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PROBLEM NADMIERNEGO ZAANGA¯OWANIA STUDENTÓW
W AKTYWNOCI INTERNETOWEJ
Streszczenie. Badania wykaza³y, ze najbardziej uzale¿niaj¹ce od Internetu s¹ czêsto stosowane przez studentów komunikatory internetowe (0,26), przegl¹danie stron rozrywkowych (0,25),
a tak¿e przegl¹danie stron edukacyjnych (0,22). Przegl¹danie stron erotycznych najbardziej
uzale¿nia studentów ok³amuj¹cych swoich bliskich w celu ukrywania swego nadmiernego
zainteresowania Internetem jako ucieczki od problemów, niepokoju, rozdra¿nienia i nastroju
depresyjnego. Internet ci¹gle jeszcze jest dla studentów wa¿nym ród³em prze¿ywanej na
swój sposób satysfakcji czerpanej z uzyskiwanych korzyci przez coraz czêstsze stosowanie
wiêkszoci ró¿nych technologii internetowych.

ZA£O¯ENIA BADAWCZE
Korzystanie z Internetu przez studentów staje siê coraz czêciej przedmiotem ró¿nych badañ. W badaniach tych niejednokrotnie pojawia siê problem uzale¿nienia od
Internetu i jego poszczególnych technologi. Problemowi uzale¿nienia od Internetu powiêca siê coraz wiêcej miejsca zarówno w analizach teoretycznych jak i w badaniach
empirycznych.
Badania przeprowadzone przez D. Greenfielda na próbie 17251 u¿ytkowników Internetu pokaza³y, ¿e 8% z nich by³o zagro¿onych uzale¿nieniem od Internetu a 6% by³o
ju¿ uzale¿nionych [5]. J. Kadell w swoich badaniach zwróci³ uwagê na pojawiaj¹cy siê
problem uzale¿nienia od Internetu w rodowisku studenckim [7].
Zjawisko uzale¿nienia od Internetu ró¿nie jest opisywane i ró¿nie te¿ próbuje siê je
wyjaniaæ. W przeprowadzonych badaniach podjêto próbê spojrzenia na to zjawisko
przez czêstotliwoæ stosowania ró¿nych technologii internetowych. Jak¹ one odgrywaj rolê w uzale¿nieniu od Internetu, jakie wystêpuj¹ zale¿noci pomiêdzy czêstotliwoci¹ stosowania ró¿nych technologii internetowych a poziomem uzale¿nienia od Internetu studentów?
Nie wdaj¹c siê w dyskusjê nad kontrowersyjnym pojêciem: uzale¿nienie od Internetu, dla celów badawczych przyjêto za K. Young [12], i¿ poziom uzale¿nienia od
Internetu danej osoby jest tym wy¿szy im czêciej:
 czuje siê zaabsorbowana Internetem do tego stopnia, ¿e ci¹gle rozmyla o odbytych
sesjach internetowych i/lub nie mo¿e siê doczekaæ kolejnych sesji;
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 odczuwa potrzebê zwiêkszenia iloci czasu spêdzanego w Internecie, aby uzyskaæ
wiêksze zadowolenie (mieæ wiêcej satysfakcji);
 podejmuje wielokrotnie nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu;
 odczuwa wewnêtrzny niepokój, nastrój depresyjny albo rozdra¿nienie wówczas kiedy
próbuje ograniczaæ lub przerwaæ korzystanie z Internetu;
 zdarza siê jej spêdzaæ w Internecie wiêcej czasu ni¿ pierwotnie planowa³a;
 ryzykuje utratê bliskiej osoby, wa¿nych relacji z innymi ludmi, pracy, nauki albo
kariery zawodowej w zwi¹zku ze spêdzaniem zbyt du¿ej iloci czasu w Internecie;
 zdarza siê jej sk³amaæ swoim bliskim, terapeutom albo komu innemu w celu ukrycia swojego nadmiernego zainteresowania Internetem;
 u¿ywa Internetu w celu ucieczki od problemów, albo w celu unikniêcia nieprzyjemnych uczuæ (np. poczucia bezradnoci, poczucia winy, niepokoju lub depresji).
