczne próby bycia off-line,

osoba, która dopasowuje swój codzienny kalendarz do wydarzeń dziejących się 
w sieci internetowej,

osoba, która posiada szeroką wiedzę na temat nowości ze świata 
Internetu/nowych technologii,

osoba, która deklaruje, że nie wyobraża sobie życia bez Internetu/urządzeń 
komunikacji,

osoba, która przyznaje przed innymi, że ma dosyć korzystania z 
Internetu/urządzeń,

osoba która przyznaje, że utraciła kontrolę nad ilością czasu spędzanego w sieci/ 
na korzystaniu z urządzeń,

osoba, która kojarzona jest przez innych jako osoba uzależniona od 
Internetu/urządzeń,

osoba, która postrzegana jest przez innych jako osoba typu „gadżeciarz”.

STOSUNEK DO SIEBIE I RELACJE Z INNYMI

17

Uzależnienia behawioralne – równie szkodliwe

Uzależnienia behawioralne są często równie groźne, jak uzależnienia
fizjologiczne, ponieważ miewają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka
i jego stosunki z innymi ludźmi. Można cierpieć zarówno finansowo (zakupy,
hazard, utrata pracy ze względu na uzależnienie i nienależyte wykonywanie
swoich obowiązków, utrata kieszonkowego w konsekwencji za złe wyniki
w nauce), moralnie (uzależnienie od seksu, poczucie winy), zdrowotnie
(opalanie, odchudzanie, ćwiczenie), jak i społecznie (utrata kontaktów
z bliskimi, zrywanie związków).

18 Cyberprzemoc i cyberuzależnienie.  
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                 Pomoce dydaktyczne

Zobacz film o Uzależnieniach Behawioralnych – Gry Video [dostęp: 31 sierpnia 2017]
https://www.youtube.com/watch?v=h7u7gxpfolU&spfreload=10

Zobacz film 123 – Internet [dostęp: 31 sierpnia 2017]
https://www.youtube.com/watch?v=on08z78OOuE&spfreload=10
Do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą.

Gry komputerowe, gry sieciowe

Współczesne gry komputerowe z dnia na dzień stają się coraz bardziej atrakcyjne
i z niezwykłą wręcz skutecznością wciągają kolejnych odbiorców w misternie 
skonstruowane wirtualne światy. Większość osób postrzega je jako niewinną rozrywkę, 
która może pomóc nam oderwać się od codzienności, a nawet rozwinąć wyobraźnię. 
Warto jednak uświadomić sobie, że gry komputerowe mają niezwykle silny wpływ na 
ludzką psychikę, a ich nadużywanie bardzo szybko może doprowadzić nas na skraj 
uzależnienia.

Główną właściwością gier komputerowych jest interaktywność. Urządzenie posiada 
możliwość utrzymywania relacji z użytkownikiem, co stanowi niebezpieczeństwo,
ponieważ gracz może stracić orientację i zagubić się pomiędzy światem wirtualnym
a realnym.

 
  
 

Gry sieciowe bardzo często prowadzą do zatarcia się granicy pomiędzy tym co realne
a tym co wirtualne. Wirtualne zdarzenia występują tu bowiem tak samo jak w świecie 
realnym – w sposób ciągły i nieprzerwany. Wkład emocjonalny jaki użytkownik ponosi 
jest ogromny, gdyż przeżycia towarzyszące mu w pokonywaniu przeszkód są nieraz 
silniejsze niż te towarzyszące mu na co dzień.

Brak koncentracji, nadpobudliwość i zaburzenia lękowe to tylko niektóre z możliwych 
skutków nadużywania wirtualnej rozrywki. Angażowanie się w powszechnie dostępne
na rynku brutalne gry bardzo często zwiększa u gracza tolerancję na agresywne
i społecznie nieakceptowane zachowania, a kolejne wycieczki do wirtualnej głębi coraz 
skuteczniej odciągają go od prawdziwego życia.

Długie godziny spędzone przed komputerem sprawiają, że znacznie ubożeje jego 
słownictwo oraz poziom wypowiedzi. W świadomości gracza utrwala się przekonanie,
iż zwycięzcami są jedynie ci, którzy podejmują walkę. 

Warto zwrócić uwagę, że osoby grające, nadużywające multimediów charakteryzuje 
wycofana postawa, poczucie lęku, zobojętnienia. Popadają one w letarg nie podejmując 
się żadnych form aktywności. Na przestrzeń swego życia przenoszą normy i zasady 
obowiązujące w grach, traktują innych jako środek do osiągnięcia zamierzonego celu 
bądź wroga, którego należy unicestwić.

