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Internet –  

przyjaciel czy wróg wspó czesnej m odzie y? 

Czym tak naprawd  jest Internet? To nasz przyjaciel czy mo e wróg? To My 

go tworzymy czy te  „On” kreuje Nas i przejmuje nad Nami w adz ? Takie  

i wiele podobnych pyta  mo emy sobie stawia  i godzinami nad nimi rozpra-

wia . Wielu z Nas niejednokrotnie zadaje sobie takie pytania, dopiero staj c  

w obliczu nowego pot nego medium rz dz cego si  w asnymi prawami i t t-

ni cego w asnym wirtualnym yciem. 

Olbrzymia – stale rosn ca – popularno , wszechstronno , nowoczesno , 

multimedialno  to tylko jedne z licznych przymiotów cechuj cych internetow  

cyberprzestrze . Z dnia na dzie , z minuty na minut  medium to ulega przeobra-

eniom, rozprzestrzenianiu si  na coraz to g bsze pok ady ludzkiej egzystencji. 

W dzisiejszych czasach trudno si  bez niego obej . Jego brak w niektórych 

dziedzinach ycia staje si  nieraz przeszkod  czy barier , przez któr  trudno 

przebrn , by osi gn  cel. Internet „spotykamy” w swoim yciu na ka dym 

kroku: w szkole, pracy, sklepie, bibliotece. Przez te krótkie lata swojego istnie-

nia „zd y  ju ” utworzy  swego rodzaju interaktywn  relacj , „powoduj c, e 

Internet rozwija mo liwo ci cz owieka i jest produktem tego rozwoju”1. Brak 

dost pno ci mo e prowadzi  w dzisiejszych czasach do wykluczenia, bo to w a-

nie dost p, umiej tno  i sposób korzystania twórczego czy odtwórczego ma 

wp yw na zwi kszenie lub zmniejszenie szans yciowych u ytkownika2. Sie  In-

ternetu czy ze sob  ró ne cechy, mi dzy innymi radia, telewizji, prasy, dlatego 

te  wygodniejszym jest dla wspó czesnego spo ecze stwa korzystanie ze rodka 

przekazu, zawieraj cego w jednym miejscu to wszystko, co potrzebne, a przede 

                                                      
1  B. Aouil, Komunikowanie si  w Internecie – narz dzia, specyfika i w asno ci, [w:] Komunika-

cja spo eczna w wiecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toru  2008, s. 11. 
2  A. R kawek, Jak stawi  czo o rzeczywisto ci wirtualnej?, „Dyrektor Szko y” 2005, nr 139/140 

(7/8), s. 100–103. 
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wszystkim dost pnego „za jednym klikni ciem myszki”. Radio potrzebowa o 35 

lat, by zdoby  50 mln s uchaczy; telewizji zabra o 13 lat, by osi gn  tak  liczb  

widzów, a Internetowi tylko 4 lata, by skupi  wokó  siebie tylu internautów3. 

Internet wyró nia si  spo ród tradycyjnych mediów, cho  tak samo jak one 

jest no nikiem informacji, wiedzy, rodkiem przekazu, gromadzenia danych i in-

formacji. Rzeczywisto  wirtualna niew tpliwie pretenduje do zas u onego mia-

na medium o charakterze ponadnarodowym, a nawet ponadkontynentalnym4. 

Gdzie jest wi c jego miejsce? Czy istnieje jeszcze granica dziel ca dwa wiaty: 

rzeczywisto ci realnej i wirtualnej? Internet nie tylko sta  si  narz dziem pracy 

czy rozrywki. Sta  si  naturalnym t em ycia codziennego5.  

Sie  internetowa daje mo liwo  pod czenia si  w zasadzie z dowolnego 

miejsca na Ziemi. Komunikuj cy si  jest w stanie dostarcza  informacje cz -

cym si  z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Kontakty mog  mie  posta  

prowadzonych w czasie rzeczywistym rozmów z u ytkownikami nawet geogra-

ficznie bardzo oddalonymi. Wa ne jest te , i  komunikacja mo e mie  charakter 

multimedialny, wykorzystuj c obraz, d wi k i tekst. Ponadto Internet nie ma 

wyznaczonych godzin otwarcia, dzia a 24 godziny na dob . Bez przerwy mo li-

wy jest dost p do informacji na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, 

czatach, mo emy korzysta  z komunikatorów, poczty elektronicznej, itp.6  

Jednymi z najcz ciej wymienianych cech charakterystycznych sieci s :  

— tani sposób komunikacji,  

— mo liwo  autoprezentacji, 

— brak ogranicze  czasowych, dost pna anonimowo , 

— szybko , atwo  wysy ania i wymiany informacji, 

— mo liwo  interaktywno ci, czyli komunikacji obustronnej,  

— przynale no  do specyficznej spo eczno ci sieci oraz komunikacja za jej 

pomoc ,  

— przetwarzanie informacji na wiele sposobów, w dowolnym czasie i miejscu, 

— dost pno  niezale na od ró nic kulturowych,  

— mo liwo  sta ego kontaktu z osobami, rodowiskami, realnie oddalonymi, 

— u atwiony dost p do zasobów edukacyjnych i innych potrzebnych materia ów, 

— mo liwo  poszerzania wiedzy o ró ne ciekawostki, nowinki7. 