Wymienione kryteria niejednokrotnie wykorzystywane s¹ w badaniach jako cz¹stkowe wskaniki pomiaru poziomu uzale¿nienia od Internetu. Tak te¿ potraktowane
zosta³y w prezentowanych badaniach  do pomiaru jednej zmiennej: uzale¿nienie od
Internetu.
Drug¹ zmienn¹ stanowi³a czêstotliwoæ stosowania ró¿nych technologii internetowych, takich jak: strony WWW; poczta e-mail; ci¹ganie plików, programów; grupy, fora
dyskusyjne; komunikatory; gry sieciowe; s³uchanie radia i ogl¹danie telewizji przez Internet; korzystanie z wyszukiwarek internetowych; robienie zakupów przez Internet i in.
Badania przeprowadzono w 2007 r. na próbie losowej studentów edukacji techniczno-informatycznej Politechniki Lubelskiej (jednolite studia magisterskie stacjonarne
IV i V rok). Do analizy zakwalifikowano dane od 100 studentów. W próbie tej by³o 62%
mê¿czyzn i 38% kobiet. 43% studentów legitymowa³o siê redni¹ ocen za ostatni rok
studiów w przedziale od 3,6 do 4,0, 29% w przedziale 4,14,5, 18% w przedziale 3,03,5
i 10% powy¿ej 4,5. 68% pochodzi³o z miasta i 32%  ze wsi.

STOSOWANE TECHNOLOGIE INTERNETOWE
Czêstotliwoæ stosowania ró¿nych technologii internetowych przez studentów edukacji techniczno-informatycznej Politechniki Lubelskiej przedstawia tabela 1 i rysunek 1.
Z tabeli 1 i rysunku 1 wynika, ¿e pierwsze miejsce w hierarchii czêstotliwoci
stosowanych technologii internetowych przez studentów edukacji techniczno-informatycznej ze redni¹ czêstotliwoci¹ 4,36 w skali od 1 do 5 zajmuje korzystanie z
wyszukiwarek internetowych. Niewiele mniejsz¹ popularnoci¹ wród ankietowanych,
tj. 4,23 cieszy siê przegl¹danie poczty elektronicznej. Równie¿ wysok¹ pozycjê zajmuje
przegl¹danie stron WWW w celach rozrywkowych (4,06). Ponadto coraz popularniejsze wród respondentów staje siê korzystanie z komunikatorów internetowych, które zajmuj¹ czwarte miejsce w hierarchii czêstotliwoci stosowanych sposobów korzy-
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Tabela 1. Czêstotliwoæ stosowania ró¿nych technologii internetowych przez studentów
edukacji techniczno-informatycznej Politechniki Lubelskiej
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Rys. 1. Hierarchia czêstotliwoci stosowania ró¿nych technologii internetowych
(dane z tab. 1)

stania z Internetu z wynikiem 4,01. Du¿¹ popularnoci¹ cieszy siê równie¿ korzystanie
ze stron WWW w celach edukacyjnych (3,68). Szóste miejsce w tej hierarchii zajmuje
ci¹ganie plików i programów. Badani studenci doæ czêsto wykorzystuj¹ Internet do
ogl¹dania filmów innych internautów. Stosunkowo mniej ankietowanych gra w gry
korzystaj¹c z Sieci (2,38). Robienie zakupów przez Internet wród studentów zyska³o
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sobie dziewi¹te miejsce w hierarchii z wynikiem 2,33, na kolejnym miejscu znalaz³o siê
przegl¹danie grup dyskusyjnych. Badani studenci wykorzystaj¹ Internet równie¿ do
s³uchania radia. Ten sposób korzystania z Internetu znajduje siê na 11 miejscu z wynikiem 2,13. Stosunkowo rzadko badani studenci przegl¹daj¹ strony erotyczne (1,95).
Ostatnie miejsce zajê³o ogl¹danie telewizji przez Internet z wynikiem 1,55.
Wyniki tych badañ w znacznym stopniu koresponduj¹ z ogólnopolskimi badaniami
opublikowanymi przez CBOS w kwietnia 2007 r. [8] i GUS-u z roku 2007 [4].

POZIOM UZALE¯NIENIA OD INTERNETU BADANYCH STUDENTÓW
Poziom uzale¿nienia zbadano przy pomocy przedstawionych wczeniej wskaników  pytañ diagnozuj¹cych. Badani odpowiadali na pytania maj¹c do dyspozycji piêciostopniow¹ skalê: od 1  wcale, bardzo rzadko a¿ po 5  bardzo czêsto, zawsze.