Osoba uzależniona staje się wręcz więźniem gry komputerowej, spędzając wiele godzin 
przed komputerem i ograniczając do minimum czas przeznaczony na sen, naukę, pracę 
i inne obowiązki. Robi to, mimo że na tym etapie bardzo często dostrzega, wynikające 
ze swojego uzależnienia problemy opisane powyżej.

Już kilka lat temu, tradycyjne gry komputerowe napotkały na swojej drodze
     potężnego konkurenta w postaci gier sieciowych, które są dużo bardziej
          niebezpieczne dla potencjalnego gracza. Wymagają one dostępu do Internetu
     i angażują jednocześnie tysiące graczy z całego świata.

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z z Internetu. www.akademianauczyciela.pl
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               Pomoce dydaktyczne

               Do wykorzystania na zajęciach z rodzicami.

Objawy uzależnienia od gier komputerowych

Chociaż nie są one takie same dla wszystkich dzieci, to jeśli widzisz więcej niż dwa z 
nich równocześnie u dziecka, być może nadszedł czas, aby przyjrzeć się zachowaniu 
tego dziecka bliżej. Lepiej jest wyłapać wczesne objawy uzależnienia, zanim 
uzależnienie wpłynie niekorzystnie na inne elementy życia dziecka (wyniki szkolne, 
kontakt z rówieśnikami). Objawy uzależnienia jakie można zauważyć u dziecka:
         Pomniejszanie czasu spędzanego na grach. Czy dziecko mówi Ci, że spędziło 
         jedną godzinę na graniu, podczas gdy wiesz, że grało przez 2 godziny lub więcej?
         Wykazywanie zachowań obronnych. Czy dziecko reaguje gniewem lub zupełnie 
         nieadekwatnym zachowaniem, gdy pytasz je o gry komputerowe?
         Negatywny wpływ na inne elementy życia dziecka. Inne dzieci, hobby, szkoła, 
         przyjaciele lub sport, mogą stać się zaniedbywane, ponieważ dziecko poświęca 
         coraz więcej czasu na grę.
         Ukrywanie uczuć. Dzieci mogą traktować gry komputerowe (wideo) jako ucieczkę,
         w celu uniknięcia radzenia sobie z przykrymi emocjami.

               Ciekawostka

Zdarzały się śmiertelne skutki nadmiernego obcowania z Internetem. 28-letni 
mieszkaniec Południowej Korei zmarł w wyniku niewydolności serca, która była skutkiem 
trwającej ponad 50 godzin gry w kawiarence internetowej. Poszkodowany wcześniej 
rzucił pracę po to, żeby tylko móc pograć w swoją ukochaną grę. Przy komputerze 
siedział praktycznie bez przerw - wychodził tylko do toalety (kilkakrotnie również drzemał 
na rozkładanym łóżku przy komputerze). Po dwóch dobach zaniepokojona matka gracza 
poprosiła jego kolegów, by go odszukali - gdy dotarli do kawiarenki i spotkali pasjonata, 
zapowiedział im, że dokończy rozpoczętą właśnie partię i wraca do domu. Niestety, nie 
zdołał - w kilka minut później stracił przytomność i zmarł. Policja poinformowała, że 
przyczyną zgonu była niewydolność serca, spowodowana przez przemęczenie.
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Nadużywanie portali społecznościowych

Internet stając się źródłem kontaktów interpersonalnych zrewolucjonizował relacje 
międzyludzkie we współczesnym świecie, wywierając znaczny wpływ na ich jakość oraz 
intensywność. Osobom lubiącym eksperymentować, bawić się wizerunkiem pozwolił na 
kreację swojej tożsamości w wirtualnym świecie. Osoby, które w realnym otoczeniu nie 
potrafią bądź nie mają możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych i emocjonalnych 
zyskują w Internecie miejsca i możliwości, w których mogą bez żadnych przeszkód 
zadbać o swoje pragnienia, spotykać ludzi podobnych do siebie. Internet ma wiele
niezaprzeczalnie pozytywnych i wartościowych cech, jednak jego nadużywania prowadzi
do niebezpiecznych konsekwencji związanych z zaniedbaniem ról społecznych, zdrowia
fizycznego i psychicznego, a także prawidłowych relacji z ludźmi będącymi poza siecią.

Poświęcenie kreowaniu swojej tożsamości w sieci, a przede wszystkim na portalach 
społecznościowych sprawia, że znacznie obniża się umiejętność koncentracji na innych 
aspektach codzienności. Silna potrzeba bycia on-line i kontrolowania poczynań 
wirtualnych znajomych dezorganizuje codzienne życie (patrz: FOMO, str. 21). W efekcie
obniża się zdolność skupienia się podczas wykonywania innych czynności. Próby
poświęcenia czasu na czytanie, czy załatwianie innych spraw, przerywane są
niekontrolowanymi powrotami do cyberprzestrzeni.

