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WSTĘP

W obecnych czasach większość ludzi korzysta z udogodnień, które niesie ze sobą Internet. Bez wychodzenia z

domu możemy zrobić zakupy, dzwonić, wysyłać e-maile, sprawdzić rozkład autobusów, zarezerwować bilet do

kina, teatru, a także poszerzyć swoją wiedzę i poznawać ludzi. W obecnych czasach większość ludzi „istnieje w

Sieci”, szczególnie młodych. Mimo wielu udogodnień związanych z korzystaniem z Internetu, wirtualna

rzeczywistość niesie ze sobą szereg zagrożeń. Jednym z nich jest uzależnienie od Sieci, któremu postanowiłyśmy

się przyjrzeć.

Siecioholizm

Siecioholizm to „zaburzenie zachowania i procesów samokontroli o cechach uzależnienia, inaczej mówiąc 

pozostawanie w sieci w sposób niekontrolowany” (A. Maślach, K. Stępień, 2010).

Dr K. Young dzieli uzależnienie od Internetu na:

 uzależnienie od informacji (information overload) - ciągłe poszukiwanie nowych informacji,) - a także

aktualizowanie już zgromadzonych.

 uzależnienie od cyberkomunikacji (cyber-relationship addictionczyli uzależnienie od kontaktów społecznych w

Internecie. Przykładem takich portali mogą być chat roomy, poczta elektroniczna czy grupy dyskusyjne.

Kontakty wirtualne zastępują użytkownikowi realną rodzinę, przyjaciół. Taka osoba ciągle sprawdza czy ktoś

nowy zalogował się w chat roomie i/lub sprawdza skrzynkę e-mailową.

 uzależnienie od cyberseksu (cyberseksual addiction) - poszukiwanie stron pornograficznych, sex chat, oglądanie

filmów czy zdjęć pornograficznych. Bycie anonimowym w Internecie „pozwala” bez obaw wyrażać ukryte,

często patologiczne potrzeby seksualne.

 uzależnienie od zakupów i gier hazardowych (net compulsions) - uzależnienie od aukcji, gier sieciowych czy

zakupów online..

 uzależnienie od komputera (computer addicion) - gry komputerowe. ( K.Young, 2006)

Wsparcie społeczne

Wsparcie społeczne można rozumieć następująco:

 Jako oczekiwaną pomoc dostępną jednostce, a także grupie w sytuacjach trudnych, stresowych czy

przełomowych, których osoby nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć;

 Jako postawę pomagania w odzyskaniu utraconej równowagi psychicznej lub zapobiegania różnym sytuacjom

mogącym taki stan wywołać;

 Jako przekaz informacji budujących u jednostki świadomość tego, iż jest szanowana, podlega opiece lub

funkcjonuje jako członek określonej sieci komunikacji i wzajemnych zobowiązań;

 Jako zasoby dostarczane przez innych, pomoc w radzeniu sobie czy wymiana zasobów w interakcjach

społecznych (E. Sienkiewicz, J.Szymańska, 2011).

OPIS BADAŃ

Cel badania: Sprawdzenie czy wsparcie społeczne koreluje z zagrożeniem uzależnienia od Sieci.

Grupa badawcza: Badania przeprowadzono w wylosowanych, z terenu województwa lubelskiego, 4 szkołach

ponadgimnazjalnych. W każdej szkole wylosowano 4 klasy do przeprowadzenia badania. Udział w badaniu był

dobrowolny. Ankieterami byli przeszkoleni studenci psychologii KUL. Przebadano 307 osób (221 kobiet i 86

mężczyzn).

Hipotezy

1.Wysoki poziom wsparcia rodzinnego koreluje ujemnie z wysokim zaangażowaniem w aktywność internetową.

2. Niski poziom wsparcia rodzinnego koreluje dodatnio z wysokim zaangażowaniem w aktywność internetową.

3. Wsparcie ze strony ojca koreluje ujemnie z zaangażowaniem w aktywność internetową.

4. Wysoki poziom wsparcia rówieśniczego koreluje ujemnie z wysokim zaangażowaniem w aktywność

internetową.

5. Niski poziom wsparcia rówieśniczego koreluje dodatnio z wysokim zaangażowaniem w aktywność internetową.

Hipotezy te należy rozumieć następująco: wysoki poziom odczuwanego wsparcia pochodzącego od rodziny i/lub

rówieśników współwystępują z niskim zagrożeniem siecioholizmem. Natomiast niski poziom wsparcia

społecznego (rodzinnego i/lub rówieśniczego) predysponuje do wyższego ryzyka uzależnienia od Internetu.

Model badawczy

Osoby badane wykonały kwestionariusz wsparcia społecznego (KWS) autorstwa prof. I. Niewiadomskiej oraz Test

Problematycznego Używania Internetu (TPUI22) R. Poprawy. Następnie policzono korelacje między zmiennymi:

doświadczane wsparcie społeczne i zaangażowanie w aktywności internetowe.

Zastosowany model badawczy można przedstawić następująco:

Wyniki badań

• Hipotezy 1 i 2 spełniły się tylko częściowo, jedynie w przypadku sytuacji przeciążenia.

• Hipoteza 3, 4 i 5 nie spełniły się w żadnej z badanych sytuacji.

• W sytuacji: frustracji potrzeb, bólu fizycznego/psychicznego, konfliktu interpersonalnego, zagrożenia.

• Młodzież w większości odnosiła się do wsparcia ze strony instytucji niż rodziny czy przyjaciół.

Uzyskane wyniki mogą być spowodowane różnymi czynnikami, np. przebadana została jedynie młodzież ucząca

się w liceach ogólnokształcących (inne wyniki mogłyby wystąpić w przypadku młodzieży uczęszczających do

szkół zawodowych czy szkół technicznych). Dodatkowo większą próbę badawczą stanowiły kobiety, co także

może mieć wpływ na wyniki, kolejnym czynnikiem może być chęć pokazania się młodzieży jako dorosłych i

niepotrzebujących wsparcia rodziny czy przyjaciół.
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