Oczywi cie to tylko kilka cech, jest ich o wiele wi cej, s  one uzale nione 

od grupy docelowej, sposobu, jak i powodów, dla których korzystamy z sieci. 

                                                      
3  J. Dobro owicz, Jak zapobiega  zagro eniom p yn cym z sieci, „Nauczanie Pocz tkowe” 

2008/2009 (1), s. 15–20. 
4  M. Lotko, Komunikacja internetowa i nowe rodowiska psychokulturowe, „J zyki Obce  

w Szkole” 2003, nr 239(4), s. 71–75. 
5  J.A. Bargh, K.Y.A. McKenna, Internet a ycie spo eczne, [w:] Internet a psychologia: mo li-

wo ci i zagro enia, red. W.J. Paluchowski, Warszawa 2009, s. 25–45. 
6  C. Guerreschi, Nowe uzale nienia, Kraków 2006, s. 26–118. 
7  Por. B. Aouil, dz. cyt., s. 11–40; I. Pulak, Dzieci cy wiat w Internecie – potrzeby i niebezpie-

cze stwa, [w:] Dziecko w wiecie wiedzy, informacji i komunikacji, red. S. Juszczyk, I. Polew-

czyk, Toru  2006, s. 229–237. 
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Specyfika tej rzeczywisto ci ro nie do rozmiarów, których nigdy nie b dzie 

mo na pozna  w pe ni.  

Internet jest tzw. „skarbnic  wszystkiego i niczego”, ka dy krok pozostawia 

w nim swój niezniszczalny lad. Jak ka dy wytwór ludzki ma swoje z e i dobre 

strony, ma swoich fanów, a tak e wrogów, daje mo liwo ci, jak i sieje zagro e-

nie. Cz owiek wykorzystuje Internet w ró nych celach. Ze wzgl du, i  sta  si  on 

jego „towarzyszem” w codziennym yciu, s u y praktycznie wszystkim. Co-

dziennie powstaj  nowe udogodnienia. Obecnie nie sposób skupi  si  na 

wszystkich dziedzinach, w których funkcjonuje. Nieustannie medium to si  roz-

rasta i poszerza swoje horyzonty. Miejsce, czas czy forma w a ciwie w cyber-

przestrzeni nie istniej  – wiat rzeczywisto ci wirtualnej daje nieograniczone 

mo liwo ci swoim u ytkownikom, tak jak i rzeczywisto  prawdziwa8. 

Internet, z którego najcz ciej korzysta m odzie , mo e mie  na ni  pozy-

tywny wp yw. Upowszechnia wiedz  na temat warto ciowych form zachowa   

i stylu ycia czy te  dzi ki masmediom jednostka zdobywa wiedz  na interesu-

j ce j  tematy. Komputer jest urz dzeniem, które mo e skutecznie zainteresowa  

odbiorc . Jego atrakcyjno  objawia si  tym, e u ywanie sprz tu wyd u a czas 

koncentracji uwagi. Podczas prezentacji s ownej zostaje zapami tane oko o 20% 

informacji, natomiast przy udziale wzroku 30%. A  40% informacji zostaje za-

pami tane przy po czeniu percepcji wzrokowo-s uchowej. Zatem przy u yciu 

komputera mo na wzmocni  efekty nauczania9. 

Cyberkultura wkroczy a w wiele aspektów ycia wspó czesnej jednostki, 

charakterystyczne s  nowe formy sp dzania czasu wolnego z wykorzystaniem 

mediów. Kontakt dziecka z mediami trwa w a ciwie od samego pocz tku. Dzie-

ci stwo medialne tworz : 

— codzienna obecno  w yciu dziecka, nierzadko wielogodzinna, mediów 

elektronicznych: telewizji, komputera, Internetu, telefonu komórkowego, 

rzeczywisto ci wirtualnej, 

— zakres korzystania przez dzieci z mediów (czas, pora, cz stotliwo , rodzaj  

i tematyka programów, zainteresowania medialne), 

— sposób odbioru mediów, 

— charakter relacji dziecko–media, 

— skutki tych relacji, a wi c okre lone do wiadczenia, prze ycia, oceny, na-

stawienia, motywy, zachowania, których ród em s  media elektroniczne”10. 

W yciu m odego cz owieka czy dziecka komputer mo e pe ni  ró ne funk-

cje – by  wychowawc , przyjacielem oraz nauczycielem.  

                                                      
8  M. Szpunar, Spo eczno ci wirtualne jako nowy typ spo eczno ci – eksplikacja socjologiczna, 

„Studia Socjologiczne” 2004, nr 173(2), s. 95–130. 
9  D. Ra , Wspó czesne rodki wizualne (komputer i telewizja) jako zagro enia dla realnych kon-

taktów z lud mi, [w:] Wybrane zjawiska powoduj ce zagro enia spo eczne, red. A. Nowak, 

Kraków 2000, s. 137–146. 
10  B. Matyjas, Dzieci stwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Kraków 2008, s. 92. 
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Uzale nienie od Internetu – charakterystyka zjawiska 

„Rewolucyjna technologia, która zmieni ycie cz owieka”11 – to stwierdze-

nie mówi samo za siebie. Nowa technologia, nowy wynalazek, nowe zjawisko – 

takie i podobne has a tak po dane w rozwijaj cym si  cywilizacyjnie kraju, 

które nieraz potrafi  przys oni  prawdziwy obraz rzeczywisto ci. Niestety, nie 

wszystko, co nowe, do ko ca znaczy dobre. Trzeba pami ta , e oprócz korzy ci 

Internet niesie za sob  zagro enia, obawy czy kontrowersje. To niezwykle atrak-

cyjne medium, które stanowi jedn  z cz ci naszej codzienno ci, na tyle sta o si  

powszechne, i  wi kszo  ludzi – „wnikaj c w cyberprzestrze ” – zatraca po-

czucie kontroli, wkraczaj c tym samym poprzez nadmierne u ytkowanie w nad-

u ywanie, a w konsekwencji do uzale nienia od niego. 