Uzależnienie od sieci społecznościowych, pokojów rozmów i wiadomości może prowadzić
do sytuacji, kiedy wirtualni (on-line) przyjaciele stają się ważniejsi niż prawdziwe relacje
z rodziną i przyjaciółmi.

                Pomoce dydaktyczne

Zobacz film 123 Internet – Znajomi nieznajomi (dostęp: 31 sierpnia 2017)
Link: 

Do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą.

https://www.youtube.com/watch?v=QPv4YtB-78E&spfreload=10
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FOMO (fear of missing out), czyli lęk przed tym, że coś nas omija, to coraz częstsza 
przypadłość również w Polsce. Nieustanne poczucie, że nie ma nas tam gdzie, coś się 
dzieje, chorobliwe sprawdzanie powiadomień na Facebooku, jak również uporczywe 
sprawdzanie skrzynki e-mailowej – oto tylko niektóre z objawów, które powoduje FOMO.

Młoda osoba siedząc przed ekranem komputera, sprawdzając bez przerwy pocztę, 
Facebooka i inne serwisy społecznościowe wchodzi w inny świat. Może tam stworzyć 
siebie taką, jaką chciałaby być. Dzięki tej technologii znacznie łatwiej jest poczuć, że jest 
się ważnym i docenianym. Szybciej i efektywniej można stać się kimś innym, lepszym, 
silniejszym. Prościej jest zaprezentować się w lepszym świetle. To tworzy złudne obrazy 
samego siebie i relacji z innymi osobami. Pozbawia poczucia, co tak naprawdę znaczymy,
jaki jest nasz realny świat i jacy faktycznie jesteśmy. Może dojść do sytuacji, w której
liczba opublikowanych na portalu społecznościowych zdjęć czy postów zaczyna stanowić
o jakości i sensie życia osoby odczuwającej FOMO.

Snapchat 

Konstrukcja Snapchata szczególnie wzmacnia mechanizm FOMO. Tym, co odróżnia 
Snapchat od tradycyjnych komunikatorów jest automatyczne kasowanie treści, którymi 
wymieniają się użytkownicy (treści znikają po kilu sekundach). Skoro treści trwają tu tak 
krótko, wzrasta przymus nieustannego sprawdzania co nowego pojawiło się. 

Snapchat doskonale wpisuje się w najpopularniejsze trendy, zwłaszcza wśród młodych 
użytkowników, którzy upodobali sobie przesyłanie znajomym selfie albo inaczej zdjęć
z rąsi zwanych słitfociami.

Snapchat pozwala na komunikację tekstową oraz wideo między użytkownikami. W obu 
przypadkach ślady po wymianie, bo trudno to nazwać konwersacją, są usuwane.
Od pewnego czasu wprowadzono możliwość, by jednak ważne wiadomości tekstowe
mogły być zapisywane.

Snapchat to także bardzo popularne narzędzie do sextingu, czyli wymiany między 
użytkownikami mniej lub bardziej – podobno zazwyczaj bardziej - roznegliżowanych 
fotografii. Po Snapchat coraz częściej sięgają także starsi użytkownicy, którzy 
wykorzystują go po prostu do dzielenia się zdjęciami i komunikacji tekstowej oraz wideo.
Nawet w porównaniu do innych komunikatorów i portali społecznościowych, Snapchat 
gwarantuje silniejszą uwagę odbiorcy, bo tylko raz można zobaczyć daną wiadomość. 
Uwaga odbiorcy jest towarem, o który w sieci trwa walka. I źródłem zysku. Koszty jakie 
użytkownicy osobiście ponoszą to już tylko ich problem.
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Przeciążenie informacyjne - kompulsywne surfowanie po Internecie lub 
przeszukiwanie bazy danych, co prowadzi do obniżenia wydajności pracy i mniejszych 
interakcji z rodziną i przyjaciółmi. Pozyskiwana jest tak ogromna ilość informacji, że 
niemożliwe staje się ich konstruktywne wykorzystanie.  

Kompulsywne zachowania w sieci - jak kompulsywne korzystanie z hazardu on-line, 
gra na giełdzie (obrót akcjami) lub nałogowe korzystanie z internetowych serwisów 
aukcyjnych zazwyczaj prowadzi do problemów finansowych i innych związanych
np. z pracą.

                Pomoce dydaktyczne

Zobacz film o zakupoholizmie [dostęp: 31 sierpnia 2017]
https://www.youtube.com/watch?v=CCuP2_u_huQ&spfreload=10

Zobacz wywiad z Kamilem Grosickim o hazardzie [dostęp: 31 sierpnia 2017]
https://www.youtube.com/watch?v=il7YzDjy20w&spfreload=10
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Selfie

Robienie samemu sobie zdjęć i umieszczanie
ich w sieci stało się dla wielu młodych osób
rutyną. Selfie robione jest kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt razy dziennie przez około 10%
wszystkich użytkowników smartfonów wg badań
Fundacji Dbam o mój z@sięg. Podobnie jak
w przypadku innych uzależnień behawioralnych
od nowych mediów problem z selfie pojawia
się wtedy, kiedy intensywność tej czynności
prowadzi do jej niekontrolowanego
wykonywania.