Wyniki obrazuje tabela 2 i rysunek 2.
Z tabela 2 i rysunek 2 wynika, i¿ najwy¿sze miejsce w hierarchii wskaników
uzale¿nienia zajmuje potrzeba wyd³u¿ania czasu spêdzanego w Internecie dla uzyskania
wiêkszego zadowolenia, wiêcej satysfakcji (rednia czêstotliwoæ  3,23 w skali od 1
do 5). Na zbli¿onym poziomie w tej¿e hierarchii z wynikiem 3,2 znajduje siê wyd³u¿anie
czasu spêdzanego w Sieci na d³u¿ej ni¿ siê planowa³o. Kolejnym wskanikiem uzale¿nienia, czêsto wystêpuj¹cym u studentów jest zaabsorbowanie siê Internetem do tego
stopnia, ¿e ci¹gle siê rozmyla o odbytych sesjach internetowych i/lub nie mo¿e siê
doczekaæ kolejnych sesji, z czêstotliwoci¹ wystêpowania wynosz¹c¹ 3,13. Z du¿o
mniejsz¹ czêstotliwoci¹ (1,98) wyst¹pi³o podejmowanie wielokrotnie nieudanych prób
kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu. Z czêstotliwoci¹ 1,9 wyst¹pi³o ryzykowanie utraty bliskiej osoby, wa¿nych relacji z innymi ludmi,
zaniedbywanie pracy, nauki albo kariery z powodu spêdzania w Internecie zbyt du¿o
czasu. Z czêstotliwoci¹ 1,88 wyst¹pi³o odczuwanie wewnêtrznego niepokoju, nastroju
depresyjnego albo rozdra¿nienia wówczas kiedy próbowa³o siê ograniczaæ lub przeryTabela 2. Wskaniki uzale¿nienia od Internetu i ich czêstotliwoæ wystêpowania
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Rys. 2. Hierarchia wskaników uzale¿nienia od Internetu (dane z tab. 2)

waæ korzystanie z Internetu. Siódme miejsce w hierarchii (1,81) zajmuje u¿ywanie przez
badanych studentów Internetu jako ucieczkê od problemów albo w celu unikniêcia
nieprzyjemnych uczuæ (np. poczucia bezradnoci, poczucia winy, niepokoju lub depresji). Najmniejsza czêstotliwoæ (1,38) wyst¹pi³a przy oszukiwaniu swoich bliskich w
celu ukrycie swojego nadmiernego zainteresowania Internetem.
Na podstawie wskaników uzale¿nienia okrelono jego poziom u studentów edukacji
techniczno-informatycznej. Wyznaczony on zosta³ na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych studentów przy odpowiedziach na wszystkie pytania diagnozuj¹ce. Przyjêto, i¿ niski poziom uzale¿nienia kszta³towa³ siê w granicach od 0 do 24
punktów, redni od 25 do 31 a wysoki od 32 do 40 punktów. Wyniki te ilustruje tabela 3.
Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, ¿e poziom uzale¿nienia wród badanych studentów jest niski. Analiza uzyskanych wyników pokazuje, ¿e zaledwie 4%
badanych jest uzale¿nionych od Internetu. redni poziom uzale¿nienia od niego mo¿na
zauwa¿yæ u 23% badanych, natomiast niski u 73% ogó³u badanych..
Niewielki procent studentów wykazuje uzale¿nienie od Internetu. Byæ mo¿e powodem takiego stanu rzeczy jest wysoka wiadomoæ studentów na temat zagro¿eñ zwi¹zanych z uzale¿nieniem. Rezultaty powy¿szych badañ s¹ podobne do wyników uzyskanych na innych polskich uczelniach. Przyk³adem mog¹ byæ badania na studentach
Tabela 3. Poziom uzale¿nienia od Internetu badanych studentów w punktach
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Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeprowadzane pod kierunkiem L. Habera.
Poziom uzale¿nienia od Internetu studentów tej uczelni kszta³towa³ siê w granicach
czterech procent [6].
