
Wstęp

Uzależnienie od Internetu, podobnie do innych 
uzależnień, jest uwarunkowane różnymi czynnika-
mi, wśród których bardzo istotną rolę odgrywają 
zmienne rodzinne. Wielu badaczy [1–3] podkreśla 
wpływ czynników rodzinnych na rozwój zagrożenia 
i uzależnienia od Internetu u młodzieży. yen i wsp. 
[1] wskazują, że niski poziom satysfakcji z funkcjono-
wania rodziny, konflikty z rodzicami, obecność kon-
fliktów między rodzicami predysponuje do rozwoju 
uzależnienia od Internetu u adolescentów. konflikty 
w rodzinie sprzyjają poszukiwaniu przez młodzież 
relacji i wsparcia społecznego w Internecie [2].

Cel pracy

Celem badań było porównanie pod względem 
wybranych czynników rodzinnych uczniów uczęsz-
czających do liceum zagrożonych i niezagrożonych 
uzależnieniem od Internetu.

Materiał i metody

W pracy zastosowano ankietę własnej konstruk-
cji oraz Internet Addiction Test autorstwa young. 
Wymienionymi metodami przebadano grupę 129 
chłopców uczęszczających do liceum. 

 Streszczenie  Cel badań. Porównanie pod względem wybranych czynników rodzinnych uczniów uczęszczających 
do liceum zagrożonych i niezagrożonych uzależnieniem od Internetu.
Materiał i metody. W pracy zastosowano ankietę własnej konstrukcji oraz Internet Addiction Test autorstwa young. 
Wymienionymi metodami przebadano grupę 129 chłopców uczęszczających do liceum. Spośród badanej grupy 
uczniów wyodrębniono 44 chłopców, którzy spełniali kryteria zagrożenia uzależnieniem od Internetu.
Wyniki i wnioski. 1. Chłopcy zagrożeni uzależnieniem od Internetu istotnie częściej niż chłopcy niezagrożeni uwa-
żają, że Internet pozwala uciec od rodzinnych konfliktów, zapomnieć o smutnych wydarzeniach oraz pragną, aby 
rodzice poświęcali im tyle czasu, ile Internetowi rozmówcy. 2. Istotnie więcej chłopców zagrożonych niż niezagrożo-
nych uzależnieniem od Internetu informuje o braku wsparcia ze strony rodziny oraz braku akceptacji i zrozumienia 
ze strony ojca.
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 Summary  Objectives. The aim of the study was to compare in terms of selected family factors the secondary school 
students being at risk and not at risk of Internet addiction.
Material and methods. In the study the authors used the own-construction survey and the Internet Addiction Test by 
young. A group of 129 boys attending secondary school were tested using those methods. Among the distinguished 
group of students there were 44 boys who met the criteria of being at risk of addiction to Internet, defined according 
to young.
Results and conclusions. 1. Boys being at risk of addiction to Internet significantly more often than boys not threaten- 
ed believe that Internet allows them to escape from family conflicts, and they desire their parents to devote them 
as much time as Internet correspondents do. 2. Significantly more boys endangered by Internet addiction indicate 
a lack of support from family and lack of acceptance and understanding from his father when compared to those 
without the risk.
Key words: Internet, youth, family.
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Wyniki

W pierwszym etapie badań spośród grupy 
uczniów wyodrębniono 44 chłopców, którzy speł-
niali kryteria zagrożenia uzależnieniem od Interne-
tu, określone według young oraz 85 uczniów nieza-
grożonych uzależnieniem od Internetu.

Następnie porównano za pomocą testu t oraz 
testu χ2 wyniki uzyskane przez uczniów zagrożo-
nych i niezagrożonych uzależnieniem od Interne-
tu w zakresie zmiennych rodzinnych, uwzględnio-
nych w ankiecie własnej konstrukcji (tab. 1 i 2).

Chłopcy zagrożeni uzależnieniem od Internetu 
istotnie częściej niż chłopcy niezagrożeni uważają, 
że Internet pozwala im uciec od rodzinnych kon-
fliktów i problemów z rodzicami oraz zapomnieć 
o smutnych wydarzeniach z życia. Uczniowie za-
grożeni uzależnieniem od Internetu częściej niż 
uczniowie niezagrożeni uciekają w świat Internetu 

oraz gier komputerowych przed kłótniami w domu, 
a także pragną, aby rodzice poświęcali im tyle cza-
su, ile internetowi rozmówcy. zaznaczyć należy, że 
rodzice chłopców zagrożonych uzależnieniem od 
sieci znacząco częściej grają w gry komputerowe 
niż uczniów niezagrożonych. 