„Internet” jest jeszcze stosunkowo ma o poznany. Wci  na jaw wychodz  

coraz to nowsze fakty. Tak samo jak i wiedza o najcz stszych problemach, które 

dotycz  coraz to wi kszej liczby u ytkowników.  

W zakresie poj cia „siecioholizm” wyró nia si  nast puj ce rodzaje uzale nie : 

— erotomani  internetow  (cyber-sexual addiction, na ogowe poszukiwanie 

materia ów o tre ci pornograficznej), 

— socjomani  internetow  (cyber-relationship addiction – zwan  tak e uzale -

nieniem od zwi zków wirtualnych, uzale nieniem od kontaktów z lud mi 

przez Internet), 

— uzale nienie od sieci (net compulsions, obsesyjne ledzenie – co si  dzieje  

w Internecie), 

— przeci enie informacyjne (information overload, na ogowe przegl danie 

baz danych, gor czkowe przerzucanie informacji), 

— uzale nienie od komputera (computer addiction, przymusowe sp dzanie 

czasu przy komputerze)12. 

Najbardziej znanym spo ród nich jest sam problem uzale nienia od Interne-

tu. Czym wi c jest uzale nienie od Internetu? Co do niego prowadzi? Jak mo na 

zdiagnozowa  ten problem? Czy mo na si  z tego wyleczy ? Pyta  mo na sta-

wia  wiele, ale niektóre z nich mog  pozosta  jeszcze d ugo bez odpowiedzi.  

W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku13 mo emy przeczyta : „Internet 

Addiction Disorder charakteryzuje si  wewn trznym przymusem «bycia w sie-

ci», któremu wed ug statystyk ulega 18% u ytkowników, sp dzaj cych w sieci 

ponad 70 godzin tygodniowo, IAD jest problemem z o onym i niejednolitym”. 

Zacytowana definicja jest jedn  z wielu. Definicji, która w pe ni zobrazowa aby 

                                                      
11  A. Jaszczak, Poczucie uzale nienia od Internetu a poczucie kontroli u adolescentów, [w:] Psy-

chologiczne konteksty Internetu, red. B. Szmigielska, Kraków 2009, s. 232. 
12  Por. J. Kordzi ski, Uzale nienie od Internetu, „Wychowawca” 2007, nr 170(2), s. 18–21; S. Ja-

sku a, Internet – od mo liwo ci do uzale nie , „Pedagogika Spo eczna” 2009, nr 32(2), s. 183–196. 
13  A. Andrzejewska, Uzale nienie od mediów cyfrowych, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI 

wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2007, t. 6, s. 1191. 
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to zjawisko, problem – brak jest do dnia dzisiejszego. Sam termin „uzale nienia 

od Internetu” pojawi  si  ju  w II po owie lat 90. XX wieku dzi ki K. Young, 

która jako pierwsza zaj a si  t  problematyk . Obecnie zjawisko to posiada 

wiele okre le , ale najcz ciej przy próbach definiowania przenosi si  wska niki 

uzale nienia substancyjnego na uzale nienie od czynno ci. Nale y te  wspo-

mnie , i  w dalszym ci gu Internet Addiction Disorder – IAD nie zosta o 

uwzgl dnione w mi dzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) oraz Klasyfi-

kacji Zaburze  Psychicznych Ameryka skiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

(DSM-IV). Problem jednak nie przestaje by  jak najbardziej aktualny. Oprócz 

samego poj cia uzale nienia mówi si  o:  

— problematycznym u ywaniu Internetu,  

— patologicznym korzystaniu z Internetu,  

— nadmiernym u ywaniu sieci. 

Poj  tych jednak nie mo na stosowa  zamiennie, okre laj  one poszczegól-

ne stany – stadia, mi dzy innymi, gdy mamy do czynienia z:  

— jednoznacznym uzale nieniem,  

— z zagro eniem uzale nieniem,  

— z patologicznym wykorzystywaniem Internetu, 

— z nadmiernym u ywaniem sieci14. 

„Uzale nienie od Internetu to nowa pu apka, w któr  wpadamy, gdy zaczy-

namy wierzy , e co  lub kto  poza nami samymi wype ni pustk  i l k, które s  

w nas – e zrobi to tym razem Internet”15. Korzystanie z Internetu to wi c nic 

innego jak poruszanie si  po pewnym kontinuum od zdrowego do patologiczne-

go, przez co od prawid owego korzystania mo na doj  do uzale nienia16. 

Jak pisz  badacze17, ka dy z procesów powstawania uzale nienia ma fazy. 