Uzależnienie od cyberseksu - kompulsywne korzystanie z pornografii internetowej, 
pokojów rozmów dla dorosłych lub fantasy lub stron dla odgrywania ról. Może 
doprowadzić do sytuacji, gdy jedna lub wszystkie z tych czynności będą wpływać 
negatywnie na prawdziwe relacje intymne.
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Uzależnienie od komputera - obsesyjne granie off-line w gry komputerowe,
takie jak pasjans, Solitaire, Saper czy obsesyjne programowanie.

Uzależnienia krzyżowe
 
Wiele osób uzależnionych od Internetu cierpi na inne uzależnienia, takie jak narkotyki, 
alkohol, hazard i seks. Trudno jest ustalić, które z uzależnień jest pierwotne. Za to 
można zauważyć, że współwystępujące uzależnienia wzmacniają się wzajemnie. 

 to zazwyczaj młodzi ludzie intensywnie korzystający z nowych 
mediów. Zdobycze techniki – smartfony, aplikacje komórkowe, programy 
komputerowe, nie stanowią dla nich żadnych barier w procesie komunikacji 
wirtualnej.

to najczęściej rodzice i nauczyciele, którzy nie wychowali się
w epoce cyfrowej i obecnie muszą uczyć się posługiwać nowymi urządzeniami 
multimedialnymi.

 określa funkcjonowanie osób niepewnie poruszających się w świecie 
cyfrowym. Można wyjaśnić ten stan jako silny lęk przed młodymi, sprawnymi
w nowoczesnych technologiach osobami w miejscu pracy, a także przed urządzeniami
i cyfrowymi rozwiązaniami.

Cyfrowi tubylcy

Cyfrowi imigranci 

Cyberfobia

Inne pojęcia związane z przebywaniem w świecie wirtualnym

predyspozycji genetycznych i środowiskowych,

izolacji społecznej,

nieprzystosowania społecznego,

niepełnosprawności fizycznej bądź intelektualnej,

nasilenia stresujących sytuacji życiowych,

zaburzeń nastroju, osobowości czy rozwoju, na tyle trudnych, że trudno 

samemu sobie z nimi poradzić.

Uzależnienie od nowych mediów może wynikać z wielu czynników:
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ZALETY I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM I URZĄDZENIAMI, KTÓRE 
ZAPEWNIAJĄ DOSTĘP DO SIECI

Czynniki sprzyjające i powodujące uzależnienia mogą być widziane w różnych kontekstach.
Podobnie możemy też spostrzegać skutki oddziaływania uzależnienia na funkcjonowanie
dotkniętego nim człowieka.

Skutki infoholizmu dotykają różnych sfer życia człowieka: społecznej, psychicznej oraz 
fizycznej. 

Skutki społeczne
Negatywny wpływ na funkcjonowanie społeczne wiąże się z lekceważeniem powinności 
związanych z życiem rodzinnym, brakiem potrzeby bliskości z domownikami, zaniedbywaniem
obowiązków wychowawczych, kłótniami między małżonkami prowadzącymi w rezultacie
do rozpadu związku. Coraz mniejsza aktywność na płaszczyźnie zawodowej może prowadzić
do utraty pracy, a co za tym idzie do problemów finansowych. W działaniach uzależnionej
osoby zauważa się wycofanie z życia społecznego, brak nawiązywania kontaktów społecznych
„na żywo”, rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rezygnację z rozwoju
osobistego. 

Skutki psychiczne
W obszarze funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego uzależnienie zaburza potrzebę
bliskości, powoduje, że osoba uzależniona staje się oziębła i obojętna, nie ma potrzeby
okazywania zainteresowania innym. Zamyka się w sobie, we własnym świecie, do którego
nikt z zewnątrz nie ma wstępu. Charakterystyczna jest postawa egocentryczna, skupienie
jedynie na sobie, na własnych potrzebach i własnym – choć fałszywym – obrazie świata. 

Skutki fizyczne
Zagrożenia związane z fizycznym funkcjonowania człowieka wiążą się przede wszystkim 
z ogólnym osłabieniem, zmianą dobowego rytmu, bezsennością, silnym przemęczeniem 
i wyczerpaniem organizmu. Zazwyczaj osoba uzależniona nie spożywa pełnowartościowych
i systematycznych posiłków. Obserwuje się spadek zainteresowania seksem. 