Przedstawione wyniki potwierdzaj¹ hipotezê o niskim poziomie uzale¿nienia wród
badanych studentów edukacji techniczno-informatycznej. Poziom ten faktycznie jest
zró¿nicowany przez poszczególne wskaniki.

ZALE¯NOCI POMIÊDZY CZÊSTOTLIWOCI¥ STOSOWANYCH
TECHNOLOGII INTERNETOWYCH A UZALE¯NIENIEM OD
INTERNETU
Obliczone wspó³czynniki korelacji pomiêdzy badanymi zmiennymi wskazuj¹ na istnienie pewnych zale¿noci statystycznie istotnych na poziomie p<0,05. W tabeli 4 wystêpuj¹ one w zaciemnionych polach.
Wspó³czynniki korelacji (tab. 4) pomiêdzy czêstotliwoci¹ stosowanych technologii internetowych przez studentów a wskanikami ich uzale¿nienia od Internetu wskazuj¹ na szereg zale¿noci

Tabela 4. Wspó³czynniki korelacji pomiêdzy badanymi zmiennymi
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Legenda:
A. Czujesz siê zaabsorbowany Internetem; B. Czujesz potrzebê u¿ywania Internetu coraz
d³u¿ej; C. Mia³e próby kontroli, ograniczenia korzystania z Internetu; D. Czu³e siê markotny, zirytowany gdy ogranicza³e czas w Internecie; E. Pozostajesz w Sieci d³u¿ej ni¿ planowa³e; F. Ryzykujesz
utratê relacji, prac, nauki z powodu Internetu; G. Oszukujesz kogo aby ukryæ narastaj¹cy problem
Internetu; H. U¿ywasz Internetu jako sposób na ucieczkê od problemów.
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Przegl¹danie stron WWW w celach edukacyjnych wysoko koreluje z nadmiernym
zaabsorbowaniem Internetem (0,32) oraz potrzeb¹ coraz d³u¿szego u¿ywania go (0,26).
Oznacza to, ¿e studenci poszukuj¹c informacji naukowych nie tylko siê w to bardzo
anga¿uj¹, ale tak¿e odczuwaj¹ chêæ d³u¿szego pozostawania w Sieci, co wiadczyæ
mo¿e o du¿ej iloci ma³o wiarygodnych danych i problemie odnalezienia rzetelnych.
Istotny poziom korelacji uzyskany w indeksie zbiorczym (0,22) wiadczy o tym, ¿e
jest to jeden z uzale¿niaj¹cych sposobów korzystania z Internetu u badanych studentów. Okazuje siê, ¿e i przegl¹danie stron WWW w celach edukacyjnych mo¿e byæ
uzale¿niaj¹ce tym bardziej, ¿e jak pokazuj¹ wyniki badañ J. Czapiñskiego i T. Panka,
76% internautów korzysta z Internetu aby poszukiwaæ informacji potrzebnych do nauki [3]. Badania D. Batorskiego pokazuj¹, ¿e 69,3% ankietowanych wykorzystuje Internet do przegl¹dania stron WWW, z czego 58,8% zbiera w ten sposób materia³y
s³u¿¹ce do nauki [1].
Przegl¹danie stron WWW w celach rozrywkowych wysoko koreluje z takimi wskanikami jak: potrzeba d³u¿szego u¿ywania Internetu (0,32), d³u¿sze ni¿ planowane pobyty w nim (0,33) oraz podejmowanie nieudanych prób kontroli i ograniczenia pobytów
w Sieci (0,21) i u¿ywaniem go jako sposób na ucieczkê od problemów (0,24). Oznacza to, ¿e badani studenci trac¹ poczucie czasu oraz nie kontroluj¹ pobytów w Sieci.
Rozrywka oferowana przez Internet jest równie¿ ucieczk¹ od k³opotów dla wielu respondentów. wiadczy o tym równie¿ fakt, ze jest to jeden z trzech najbardziej uzale¿niaj¹cych sposobów korzystania z Sieci (0,25) wród studentów.