Na pocz tku jest zainteresowanie, fascynacja, przyjemno . Stopniowo dochodzi 

do tego coraz wi ksze po wi cenie czasu oraz – w przypadku braku wykonywa-

nych czynno ci – my li natr tne, a nawet frustracja. Kolejnym krokiem ku uza-

le nieniu jest ograniczanie b d  ca kowita rezygnacja z innych form sp dzania 

czasu, dzia a , kontaktów.  

                                                      
14  S. Jasku a, dz. cyt., s. 183–196. 
15  M. Szpunar, M. wi tkiewicz-Mo ny, Niebezpieczna myszka. Uzale nienie od Internetu, „Wy-

chowanie na Co Dzie ” 2006, nr 148/149(1/2), s. 27. 
16  S. Badora, Kulturowe konteksty mechanizmów uzale nie , [w:] Strategie rozwi zywania pro-

blemów uzale nie , red. S. Badora, I. Mudrecka, Opole 2006, s. 15–28. 
17  Por. K. Kaliszewski, Zagubieni w sieci – czyli o nadmiernym u ywaniu zasobów i mo liwo ci 

Internetu, [w:] Oblicza wspó czesnych uzale nie , red. L. Cierpia kowska, Pozna  2006, s. 105–117; 

Cyberuzale nienia, red. E. Mastalerz, Kraków 2006, s. 8–11; D. Sarza a, Cyberprzestrze   

a problem uzale nie , [w:] Nowe oblicza uzale nie , red. E. uczak, Olsztyn 2009, s. 135–150; 

A. Augustynek, Uzale nienie komputerowe: diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Warszawa 

2010, s. 46.  
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K. Young18 dokona a opisu cech charakterystycznych, ukazuj cych ró nice 

pomi dzy normalnym a patologicznym stosowaniem Internetu. Wyró ni a tak e 

trzy fazy prowadz ce u ytkowników do uzale nienia: 

Faza I – zaanga owania – jest to poznanie mo liwo ci, odkrywanie nowej 

rzeczywisto ci, zainteresowanie, fascynacja, potrzeba odpr enia, odstresowania 

si  od codzienno ci, potrzeba kontaktu z innymi, itp. 

Faza II – zast powania – silne odczucia zast powane redukcj  dyskomfortu, 

coraz silniejsza potrzeba kontynuacji kontaktów, wchodzenie we wspólnoty in-

ternetowe, rezygnacja z realiów ycia (osób, dzia a ) na rzecz „nowego wiata”, itp. 

Faza III – ucieczki – pog bienie uzale nienia, potrzeba sta ego kontaktu ze 

wiatem wirtualnym, tzw. „ca kowita ucieczka od wiata realnego”. 

J. Moczyd owska19 opisuje trzy podstawowe sfery, zaczynaj c od „zielonej 

strefy”, w której u ytkownik nie przejawia predyspozycji do uzale nienia, po-

niewa  jego korzystanie z Internetu jest znikome i umiarkowane. W „strefie po-

mara czowej” znajduj  si  jednostki, które do maksimum wykorzystywa y ofer-

t  przedstawion  przez wirtualny wiat, ale w por  ograniczy y u ytkowanie 

komputera. Ostatni  pozycj  jest „strefa czerwona”, która nale y do osób uza-

le nionych. S  to jednostki, które nie potrafi  wyj  z na ogu bez pomocy osób 

trzecich. Nie ma mo liwo ci, aby osoba, która znalaz a si  w strefie czerwonej, 

powróci a do strefy zielonej. Komputerowcy „to dziwacy, orygina y, indywidu-

ali ci. W wietle prefabrykowanych, wytworzonych przez media, nieoryginal-

nych, metroseksualnych pseudoklonów dziwacy chroni  swoj  to samo , która 

kszta tuje si  i wo a o pomoc. Bez wsparcia mo e zako czy  si  to destrukcj ”20. 

Autorzy zajmuj cy si  charakterystyk  sieci jako czynnika uzale niaj cego 

podaj  trzy g ówne powody, przez które Internet staje si  tak atrakcyjny i mo e 

by  przyczyn  zaburze 21. Pierwszym powodem jest dost pno  Internetu, który 

staje si  coraz powszechniejszy, przez co zwi ksza si  populacja internautów. 

Kolejn  cech  jest dost pno  finansowa, ekonomiczna – polega to na korzysta-

niu z sieci dzi ki spadkowi cen dostawców Internetu. Trzeci  cech  jest anoni-

mowo , która zapewnia bezpiecze stwo i powoduje, e ludzie staj  si  mielsi 

w Internecie oraz przejawiaj  zachowania, niekoniecznie pozytywne, których 

nie reprezentuj  w rzeczywisto ci, jest to tzw. „anonimowa odwaga”.  