Osoby uzależnione przez większość czasu przebywają w cyberprzestrzeni, tracą 
zainteresowanie podejmowaniem jakichkolwiek działań i funkcjonowaniem w świecie 
rzeczywistym. Do charakterystycznych objawów można zaliczyć „popadanie w ciągi” tzn. 
kilkukrotne logowanie się na poczcie e-mailowej w krótkich okresach czasu, uporczywe 
i częste sprawdzanie konta na portalach społecznościowych, kontrolowanie aktywności 
innych osób na portalach, przeglądanie znanych już informacji oraz obsesyjne poszukiwanie
nowych. Według niektórych lekarzy psychiatrów uzależnienie od sieci może pogłębiać inne,
obecne już uzależnienia, takie jak zaburzenia osobowości, lęki, fobie, psychozy.

Pomimo tego, że systematyczne korzystanie z własnego telefonu komórkowego odbywa 
się przeciętnie w wieku 8-10 lat (w zależności od miejsca zamieszkania) można powiedzieć, 
że aktualnie w Polsce dzieci już od 6 miesiąca życia posiadają kontakt z elektronicznymi 
narzędziami komunikacji.
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Posłuchaj nagrania: W wirtualnym świecie (plik w załączniku)

Rzeczywisty poziom wiedzy wśród
młodzieży w zakresie bezpieczeństwa
i negatywnych skutków korzystania 
z urządzeń mobilnych należy uznać

raczej za niski.

Badania pokazują, że to właśnie najmłodsi wykorzystują nowe narzędzia komunikacji 
o wiele częściej niż ich rodzice. Przy tym, ci młodsi użytkownicy nowych narzędzi 
komunikacji w sposób subiektywny deklarują najwyższy poziom specjalistycznej wiedzy 
w zakresie znajomości aplikacji,
możliwości użytkowych
związanych z codziennym 
korzystaniem z tych urządzeń.
Rzeczywisty poziom wiedzy
wśród młodzieży w zakresie
bezpieczeństwa i negatywnych 
skutków korzystania z urządzeń
mobilnych należy uznać raczej za niski. 

Gwałtowne zmiany w zakresie nowoczesnych technologii komunikacji, jak również coraz 
większa dostępność samych urządzeń i Internetu powodują, że użytkownicy nowoczesnych
narzędzi komunikacyjnych, a w szczególności dzieci i młodzież, narażeni są na zaburzenia
wynikające z nałogowego korzystania z tych urządzeń. Przymusowe, niepodlegające już
kontroli użytkowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji z dostępem do Internetu
powoduje nie tylko zmiany w sposobach spędzania wolnego czasu i mniejszą aktywność
fizyczną, ale również zdaje się mieć wpływ na kondycję i stan zdrowia oraz relacje społeczne,
a także procesy psychiczne zachodzące w człowieku.

Internet, media elektroniczne, cyfrowe urządzenia dają duże możliwości, szczególnie 
w edukacji. Pozwalają szybciej przyswoić i uporządkować materiał, uatrakcyjnić jego 
prezentację. Można znaleźć wiele programów edukacyjnych, które już najmłodszym 
pomagają zrozumieć świat, nauczyć się pisać, czytać, liczyć itp. 

Wirtualny świat to jednak przede wszystkim miejsce spotkania różnych ludzi. Mogą to być
zarówno znajomi, jak i zupełnie obce osoby. 

Jednocześnie od zawarcia nastoletniej przyjaźni do zagrożenia dzieli tylko jeden krok. 
Potencjalnie każda nowa znajomość może okazać się niebezpieczna i należy zachować 
zdrową ostrożność, dopóki się kogoś nie pozna.
 
Przy wirtualnych znajomościach specyficzną trudnością jest niepewność tego z kim 
właściwie się kontaktujemy. Oczywiście w kontaktach w realu też mamy do czynienia 
z kreacją swojego wizerunku uczestników. Posiadamy jednak lepsze mechanizmy oceny 
zachowania innych osób, kiedy ich spotykamy twarzą w twarz. Poza tym, nasze 
zachowanie w jawnych sytuacjach podlega kontroli. Jesteśmy wtedy bardziej odpowiedzialni
za swoje słowa i postępowanie.

Pomoce dydaktyczne
Do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą i rodzicami.
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Nie można zapomnieć, że świat wirtualny to wprost idealne miejsce dla pedofilów 
i osób chcących manipulować i wykorzystywać inne osoby. Dzieci ze względu na mniejsze 
możliwości oceny sytuacji i zachowania innych osób oraz uboższe w doświadczenia 
społeczne są narażone na to, by stać się ofiarą przemocy. 