Przegl¹danie poczty elektronicznej nie koreluje z ¿adnym ze wskaników uzale¿nienia oraz nie ma wp³ywu na jego poziom. Poczta elektroniczna w chwili obecnej powoli
przestaje byæ najpopularniejsz¹ form¹ komunikacji internetowej na rzecz komunikatorów (np. Gadu-Gadu, Skype), które pozwalaj¹ na szybk¹ wymianê informacji pomiêdzy u¿ytkownikami. O spadku jej popularnoci wiadczy równie¿ fakt, i¿ 93,1% badanych studentów edukacji techniczno-informatycznej wskazuje miejsce zamieszkania
jako miejsce najczêstszego korzystania z Internetu. Ponadto komunikatory nie wymagaj¹ wchodzenia na portale internetowe a wy³¹cznie komputera pod³¹czonego do Sieci.
ci¹ganie plików oraz programów wysoko koreluje z takimi wskanikami uzale¿nienia jak: potrzeba d³u¿szego korzystania z Internetu (0,25), pozostawanie w nim d³u¿ej ni¿ wyznaczony czas (0,21) oraz ryzykowanie utraty relacji z osobami bliskimi,
nauki, pracy z jego powodu (0,22). Zainteresowanie studentów ci¹ganiem plików
raczej nie s³abnie. Badania pokazuj¹, ¿e popularnoæ ci¹gania plików oraz programów
z roku na rok ronie. W 2005 roku 8% badanych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny
wykorzystywa³o do tego celu Internet a w roku 2006 i 2007  ju¿ 12% [11]. ci¹ganie plików i programów zajmuje szóste miejsce w hierarchii czêstotliwoci stosowanych sposobów korzystania z Internetu wród studentów edukacji techniczno-informatycznej.
Przegl¹danie grup dyskusyjnych wysoko koreluje tylko z jednym ze wskaników:
odczuwaniem potrzeby coraz d³u¿szego korzystania z Sieci (0,25). Badani studenci
uczestnicz¹c w tych grupach s¹ zaanga¿owani w takim stopniu, który wymaga wyd³u-
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¿ania czasu pobytów w Internecie. Wyniki badañ G³ównego Urzêdu Statystycznego
wskazuj¹ na szybki wzrost popularnoci czatów i forów dyskusyjnych (w 2005 r. 15%
respondentów deklarowa³o uczestniczenie w nich, z kolei w 2006 r. 18% a w 2007 r.
ju¿ 26%) [11].
Komunikacja przez komunikatory internetowe koreluje najwy¿ej z indeksem zbiorczym uzale¿nienia (0,26). Taki sam wspó³czynnik korelacji tego sposobu u¿ytkowania
Internetu dotyczy tak¿e nieudanych prób kontroli i ograniczenia czasu przebywania
w Internecie (0,26). Mo¿na by to interpretowaæ, i¿ zarysowuje siê tu pewien rodzaj
uzale¿nienia od Internetu zwany socjomani¹ internetow¹, gdzie nasila siê zastêpowanie
realnych i bezporednich kontaktów spo³ecznych komunikacj¹ wirtualn¹. Potwierdzeniem tego mo¿e byæ tez fakt, ¿e jest to w tej chwili najczêstsza i najpopularniejsza
metoda komunikacji przez Internet. Komunikatory internetowe pojawi³y siê niedawno,
niemniej jednak bardzo szybko zyska³y na popularnoci. W badaniach Pentoru z 2002 r. [9]
nie wystêpowa³y one w ogóle jako sposób korzystania z Internetu, natomiast w 2005 r.
w badaniach na studentach Szko³y G³ównej Handlowej korzystanie z nich deklarowa³o
ju¿ 87% respondentów [2]. Znaczna wiêkszoæ posiadaczy Internetu korzysta z tej
formy porozumiewania siê a wród badanych studentów edukacji techniczno-informatycznej cel ten zajmuje czwarte miejsce w hierarchii ze redni¹ czêstotliwoci¹ wystêpowania 4,01 w skali piêciostopniowej.
Granie w gry przez Internet koreluje z dwoma wskanikami: nieudane próby kontroli i ograniczenia czasu przebywania w Internecie (0,21) oraz ryzykowanie utraty
wa¿nych relacji z innymi kosztem Internetu (0,20). Oznacza to, ¿e im wiêcej czasu
respondenci powiêcaj¹ grom internetowym, tym czêciej s¹ nara¿eni na zaniedbania
bezporednich kontaktów z innymi oraz na niekontrolowane korzystanie z Internetu.