                                                      
18  Por. S. Kozak, Internetoholizm – uzale nienie od Internetu – zagro enia dla osobowo ci dzieci, 

m odzie y i doros ych, [w:] Patologie w ród dzieci i m odzie y: leczenie i profilaktyka, War-

szawa 2007, s. 28–37. 
19  J. Moczyd owska, Uzale nienie od komputera i Internetu, „Problemy Alkoholizmu” 2000, nr 4, 

dod. „Wychowanie w Trze wo ci”, s. V–VI. 
20  A. Wo niak-Krakowian, Wycofana m odzie . Próba refleksji psychologiczno-socjologicznej, 

[w:] Problemy marginalizacji dzieci i m odzie y, red. A. Wo niak-Krakowian i inni, Cz sto-

chowa 2009, s. 93. 
21  P. Majchrzak, Psychospo eczne skutki u ytkowania Internetu, [w:] Zachowania ryzykowne  

i szkodliwe dla zdrowia, red. N. Ogi ska-Bulik, ód  2010, s. 77–95. 
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Odnosz c si  do wyja nie  teoretycznych problemu uzale nienia od Interne-

tu, brane s  równie  pod uwag  m.in. wyja nienia psychodynamiczne, które 

opieraj  si  na twierdzeniach, e uzale nienia maj  swe ród o w urazach  

z wczesnego dzieci stwa, wyst puj  korelacje pomi dzy pewnymi cechami oso-

bowo ci, a tak e dziedziczn  podatno ci  psychiczn . Zgodnie z t  teori  ludzie 

b d  bardziej sk onni do rozwijania uzale nienia od czego , niezale nie od tego, 

czy b dzie to alkohol, seks, heroina, zakupy, hazard czy przebywanie w cyber-

przestrzeni. Kolejnym aspektem jest wyja nienie spo eczno-kulturowe – przeja-

wia si  w sk onno ciach do uzale nie  w zale no ci od p ci, wieku, pozycji spo-

eczno-ekonomicznej, narodowo ci, religii czy kraju zamieszkania. Uzale nienia 

oparte o teori  behawioraln , wedle której osoba zachowuj ca si  w okre lony 

sposób otrzymuje nagrod  lub kar : mi o , ekscytacj  psychiczn , emocjonaln , 

materialny komfort. Je li Internet zaspokaja potrzeby i pragnienia, to zwi ksza 

si  prawdopodobie stwo, i  nast pnym razem, kiedy internauta poczuje te po-

trzeby, oka  si  one wzmacniaj ce. Ostatnie wyja nienie – biomedyczne chro-

mosomy, hormony czy nadwy ka/niedobór pewnych koniecznych substancji 

chemicznych lub neurotransmiterów, które reguluj  aktywno  mózgu i pozosta-

ej cz ci systemu nerwowego. Mo e to odnosi  si  do uzale nienia od Interne-

tu, poniewa  stwarza mo liwo ci zabawy i ekscytacji22. 

Wa nym aspektem, który wp ywa na uzale nienie od Internetu w ród m o-

dzie y, jest – podobnie jak w przypadku innych uzale nie  – mo liwo  otrzy-

mania nagrody. Potrzeba przynale no ci i popularno ci mo e sprawi , e jed-

nostka cz ciej zacznie udziela  si  na forach, portalach spo eczno ciowych czy 

chocia  komunikatorach. Otrzymywanie uznania i zainteresowania ze strony 

znajomych wp ynie na ni  pozytywnie i spowoduje jeszcze wi ksz  ch  zaist-

nienia w ród przyjació  oraz w wirtualnym wiecie. Uzyskanie odpowiedniego 

komentarza od innych u ytkowników b d  wygranie w rywalizacji i mo liwo  

poinformowania o tym grona osób (np. Facebook) przyczyni si  do tego, e 

mo na poczu  si  docenionym i popularnym23. 

Istotnymi czynnikami wp ywaj cymi na rozwój powstawania zaburze  ko-

rzystania z sieci jest mi dzy innymi: 

— „Istnienie i wspó dzia anie nieodpowiednich konstruktów poznawczych do-

tycz cych przede wszystkim w asnej osoby – niskie poczucie w asnej warto-

ci i samowystarczalno ci, obni ona samoocena, niepewno . Jednostka wy-

ra aj c si , podkre la, e najlepiej czuje si  w nierealnym wiecie i tylko  

w nim czuje si  dobrze i bezpiecznie. Kolejnym czynnikiem jest otoczenie, 

który ma wielki wp yw na sposób my lenia osoby. 

— Pod o e psychopatologiczne – stany depresyjne, l k spo eczny, uzale nienie 

od substancji psychoaktywnych – s  to pod o a, które uwa ane s  za g ówne 

powody uciekania w wirtualny wiat. 

                                                      
22  M. Szpunar, M. wi tkiewicz-Mo ny, dz. cyt., s. 27–30. 
23  K. Grzywi ska, Swoisto  uzale nienia od Facebooka jako nowatorska forma patologii spo-

ecznej, [w:] Oblicza patologii spo ecznej, red. S. B bas, Radom 2011, s. 183–193. 
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— Czynnikami, które równie  sprzyjaj  patologicznemu korzystaniu z Interne-

tu, s  równie  pospolite stany, jak: odczuwanie nudy, samotno , l k przed 

kontaktami interpersonalnymi, trudno ci w nawi zywaniu znajomo ci, nie-

mia o  oraz izolacja, strach przed odrzuceniem i potrzeba akceptacji. In-

terholicy poszukuj  w wirtualnym wiecie schronienia przed realnymi za-

gro eniami ycia codziennego, poniewa  nie radz  sobie z nimi. 

— Kolejnym wyznacznikiem mog  by  te  dodatkowe bod ce, które zwi ksza-

j  ewentualno  zachowania patologicznego”24. 