Komputer dostarczać może wiele rozrywki. Ilość, rodzaj oraz jakość proponowanych gier  
jest ogromna. W grze można stać się kimś zupełnie innym, niejednokrotnie obdarzonym 
nadprzyrodzonymi mocami. Dlatego też wirtualny świat, zarówno ten w sieci, jak
i w grach komputerowych jest tak bardzo pociągający, zwłaszcza dla osób młodych
i niedojrzałych.
 
Oprócz wartościowych produktów łączących w sobie cechy powieści i filmu, mających 
ciekawy scenariusz, wymagających wiedzy oraz kształtujących wytrwałość, koncentrację 
uwagi, umiejętności podejmowania decyzji, są też gry mniej złożone. Atrakcyjność wielu 
gier budowana jest niestety na przemocy i agresji. Istnieje realne ryzyko, że z czasem 
dziecko może zacząć identyfikować się z główną postacią z gry, naśladować jej
zachowanie. Młody umysł, jeśli zbyt często przebywa w cyberprzestrzeni, może nie być 
w stanie odnaleźć jasnej granicy między światem rzeczywistym a fikcją.

Kolejnym problemem wiążącym się z wirtualnym światem, na który narażone są dzieci, 
to nieodpowiednia treść, pornografia, czy akty agresji. Istnieją specjalne filtry rodzinne 
(programy chroniące przed dostępem do negatywnych treści w Internecie), jednakże 
większość rodziców nie potrafi z nich korzystać, albo też są one zwyczajnie 
nieskuteczne.

Grupa ryzyka 

Oprócz przytoczonych powyżej czynników wpływających na nałogowe korzystanie z sieci,
istnieją także grupy osób tzw. grupy ryzyka szczególnie narażone na uzależnienie 

1od Internetu. Według B. Szmajdzińskiego  najsilniej narażonymi jednostkami są:

       dzieci traktujące komputer jako substytut zabawy,
       młodzi ludzie skłonni do depresji, huśtawek nastrojów, którzy często bywają 
       rozchwiani emocjonalnie, nie potrafią znaleźć swojego miejsca na świecie oraz 
       mają problem z określeniem własnego ja,
       osoby z problemami natury psychicznej, których funkcjonowanie jest zaburzone 
       i poza kontrolą,
       introwertycy, osoby samotne, wycofane, nieśmiałe, niedowartościowane, 
       nieumiejące nawiązać relacji z otoczeniem,
       osoby znudzone, niepotrafiące znaleźć sobie interesującego zajęcia, bez pasji,
       uzależnieni,
       osoby charakteryzujące się znacznie wyższą niż przeciętna inteligencją,
       osoby spragnione osiągnięcia przewagi nad innymi, dążące do prezentacji siebie 
       w jak najlepszy sposób, nawet jeśli byłby daleki od realiów, 
       osoby żądne przygód, romansu, pragnące nawiązać nowe znajomości.

 1 Por. http://poradypsychologa.pl/uzaleznienie-internet-IAD-osobowosc
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Czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu i uzależnień komputerowych

Uzależnienie nie dotyczy tylko nastolatków. Możemy lepiej zabezpieczyć się przed 
pułapkami nałogów jeśli mamy szerszą wiedzę na ich temat. Jesteś narażony na większe
ryzyko uzależnienia od Internetu, jeżeli:
       cierpisz z powodu stanów lękowych. Użytkownik może korzystać z Internetu, 
       aby odwrócić się od swoich zmartwień i lęków. Zaburzenia lękowe, jak zaburzenia 
       obsesyjno-kompulsywne mogą przyczynić się do nadmiernego sprawdzania poczty 
       i nałogowego korzystania z Internetu.
       jesteś w depresji. Internet może być ucieczką od uczucia depresji, ale zbyt dużo 
       czasu online może pogorszyć sytuację. Uzależnienie od Internetu dodatkowo
       przyczynia się do stresu, izolacji i samotności.
 
     masz inne nałogi. Wiele osób uzależnionych od Internetu cierpi na inne uzależnienia,        takie jak narkotyki, alkohol, hazard i seks.   

     brakuje Ci wsparcia społecznego. Uzależnienia internetowe często wiążą się   
     z serwisami społecznościowymi, czatem czy grami online. Serwisy te sugerują   
     bezpieczny sposób ustanowienia nowych relacji i dają większą pewność siebie.  

     jesteś nieszczęśliwym nastolatkiem. Zastanawiasz się gdzie jest Twoje miejsce,  
      a Internet może sprawić, że czujesz się bardziej komfortowo niż wśród prawdziwych 
      przyjaciół. 
    jesteś mniej mobilny lub aktywny społecznie, niż kiedyś. Przykładowo: możesz 
      szukać sposobów na radzenie sobie z nową niepełnosprawnością, która ogranicza 
      zdolność do prowadzenia pojazdów. Możesz też być rodzicem bardzo małych dzieci, 
      które sprawiają, że trudno wyjść z domu lub spotkać się ze starymi przyjaciółmi. 
 

     jesteś zestresowany. Chociaż niektórzy ludzie korzystają z Internetu w celu  
      łagodzenia stresu, to może mieć to zgubny skutek. Im więcej czasu spędzasz on-line,  
    tym bardziej poziom stresu będzie rósł.  