Granie w gry przez Internet znajduje siê dopiero na ósmym miejscu w hierarchii czêstotliwoci stosowanych sposobów korzystania z niego wród badanych studentów.
S³uchanie radia internetowego przez badanych studentów koreluje jedynie z potrzeb¹ u¿ywania Internetu coraz d³u¿ej jako ród³a satysfakcji (0,25). Respondenci korzystaj¹c z tego radia odczuwaj¹ potrzebê wyd³u¿ania sesji w Sieci. W hierarchii czêstotliwoci stosowanych sposobów korzystania z Internetu zajmuje jedenaste miejsce
ze redni¹ czêstotliwoci¹ wystêpowania 2,13 w skali piêciostopniowej.
Równie¿ ogl¹danie telewizji internetowej przez badanych studentów, podobnie jak
s³uchanie radia, koreluje z potrzeb¹ u¿ywania Internetu przez coraz d³u¿sze okresy czasu aby uzyskaæ wiêksze zadowolenie i satysfakcjê (0,20).
Korzystanie z wyszukiwarek internetowych nie koreluje z ¿adnym ze wskaników
uzale¿nienia od Internetu. S¹ one traktowane zapewne instrumentalnie jako swego rodzaju metasposób przy wykonywaniu wielu ró¿nych czynnoci internetowych, a wiêc
s¹ jakby przezroczyste, przez które u¿ytkownicy Internetu ró¿nymi sposobami ³atwiej
mog¹ zaspokajaæ swoje potrzeby.
Dokonywanie zakupów przez Internet koreluje z dwoma wskanikami uzale¿nienia:
nieudanymi próbami kontroli i ograniczenia czasu spêdzanego w Sieci (-0,20) oraz
z ryzykiem utraty wa¿nych relacji (0,24). Ujemny wspó³czynnik korelacji oznacza
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w tym przypadku, ¿e ci studenci, którzy czêciej robi¹ zakupy przez Internet to rzadziej
u nich wystêpuj¹ nieudane próby kontroli i ograniczania korzystania z Internetu. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e bardziej panuj¹ nad racjonalnym u¿ytkowaniem Internetu. Ale drugi
wspó³czynnik korelacji jest tu dodatni i mo¿e oznaczaæ w zestawieniu z poprzednim
wspó³czynnikiem ujemnym, ¿e to racjonalne u¿ytkowanie Internetu mo¿e siê jednak
odbywaæ kosztem zaniedbywania wa¿nych relacji z innymi osobami. Dodaæ tu trzeba,
i¿ wed³ug sonda¿u GfK OnlineBus przeprowadzonego dla portalu eGospodarka kupowanie w Internecie nie jest jeszcze zbyt popularne. Co prawda 23% respondentów
deklaruje, ¿e korzysta z portalu aukcyjnego Allegro (1% z eBay), ale to korzystanie nie
przek³ada siê na kupowanie i jest raczej przegl¹daniem ofert lub weryfikowaniem cen.
Jedynie 4% internautów stwierdzi³o, ¿e kupuje co w Sieci raz w miesi¹cu lub czêciej.
Kolejne 6% kupuje tam raz na 23 miesi¹ce, sporadycznie zagl¹da do Sieci w celu
kupienia czego 18% [10]. Zakupy w Internecie nie s¹ równie¿ popularne wród badanych studentów ( dziewi¹te miejsce w hierarchii (2,33).
Ogl¹danie filmów innych internautów koreluje z dwoma wskanikami uzale¿nienia:
nieudanymi próbami kontroli i ograniczenia czasu spêdzanego w Sieci (0,28) oraz z traktowaniem Internetu jako ucieczkê od problemów (0,21). Badani studenci nie tylko uciekaj¹
od problemów ¿yciowych w wiat wirtualny, ale równie¿ nie udaje im siê panowaæ nad
racjonalnym u¿ytkowaniem Internetu. W chwili obecnej serwisy spo³ecznociowe
umo¿liwiaj¹ce publikowanie oraz przegl¹danie filmów innych internautów zaczynaj¹
zyskiwaæ na popularnoci.