Nale y wzi  równie  pod uwag  fakt, e nadmierne korzystanie z Internetu 

nie jest jedynie zjawiskiem jednowymiarowym. Zawiera wiele rodzajów tre ci, 

us ug czy mo liwo ci, które mog  zaspokaja  potrzeby jednostek. S  u ytkow-

nicy, którzy korzystaj  z Internetu jedynie w celach zdobywania informacji, któ-

re mog  wykorzysta , nie bior  jednak udzia u w yciu „towarzyskim”, które 

oferuje sie , nie nawi zuj  nowych kontaktów interpersonalnych ani ich nie 

utrzymuj  – jest to typ uzale nienia niespo ecznego (non social). Przeciwie -

stwem tego rodzaju jest typ spo eczny (social), który u ywa Internetu jedynie po 

to, aby istnie  jako jednostka w wirtualnym wiecie, wykorzystuje do tego 

wszystkie dost pne rodki internetowej komunikacji: komunikatory, czaty, fora 

dyskusyjne, e-maile25. „Korzystanie z sieci umotywowane potrzebami spo ecz-

no-emocjonalnymi jest wi kszym zagro eniem ni  u ytkowanie komputera je-

dynie w celach poznawczo-instrumentalnych”26.  

Zagro enia cyberprzestrzeni 

Problematyka nadmiernego korzystania z Internetu nabiera szczególnego 

znaczenia przede wszystkim, gdy dotyczy dzieci i m odzie y. „Internet, jako 

bezgraniczne ród o ró nego rodzaju tre ci i materia ów, jako niekontrolowany  

i nieograniczony wirtualny obszar dzia alno ci ka dej istoty, która ma do niego 

dost p, sprawia, e poruszanie si  po sieci mo e by  niebezpieczne zw aszcza, 

gdy samotnie w druje po niej dziecko”27. Internet uznawany jest jako najbar-

dziej demokratyczny rodek przekazu – mi dzy innymi ze wzgl du na brak cen-

zury zawieranych w nim tre ci28. Dziecko, odwiedzaj c cyberprzestrze , nara-

one jest wi c przez to na styczno  z wieloma niebezpiecznymi tre ciami. Jako 

                                                      
24  D. Sarza a, Cyberprzestrze  a problem uzale nie , [w:] Nowe oblicza uzale nie , red. E. u-

czak, Olsztyn 2009, s. 146–147. 
25  P. Stasi ski, J. Chodkiewicz, Uzale nienie od Internetu – problem wirtualny?, „ wiat Proble-

mów” 2005, nr 6/7, s. 45–50. 
26  K. Mudy , Profile afektywno-emocjonalne uczniów nadu ywaj cych i sporadycznie u ywaj -

cych Internetu, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 4, s. 70. 
27  A. Grabowska, Internet jako ród o zagro e  dla dziecka w wieku 13 lat w wietle bada  w a-

snych, „Lider” 2010, nr 230(3), s. 21. 
28  M. Dziewiecki, Uzale nienie od komputera i Internetu, „Wychowawca” 2002, nr 6, s. 14–15. 
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niedo wiadczony, cz sto nie wiadomy uczestnik rzeczywisto ci wirtualnej jest 

„potencjalnym upem i odbiorc  negatywnych zjawisk sieciowych”29. M odzie  

w wieku gimnazjalnym nie ma jeszcze w pe ni ustalonej hierarchii warto ci,  

w wi kszo ci przypadków brak im obiektywnej oceny – co dla nich jest dobre,  

a co z e. Ogl danie stron o silnym adunku emocjonalnym mo e wi c powodo-

wa  swego rodzaju wypaczenie kszta tuj cego si  systemu warto ci u m odego 

cz owieka30. Mimo i  s yszy si  o pewnych zagro eniach – niebezpiecze -

stwach, nie zdajemy sobie sprawy z tego, e i one mog  nas dotyczy . Internet  

w swej istocie zawiera ca y wachlarz mo liwo ci, a co za tym idzie – zagro e . 

Ogólnie dziel c je na kategorie, wyró nia si : 

— zagro enia zdrowotne, fizyczne, 

— zagro enia psychiczne (sfery poznawczej, emocjonalnej czy te  nawet be-

hawioralnej), 

— zagro enia moralne, etyczne, 

— zagro enia spo eczne, 

— zagro enia intelektualne31. 

Generalnie ród em owych problemów dzieci i m odzie y w Internecie s  

zarówno ich ryzykowne zachowania w sieci, jak i zagro enia ze strony innych 

internatów – okre lane mianem zagro e  ze strony Internetu32. 

Spo ród nich jednymi z najpowszechniejszych zagro e , na jakie nara one 

jest m ode pokolenie, s : 

— dost p do tre ci pornograficznych, 

— kontakt z materia ami epatuj cymi przemoc , 

— kontakt z nieodpowiednimi osobami, np. pedofilami,  

— kontakt z tre ciami propaguj cymi „nowe ruchy religijne”, sekty, 

— kontakt z nieodpowiednimi tre ciami (promuj cymi narkotyki i inne u ywki; 

nawo uj cymi do samobójstw lub samookalecze , itp.), 

— kontakt z internetowymi oszustami, w tym – czasem nie wiadome uczestnic-

two w dzia aniach niezgodnych z prawem, 

— udost pnianie danych i innych informacji obcym osobom, 

— problem uzale nienia, 

                                                      
29  M. Kondracka, Wirtualne relacje dziecko–media elektroniczne, „ ycie Szko y” 2010, nr 709(1), s. 9. 
30  M. Socha, Internet – przyjaciel czy wróg?,, „Edukacja Ogólnotechniczna” 2004, nr 34(1),  

s. 20–23. 
31  Por. J. Bednarek, Zagro enia w cyberprzestrzeni, [w:] Patologie spo eczne, red. M. J drzejko, 

