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Uzależnienia XXI wieku

Dynamiczny rozwój technologii spowodował pojawienie się uzależnień od Internetu, gier
wideo, telefonu komórkowego, które zaburzają normalne funkcjonowanie w codziennym
życiu.
Uzależnienie od Internetu objawia się potrzebą stałego korzystania z jego zasobów i bycia
w sieci (on-line). Internet wykorzystuje się na przykład do poszukiwania wirtualnych
przyjaciół, znajomych, korzystania ze wsparcia w postaci lajków, a zawarte w ten sposób
znajomości stają się ważniejsze niż znajomości realne. Część osób nałogowo gra
w Internecie, inne stale przeglądają i komentują wiadomości. Aktywność w Internecie często
powoduje niemożność oderwania się od komputera, prowadzi do utraty kontaktu
z rzeczywistością i ograniczenia relacji społecznych.
Uzależnienie od telefonu komórkowego polega na nieustannej korespondencji za pomocą
SMS-ów

i prowadzeniu

długich

rozmów,

a także

na

korzystaniu

z gier,

w które

są wyposażone aparaty telefoniczne. Osoby uzależnione, jeśli nie mają przy sobie telefonu,
czują niepokój i podenerwowanie.

Uzależnienia związane z rozwojem nowych technologii przypominają te związane
z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu czy leków. Mogą również doprowadzać
do osłabienia więzi z rodziną i rówieśnikami, izolacji od otoczenia. Młodzi ludzie,
zdominowani

wyłącznie

przez

Internet

i aplikacje

telefoniczne,

rezygnują

z pasji

i zainteresowań. W Polsce i na świecie powstają ośrodki pomocy dla uzależnionych
internautów i użytkowników telefonów komórkowych.

Fazy rozwoju uzależnienia od Internetu
Fazy
eksperymentowanie

Charakterystyczne zachowanie
fascynacja zasobami Internetu i jego możliwościami
pojawienie się potrzeby coraz częstszego przebywania w sieci
pojawienie się przekonania, że korzystanie z Internetu łagodzi stres,

korzystanie okazjonalne

daje uczucie ulgi i swobody
wyszukiwanie okazji do jak najczęstszego korzystania z Internetu
rezygnacja z codziennych kontaktów ze znajomymi na rzecz

korzystanie regularne,
niezwiązane z pracą ani nauką

wirtualnych „przyjaźni”
zaniedbywanie obowiązków i wyglądu zewnętrznego
negatywne emocje, wybuchy złości w razie braku połączenia

uzależnienie

z Internetem
pojawienie się przekonania, że jedynym światem wartym uwagi jest
świat wirtualny

Ciekawostka
Korzystanie z serwisów społecznościowych stało się tak częste, że psycholodzy wyróżnili dla
niego odrębny rodzaj uzależnienia. Odkryto, że ludzie niepewni, nieśmiali, o niskim poczuciu
wartości chętniej korzystają z serwisów niż osoby, które nie wykazują tych cech. Ponadto
osoby ambitne i dobrze zorganizowane są w mniejszym stopniu narażone na uzależnienie.
Wyniki badań wskazują również, że od mediów społecznościowych częściej uzależniają się
kobiety niż mężczyźni.