 

                  ZADANIE DLA NAUCZYCIELA

Przyjrzyj się swojej aktywności w sieci i stosunkowi do urządzeń elektronicznych. Przez 
tydzień prowadź dziennik i notuj w nim w jaki sposób korzystasz z Internetu. Obserwuj 
się godzina po godzinie, staraj się robić na bieżąco krótkie notatki. Skorzystaj z tych pytań. 
W ten sposób uzyskasz realny obraz swojego działania.  
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Godziny pon wt śr czw pt sob nd

6:00 – 9:00

9:00 – 12:00

12:00 – 15:00

15:00 – 18:00

18:00 – 21:00

21:00 – 24:00

24:00 – 3:00

3:00 – 6:00

Ile razy w ciągu tej godziny odwiedziłem Internert/wziąłem smartfona do ręki?
Ile czasu spędziłem w Internecie lub offline korzystając z komputera albo innego
urządzenia bez przerwy? Zobacz ile czasu spędzasz w ten sposób w ciągu całego dnia?
Co robiłem w sieci? Co mi dała ta informacja/ta wizyta w Internecie? Jak się czułam/czułem
kiedy ze względu na okoliczności nie mogłam/nie mogłem skorzytać z Internetu albo włączyć 
smartfona? Jak się czułam/czułeś w takiej sytuacji?

Poszerzając swoje doświadczenia i wiedzę możesz lepiej rozumieć zachowanie swoich 
uczniów. W podobny sposób uczniowie mogą sami sprawdzać swoją aktywność w sieci.

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z z Internetu. www.akademianauczyciela.pl
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Posłuchaj nagrania: Nie daj się złapać (plik w załączniku)

Oznaki i objawy uzależnienia od Internetu lub uzależnienia komputerowego

Oznaki i objawy uzależnienia od Internetu nie są oczywiście identyczne u każdego. Na 
przykład, nie ma określonych godzin lub liczby wysyłanych wiadomości, które wskazują 
na uzależnienie od Internetu. Są jednak pewne ogólne znaki ostrzegawcze, że korzystanie 
z Internetu staje się problemem:

Utrata rachuby czasu spędzanego w Internecie. Czy często spędzałeś czas w Internecie 
dłużej niż zamierzałaś/-eś? Czy kilka minut przekształcało się w kilka godzin? Czy jesteś 
rozdrażniona/-y lub poirytowana/-y, jeśli Twój pobyt Internecie zostanie przerwany?

Problemy z realizacją zadań w pracy lub w domu. Czy zauważasz, że piętrzy się ilość 
ubrań do prania, w lodówce jest pusto, bo była/-eś zajęty online? Być może zostajesz
w pracy coraz dłużej, ponieważ często przerywasz pracę, by spędzić „choć chwilę” na 
ulubionym albo czasem byle jakim portalu i w efekcie nie dajesz rady zrealizować swoich
zadań w przewidzianym czasie?

Izolacja od rodziny i przyjaciół. Czy Twoje życie towarzyskie ucierpiało z powodu czasu
spędzonego online? Czy zaniedbujesz swoją rodzinę i przyjaciół? Czy czujesz, że nikt 
w Twoim "realnym" życiu nie rozumie Cię tak jak Twoi internetowi znajomi? Czy jesteś 
online w sytuacjach spotkań towarzyskich, np. na imprezach, podczas pikniku z dziećmi?

Poczucie winy lub zniecierpliwienie podczas rozmów o swoim korzystaniu z Internetu.
Czy jesteś zniecierpliwiony, gdy twój małżonek(a) lub rodzic mówi, abyś odszedł
od komputera i spędził z nim/nią czas? Czy ukrywasz czas korzystania z Internetu
lub oszukujesz innych mówiąc o ilości czasu spędzonego przy komputerze i odnośnie tego,
co robisz, gdy jesteś online?

Uczucie euforii podczas działań internetowych. Czy korzystasz z Internetu, gdy jesteś 
zestresowana/-y, smutna/-y, lub dla zaspokojenia napięcia seksualnego? Czy zdarzyło się, 
że starałaś/starałeś się ograniczyć swój czas spędzany w Internecie, ale się nie udało?