Pu tusk 2006, s. 83–147; J. Bia a, Zagro enia wynikaj ce z ogl dania niektórych programów 

telewizyjnych oraz korzystania z Internetu, [w:] Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i ro-

dowisku, red. B. Matyjas, R. Stojecka-Zuber, Kielce 2007, s. 157–166; P. Majchrzak, Psycho-

spo eczne skutki u ytkowania Internetu, [w:] Meandry wykluczenia spo ecznego, red. N. Ogi -

ska-Bulik, ód  2010, s. 77–97. 
32  A. Filipek, Dziecko w kontek cie zagro e  Internetu, [w:] Wielowymiarowo  przestrzeni ycia 

wspó czesnego dziecka, red. J. Izdebska, J. Szymanowska, Bia ystok 2009, s. 375–385. 
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— inne zjawiska, takie jak: grooming, cyberbullying, cyberpornografia, cyber-

seks, flaming, trolling, itp.33 

W dzisiejszych czasach najbardziej zagro on  grup  s  ludzie m odzi, którzy 

od najm odszych lat oswajali si  z tym medium. Dzisiejsza m odzie  jest w a-

nie pokoleniem wychowuj cym si  w epoce nowych technologii. Internet sta  

si  substytutem ycia spo ecznego, bez którego m odzi ludzie cz sto nie wy-

obra aj  sobie prawid owego funkcjonowania. Normalno ci  jest dla nich poru-

szanie si  pomi dzy dwoma wiatami – realnym i wirtualnym. Problem powstaje 

wówczas, gdy zaczynaj  by  tak „poch oni ci przez Internet i ycie innym y-

ciem”, e zacieraj  granice i uciekaj  si  do innego „lepszego” im wiata34. 

Analiza wyników bada  pilota owych 

We wspó czesnym wiecie rz dzonym potrzebami, w dobie nowinek techno-

logicznych oraz wielorakich przemian spo ecznych, poszerza si  skala zagro e . 

Jak wykazano, jednym z licznych, przyczyniaj cych si  w tej kwestii, rodków 

masowego przekazu jest Internet. Nowe medium, z pozoru pe ne udogodnie  dla 

cz owieka, niesie za sob  widmo zagro e  cz sto niedostrzeganych z powodu 

zbytniej aprobacji.  

Przedmiotem podj tych bada  w obr bie prac na seminarium dyplomo-

wym35 by a problematyka zagro e  w ród m odzie y wynikaj cych z nadmier-

nego czy te  niekontrolowanego korzystania z Internetu. Badania maj ce na celu 

ustalenie rodzaju i cz stotliwo ci podejmowanych przez m odzie  gimnazjaln  

zachowa , zwi zanych z zagro eniami internetowymi, zosta y przeprowadzone 

metod  sonda u diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety i wywiadu. 

Badaniami zostali obj ci uczniowie klas I–III Gimnazjum im. Ojca Ludwika 

W odarczyka w Radzionkowie. Populacja badawcza liczy a 237 osób, w tym 

137 dziewczyn i 100 ch opców. Przeprowadzone badania pilota owe pozwalaj  

na wysuni cie nast puj cych wniosków: 

1. Zjawisko uzale nienia od Internetu istnieje u pewnej cz ci poddanej bada-

niom m odzie y, jest ono jednak rozpowszechnione w mniejszym stopniu 

ni  zagro enie popadni cia w uzale nienie w ród badanych. Uzyskane wy-

niki wskaza y na uzale nienie od Internetu a  u 44 osób, czyli 18,5% z ca o-

ci badanych, natomiast, je li chodzi o osoby zagro one popadni ciem  

w uzale nienie, okre lono wyst powanie objawów u 59 badanych, czyli 

                                                      
33  J. ysek, Zagro enia niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci, „Nauczyciel  

i Szko a” 2009, nr 42/43(1/2), s. 189–209. 
34  J. Morawski, Nadu ywanie Internetu: przyczyny, objawy, konsekwencje, „ wiat Problemów”, 

114/115(7/8), s. 45–47. 
35  A. Pilawa, wiadomo  uczniów gimnazjum na temat zagro e  w Internecie, niepublikowana 

praca magisterska, Cz stochowa 2010. 
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24,8% uczniów. Dodatkowo badani wykazali przejawy silnego stosunku 

emocjonalnego zwi zanego z u ytkowaniem Internetu, a w szczególno ci  

z jego brakiem czy ograniczeniem. 

2. Zdecydowana wi kszo  badanych uczniów – 87,3% – korzysta z Internetu 

codziennie lub prawie codziennie. 56,7% gimnazjalistów przeznacza od 2 do 

3 godzin jednorazowo na przebywanie przed komputerem. Dzienny czas ko-

rzystania z sieci jest istotny, poniewa  jest jednym z czynników pozwalaj -

cych stwierdzi , czy badany jest uzale niony (wskazywa  na to mo e dzien-

ny czas w sieci w wymiarze 6 i wi cej godzin), czy te  znajduje si  w strefie 

zagro enia (przebywanie w sieci od 4–5 godzin dziennie). Podczas korzy-

stania z sieci najpopularniejszymi czynno ciami jest korzystanie z portali 

spo eczno ciowych (85,7% badanych). 