Przegl¹danie stron erotycznych przez badanych studentów koreluje z trzema wskanikami: odczuwaniem zirytowania przy ograniczaniu czasu spêdzanego w Sieci (0,20),
oszukiwaniem innych, aby ukryæ narastaj¹cy problem nadmiernego zainteresowania
Internetem (0,30) oraz z traktowaniem go jako sposób na ucieczkê od problemów
(0,28). Oznacza to, ¿e respondenci uciekaj¹ w ten sposób od problemów ukrywaj¹c to
przed innymi oraz odczuwaj¹ dyskomfort psychiczny przy próbach ograniczania czasu
spêdzanego w Internecie przy przegl¹daniu stron erotycznych. Wystêpuj¹ce tu wspó³czynniki korelacji mog¹ wynikaæ z faktu, i¿ to w³anie przegl¹danie stron erotycznych
jest jednym z najbardziej uzale¿niaj¹cych czynników dla niektórych u¿ytkowników Internetu.
Przedstawione wyniki potwierdzaj¹ hipotezê istnienia pewnych zale¿noci pomiêdzy uzale¿nieniem od Internetu a czêstotliwoci¹ stosowania niektórych technologii
internetowych.

WNIOSKI
Z przeprowadzonych badañ wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Do najbardziej uzale¿niaj¹cych technologii internetowych stosowanych przez badanych studentów nale¿y komunikacja przez komunikatory internetowe. Mo¿e to wiadczyæ o rozwijaniu siê tak zwanej socjomanii internetowej (0,26). Równie¿ do spo-
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sobów uzale¿niaj¹cych mo¿na zaliczyæ przegl¹danie stron rozrywkowych (0,25),
a tak¿e przegl¹danie stron edukacyjnych (0,22). Prawdopodobnie badani studenci
coraz wiêcej, byæ mo¿e za du¿o wagi, przywi¹zuj¹ do mo¿liwoci Internetu w
zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i rozrywkowych. Przy przegl¹daniu stron edukacyjnych czuj¹ siê mocno zaabsorbowani i odczuwaj¹ potrzebê przed³u¿ania sesji
internetowych dla zwiêkszania swego zadowolenia i satysfakcji. Przegl¹danie stron
rozrywkowych wi¹¿e siê z kolei z przebywaniem w sieci d³u¿ej ni¿ siê planowa³o
(0,33), z odczuwaniem potrzeby wyd³u¿ania czasu przebywania w Sieci dla wiêkszego zadowolenia (0,32) i ucieczki od problemów (0,24) a tak¿e z niemo¿noci¹
kontrolowania racjonalnego u¿ytkowania Internetu (0,21).
2. Przegl¹danie stron erotycznych wi¹¿e siê z oszukiwaniem swoich bliskich w celu
ukrywania w³asnego nadmiernego zainteresowania Internetem (0,30), z ucieczk¹
od problemów, unikaniem nieprzyjemnych uczuæ (np. poczucia bezradnoci, poczucia winy, niepokoju lub depresji) (0,28), z rozdra¿nieniem, niepokojem i nastrojem depresyjnym wówczas kiedy trzeba by³o przerywaæ lub ograniczaæ korzystanie
z Internetu (0,20).
3. Cz¹stkowy wskanik uzale¿nienia od Internetu wi¹¿¹cy siê z wiêkszoci¹ stosowanych technologii internetowych dotyczy zwiêkszania iloci czasu spêdzanego w
Sieci aby uzyskiwaæ wiêksze zadowolenie, mieæ wiêcej satysfakcji. Okazuje siê, ¿e
Internet jest jeszcze ci¹gle wa¿nym ród³em zadowolenia i satysfakcji wynikaj¹cych z uzyskiwania ró¿nych korzyci zaspokajaj¹cych ró¿norodne potrzeby i byæ
mo¿e w dalszym ci¹gu doskonale uzupe³nia a mo¿e nawet wypiera wiele bardzo
wartociowych róde³ radoci ¿ycia i zadowolenia.
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THE PROBLEM OF THE EXCESS STUDENTS ACTIVITIES SITE
Summary
Studies have show that the most addictive of the Internet are often used by students of
messengers (0.26), browsing Internet entertainment site (0.25), as well as browsing the educational site (0.22). Browsing makes the most erotic of students hiding from her close excessive
interest in Internet as an escape from problems, anxiety, irritability and depressive mood.
Internet is still an important source for students lived in their own way of satisfaction drawn
from the benefits derived by the increasingly frequent application of the majority of various
web technologies.
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