
Na co dzień obserwuje się u młodych ludzi intensywne korzystania z komputera, tabletu i/lub 

smartfonu oraz przebywania przy ich pomocy w internecie, a w szczególności 

niekontrolowane dążenie do odwiedzania portali społecznościowych. Może prowadzić do 

poważnych konsekwencji fizycznych, psychologicznych i społecznych.  

 

Oczywiście, korzyści wynikające z korzystania z sieci są ogromne. Problem pojawia się w 

momencie, kiedy przymus przebywania w internecie zakłóca zdolność do normalne 

funkcjonowanie. Człowiek uzależniony traci zainteresowanie normalnym życiem, codzienne 

obowiązki schodzą na dalszy plan.  

  

 

Facebook   2,3 mld zarejestrowanych użytkowników na świecie (dane z grudnia 2018) 

WhatsApp  1,6 mld 

Facebook messenger  1,3 mld 

Intagram   1 mld 

Twitter   330 mln 

Skype    300 mln 

Snapchat   282 mln 

Viber   260 mln 

 

 

Jak rozpoznać uzależnienie od internetu?  

 Młodej osobie potrzeba coraz więcej czasu spędzanego w internecie, żeby uzyskać 

satysfakcję. 

 Objawy odstawienia występujące już kilka dni po ograniczeniu lub zaprzestania u 

korzystania z internetu, np. pobudzenie psychoruchowe, drżenie; lęk; nieustanne 

myślenie co dzieje się w internecie, na profilu społecznościowym; fantazje i sny o tym 

co dzieje się w sieci. 

 Osoba korzysta z internetu żeby złagodzić objawy odstawienia lub ich uniknąć.  

 Do internetu osoba wchodzi częściej i pozostaje dłużej niż miała w planie. 

 Dużą ilość czasu spędza się na działaniach związanych z internetem, na przykład 

wypróbowywaniu nowych aplikacji, nowych portali, przeszukiwaniu ofert dostawców. 

 Z powodu korzystania z internetu rezygnuje się z ważnych zajęć społecznych, nauki, 

rozrywki i rekreacji. 

 Ryzykuje się utratę znaczących związków i relacji, zajęć, nauki, treningów, 

możliwości rozwoju z powodu intensywnego korzystania z internetu. 

Kiedy wystąpią min. trzy z tych objawów można uznać, że funkcjonowanie obserwowanej 

osoby spełnia kryteria uzależnienia. 

 

Dodatkowymi cechami tego rodzaju uzależnienia są: 

 uczucie niepokoju lub drażliwość przy próbach ograniczenia bądź wstrzymania 

dostępu do sieci, 

 korzystanie z internetu jako sposób uciekania od problemów albo środek 

łagodzący takie uczucia i wrażenia jak brak nadziei, poczucie winy, lęk i 

przygnębienie, 

 okłamywanie członków rodziny i przyjaciół, żeby ukryć do jakiego stopnia dana 

osoba jest pochłonięta przez wirtualny świat, 

 uzależniona osoba wciąż na nowo wraca do korzystania z internetu, niezależnie od 

wysokich kosztów, jakie ponosi.  

 



Konsekwencje nadmiernego korzystania z komputera oraz internetu. 

 Zanik więzi rodzinnych i możliwości oddziaływań wychowawczych ze strony 

rodziców. 

 Samotność w realnym świecie wynikająca z ograniczenia bezpośredniego kontaktu 

z rówieśnikami, a tym samym osłabienia więzi społecznych. 

 Stopniowo postępująca izolacja emocjonalna oraz trudności w rozpoznawaniu 

emocji oraz potrzeb innych podczas bezpośredniego kontaktu. 

 Narażenie na negatywne na szkodliwe treści dostępne w sieci (przemoc, 

pornografia).  

 Negatywny wpływ na zdrowie i kondycję fizyczną. 

 Zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowych.  

 Zubożenie języka poprzez stosowanie skrótów i slangu używanego w sieci. 

 Trudności w nawiązywaniu kontaktów w rzeczywistości, lęk społeczny. 

 Ograniczenie zainteresowań do treści związanych z siecią. 

 

Cechy charakterystyczne dla osób uzależnionych od portali społecznościowych: 

 Tendencja do prokrastynacji – odkładania obowiązków na później 

 Brak wyczucia, ile faktycznie czasu przebywa się w portalach społecznościowych 

 Obniżone poczucie własnej wartości oraz poczucie niedekwatności społecznej 

 Zwiększone ryzyko depresji 

 Zagrożenia zaburzeniami rozwoju fizycznego i wzrostu. 

 

Wpisy spotkane na forach internetowych:  

 Witam, jestem mamą nastoletniego chłopca i dobrze znam ten problem (…). Dostał co 

chciał i my byliśmy szczęśliwi wykonując swoje obowiązki. Z początku nawet nie 

dostrzegliśmy jego "drobnych" jak się wydawało zmian nastrojów (coraz gorsze 

wyniki w nauce, brak zajęć w domu po za grą, porzucenie tak kochanej piłki, strata 

przyjaciół i coraz agresywniejsze podejście do nas). Syn nie chciał wykonywać 

żadnych poleceń, chyba że dostał pozwolenie na komputer, ale przed grą, jak skończył 

grać to już w ogóle nic nie zrobił. Zaczął się denerwować bez powodu, nie można mu 

było nic powiedzieć (…) 

 

 Kiedyś nie wyobrażałam sobie życia bez internetu - zwłaszcza, że są coraz to nowe 

możliwości jego dostępu - nie tylko laptopy ale i tablety czy telefony komórkowe. 

Ucząc się nie byłam w stanie się skupić bo przecież mogę obejrzeć filmiki czy 

sprawdzić komunikator społecznościowy. Nigdy nie miałam problemów z nauką a gdy 

oblałam wszystkie egzaminy w sesji... Dopiero dotarło do mnie źródło tego 

problemu... 

 

 (…) utrata kontroli nad czasem spędzonym przed komputerem , np. całe ferie- do 

późnych godzin nocnych, by zaraz po przebudzeniu znów połączyć się z siecią/. Nie 

wspominając o tym jak wygląda życie realne, tj. brak przyjaciół. Albo impreza 

rodzinna (atrakcyjna!, nie żadne imieniny u ciotki Zdziśki) z telefonem w ręku, bo wifi.  

Jak rodzice próbują coś zadziałać, wyłączanie czasowe, czy też odłączenie w telefonie 

wifi, ba korki wyłączone, no to awantura, agresja. Kontakty rodzice-dziecko coraz 

gorsze... co o tym sądzicie? 

 

 