3. Wi kszo ci badanej m odzie y, w sumie ponad 60% ca o ci ankietowanych, 

prawie zawsze zdarza si  sp dza  wi ksz  ilo  czasu w sieci, ni  sobie na 

pocz tku za o yli. Internet potrafi zainteresowa , zaciekawi  cz owieka do 

tego stopnia, e zdarza mu si  sp dza  w nim wi ksz  ilo  czasu, ni  sobie 

na pocz tku ustali . Wi kszo ci badanej m odzie y zdarza si  zaniedbywa  

swoje obowi zki przez zbyt d ugie przebywanie w sieci – cz sto b d  prawie 

zawsze, stanowi to oko o 1
Ú3 badanych gimnazjalistów. Dzi ki temu mo na 

wywnioskowa , i  Internet jest niebezpiecznym medium.  

4. Zdecydowana wi kszo  – 91,6% – uczniów udost pni a swoje dane osobo-

we osobie poznanej przez Internet. Cz ciej uczniowie podaj  dane pozwala-

j ce w mniejszym stopniu na okre lenie ich to samo ci, takie jak wiek 

(76,4%) i nazwa miejscowo ci, w której mieszkaj  (53,2%). S  jednak 

uczniowie, którzy ujawniaj  nazwisko, adres zamieszkania lub adres szko y. 

Poza tym 96% dziewcz t zamie ci o w sieci swoje zdj cie. Prawie 40% 

uczniów spotka o si  z osob  poznan  przez Internet w centrum miasta i tyl-

ko 22,3% gimnazjalistów poinformowa o o takim spotkaniu rodziców. 

5. 79,3% badanych uczniów (188 osób) mia o przynajmniej raz kontakt z tre-

ciami pornograficznymi w sieci. Najwi cej uczniów trafi o na takie strony 

przypadkowo, przegl daj c inne witryny. Dane te wiadcz  o du ej dost p-

no ci do stron o tre ciach pornograficznych, ch opcy jednak cz ciej poszu-

kuj  pornografii w Internecie (42,3% badanych). 

6. Nieco ponad po owa uczniów (51,8%) sta a si  ofiar  cyberprzemocy  

w formie wyzywania, obra ania b d  zastraszania. A  40% dziewcz t i 25% 

ch opców do wiadczy o przynajmniej raz takiej formy przemocy. 

Przeprowadzona analiza dowodzi, e w dzisiejszym wiecie nie da si  funk-

cjonowa  bez Internetu. Dost pno , interaktywno  oraz paleta ró norodnych 

mo liwo ci i funkcji spowodowa y, e „istnienie” w wirtualnym wiecie jest 

atrakcyjn  opcj  dla bezpo rednich kontaktów spo ecznych. Z pocz tku uzale -

nienie od Internetu jest wr cz niezauwa alne, jednak z czasem mo e spowodo-

wa  nieodwracalne szkody. Jest to tym bardziej niebezpieczne, im bardziej 
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dziecko czy m odzie  jest „cz owiekiem medialnym czy te  mobilnym”, od naj-

m odszych lat wychowywanym przed ekranem telewizora, monitorem kompute-

ra, z telefonem komórkowym w r ku, w towarzystwie rozwoju technologii cy-

frowej. Jak zmierzy  si  z zagro eniami czyhaj cymi pod os on  cyberprze-

strzeni? W dzisiejszych czasach istniej  osoby celowo poszukuj ce materia ów 

propaguj cych przemoc, nieludzkie zachowania czy okrucie stwo wobec in-

nych. Nie sposób wymieni  wszystkich zagro e , jest ich zbyt wiele, a wci  

powstaj  coraz to nowsze, które „ludzie tworz  dla ludzi”. Niestety, nigdy nie 

b dzie mo liwe poznanie wszystkich zasobów sieci, nie b dzie mo liwe zniwe-

lowanie problemów za tym id cych. wiat zmierza w kierunku post pu – nie 

b dzie regresu. Istotna jest pomoc ze strony osób doros ych – rodziców, nauczy-

cieli, aby uda o si  m odym ludziom unikn  zagro e  i niebezpiecze stw i do-

kona  wyboru mi dzy tym, co warto ciowe, potrzebne, przydatne, przyjazne,  

a tym, co bezu yteczne, nieprawdziwe, z e czy szkodliwe. 

Summary 

The Internet – a friend or an enemy of the contemporary young? 

The present article undertakes the issues concerning the possibilities and dangers connected 

with using the Internet. The characteristic features of cyberspace have been discussed, with em-

phasis to specific functions it plays in the life of children and the young. A particular attention has 

been drawn to the problem of the extensive use and overuse of the Internet that can lead to addic-

tion. The synthetically presented theoretical explanations of the problem of Internet dependency 

and its dangers. The theoretical grasp has been enriched with the analysis of pilot research results 

concerning the excessive use of the Internet and the frequency of conducts of behaviour undertak-

en by Grammar School students connected with the Internet dangers.  