Istotnie więcej chłopców zagrożonych niż nie-
zagrożonych uzależnieniem od Internetu informuje 
o braku wsparcia ze strony rodziny oraz braku ak-
ceptacji i zrozumienia ze strony ojca.

Dyskusja

Otrzymane wyniki informują o tym, że ucznio-
wie zagrożeni uzależnieniem od Internetu czę-
ściej niż niezagrożeni uciekają od rodzinnych kon-
fliktów i problemów w wirtualny świat Internetu 
i gier komputerowych. Podkreślić należy, że rodzi-

Tabela 1. Porównanie zmiennych rodzinnych uczniów zagrożonych (n = 44) i niezagrożonych (n = 85) uzależ-
nieniem od internetu

itemy ankiety niezagrożeni Zagrożeni t p

M sd M sd

rodzice uważają, że z powodu czasu spędzanego  
w Internecie zaniedbuję naukę

1,44 1,37 2,23 1,51 -3,01 0,003

Internet pozwala mi uciec od rodzinnych konfliktów 0,35 0,70 0,77 1,03 -2,42 0,02

Internet jest dla mnie ucieczką od problemów codziennego 
życia

0,16 0,40 0,91 1,18 -4,07 0,001

Chciałbym, aby rodzice poświęcali mi tyle czasu, ile interne-
towi rozmówcy

0,18 0,52 1,00 1,06 -4,88 0,001

Internet pozwala mi zapomnieć o smutnych wydarzeniach  
z mojego życia

0,31 0,64 1,27 1,25 -4,83 0,001

Ograniczam kontakty z rodziną na rzecz czasu w Internecie 0,22 0,59 1,32 1,27 -5,42 0,001

Wykłócam się z rodzicami, by przedłużyć czas spędzany  
w Internecie

0,08 0,28 1,05 1,24 -5,09 0,001

Internet jest najlepszą ucieczką przed problemami  
z rodzicami

0,24 0,63 1,36 1,18 -5,91 0,001

Moi rodzice grają w gry komputerowe 0,53 0,97 1,07 1,34 -2,37 0,02

Przed kłótniami w domu uciekam w świat Internetu, gier 
komputerowych

0,15 0,48 0,98 1,15 -4,55 0,001

Tabela 2. Porównanie zmiennych rodzinnych uczniów zagrożonych (n = 44) i niezagrożonych (n = 85) uzależ-
nieniem od internetu

itemy ankiety niezagrożeni Zagrożeni χ2 Pearsona p

Brak poczucia wsparcia ze strony rodziny 8 20 4,20 0,04

Brak poczucia akceptacji ze strony ojca 5 30 16,10 0,0001

Brak zrozumienia ze strony ojca 18 39 6,36 0,01
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ce uczniów zagrożonych uzależnieniem od sieci 
częściej grają w gry komputerowe oraz poświęcają 
dzieciom mniej czasu, niż rodzice licealistów nie-
zagrożonych tym uzależnieniem. Istotnie więcej 
chłopców zagrożonych niż niezagrożonych uzależ-
nieniem od Internetu informuje o braku wsparcia 
ze strony rodziny oraz braku akceptacji i zrozumie-
nia ze strony ojca. Uzyskane wyniki korespondują 
ze zdaniem badaczy [3], którzy wykazali, że mło-
dzież, która czuje się odsunięta przez ojca, istotnie 
częściej jest zagrożona uzależnieniem od Internetu 
niż grupa kontrolna. Park i wsp. [4] zwracają uwa-
gę, że młodzież uzależniona i zagrożona uzależnie-
niem od Internetu istotnie częściej negatywnie oce-
nia postawy rodzicielskie ojca niż młodzież nieuza-
leżniona od sieci.

Wnioski 

Na podstawie wyników sformułowano następu-
jące wnioski: 
1. Chłopcy zagrożeni uzależnieniem od Internetu 

istotnie częściej niż chłopcy niezagrożeni tym 
uzależnieniem uważają, że Internet pozwala im 
uciec od rodzinnych konfliktów, kłótni w rodzi-
nie, nieporozumień z rodzicami, pozwala zapo-
mnieć o smutnych wydarzeniach z codzienne-
go życia oraz pragną, aby rodzice poświęcali im 
tyle czasu, ile internetowi rozmówcy.

2. Istotnie więcej chłopców zagrożonych niż nie-
zagrożonych uzależnieniem od Internetu infor-
muje o braku wsparcia ze strony rodziny oraz 
braku akceptacji i zrozumienia ze strony ojca.
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