Fizyczne objawy uzależnienia od Internetu
Uzależnienie od Internetu lub komputera może również powodować dolegliwości 
fizyczne, takie jak:
1. zespół cieśni nadgarstka (ból i drętwienie rąk i nadgarstków),
2. suche oczy i zaburzenia widzenia,
3. bóle pleców i bóle szyi, silne bóle głowy,
4. zaburzenia snu,
5. wyraźny przyrost masy ciała lub utrata masy ciała.

Pomoce dydaktyczne
Do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą i rodzicami.
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  Pomoce dydaktyczne               

Ankieta dla uczniów

Kimberly Young, psycholog z University of Pittsbourgh (USA) przedstawiła propozycję 
pytań ułatwiających postawienie diagnozy uzależnienia od Internetu (Internet Addiction 
Disorder). Zdaniem autorki, udzielenie twierdzącej odpowiedzi na pięć spośród ośmiu 
pytań przemawia za istnieniem patologicznego uzależnienia od Internetu. Oto pytania:

           Czy czujesz się zaabsorbowana/y Internetem do tego stopnia, że ciągle  rozmyślasz
           o odbytych sesjach internetowych i/lub nie możesz doczekać się kolejnych sesji?

             Czy odczuwasz potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego przy Internecie, 
           aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?

             Czy podejmujesz wielokrotnie, nieudane próby kontrolowania, ograniczania
           lub zaprzestania korzystania z Internetu?

             Czy odczuwasz wewnętrzny niepokój, masz nastrój depresyjny albo byłaś/-eś 
           rozdrażniona/y wówczas, kiedy próbowałaś/eś  ograniczać lub przerwać 
           korzystanie z Internetu?

             Czy zdarza się Tobie spędzać przy Internecie więcej czasu niż pierwotnie 
           planowałaś/eś?

             Czy kiedykolwiek ryzykowałaś/eś utratą bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi 
           ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku ze spędzaniem zbyt dużej
           ilości czasu w Internecie?

             Czy kiedykolwiek skłamałaś/eś swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu
           w celu ukrycia twojego nadmiernego zainteresowania Internetem?

           Czy używasz Internetu w celu ucieczki od problemów, albo w celu uniknięcia 
           nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub 
           depresji)?

30
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              Ciekawostka

Dzięki inicjatywie Richarda A. Scott'a, który na swojej stronie internetowej opisał własną 
historię zmagania się z Internetem, powstała grupa Anonimowych Internetoholików (Net-
aholics Anonymous). Opracowano, opartą na doświadczeniach Anonimowych 
Alkoholików, wersję Dwunastu Kroków dla uzależnionych od Internetu. Rozmowy przez 
Internet (IRC - Internet Relay Chat) zapoczątkował Fin Jarkko Oikarinen, a osoby które 
nie potrafią obyć się bez nich można nazwać IRCoholikami. Istnieją także grupy 
Chataholics Anonymous czyli osób uzależnionych od rozmów przez Internet (ang. chat = 
rozmowa, pogawędka). Warto też wiedzieć, że funkcjonuje, oparta na Programie 
Dwunastu Kroków, grupa Appleholics Anonymous (anonimowych osób uzależnionych 
od komputerów osobistych Macintosh firmy Apple).
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Poradnia on-line na stronie internetowej: www.uzaleznieniabehawioralne.pl.  
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 
Telefon czynny jest codziennie w godz. 12.00- 20.00. Linii telefonicznej 
towarzyszy również strona internetowa , która umożliwia 
zadawanie pytań on-line przez całą dobę.
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa 
dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i 
nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i 
pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i 
zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i 
zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, 
kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli 
samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 
18:00, pomoc online dostępna pod adresem . 
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer 
przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić 
problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może 
przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania 
oddzwoni następnego dnia.
Rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Pedagog szkolny i psycholog szkolny

www.116111.pl

pomoc@800100100.pl

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
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                    Sprawdzam co się dowiedziałem – zadania i inspiracje

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/gry
§Zastosowanie: Przeczytaj recenzje gier dostępne w tym linku 

Którą z nich wybrałabyś/wybrałbyś dla siebie?

§Myśl: Pomyśl o trzech rzeczach, czynnościach, które są dla ciebie ważniejsze
od tego co robisz korzystając z Internetu. Ułóż je w hierarchii. Pomyśl o sytuacji,
w której zostajesz pozbawiona/-ny możliwości realizacji tych ważnych dla ciebie 
potrzeb. Jak czułabyś/czułbyś się w takiej sytuacji? Co sprawiłoby ci największy 
problem? 

§Myśl: Czy wyobrażasz sobie, że przez tydzień nie korzystasz z komputera, 
smartfona i Internetu? Jakie elementy twojej codzienności uległyby zmianie?
Jak czułabyś/czułbyś się w takiej sytuacji? Co sprawiłoby ci największy problem? 

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z z Internetu. www.akademianauczyciela.pl
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