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Uzależnienie od Internetu i jego osobowościowe 
determinanty
Relationship between personality and Internet addiction

Mateusz J. Barłóg

absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Introduction. Symptoms of Internet addiction affect more and more 
people, leading to negative consequences, therefore the relationship 
between personality traits and this phenomenon is worth considering.
Aim. To determine the relationship between personality traits and 
symptoms of Internet addiction.
Material & Methods. The study involved 536 students of five large 
academic centers in Poland (Lublin, Szczecin, Opole, Wrocław 
and Kraków). The researchers used two questionnaires: the NEO 
Personality Test-FFI by Costa and McCrae adapted by Zawadzki and 
his co-workers, and the Internet Addiction Test by Young in Polish 
adaptation of Poprawa from 2011.
Results. According to the standards of the Problematic Internet Use 
Test, 31% of the respondents have symptoms of addiction. The symptoms 
of Internet addiction correlate positively with neuroticism (p<0.001) 
and negatively with other traits: extraversion, conscientiousness, 
agreeableness and openness to experience (p<0.001). The men 
revealed higher severity of symptoms of dependence as compared to 
the women (p<0.001). Among the surveyed students, the highest level 
of dependence was characteristic of medical students as compared to 
students of sciences and humanities (p=0.009).
Conclusions. High levels of symptoms of Internet addiction are 
associated with personality traits model of the “Big Five” by Costa and 
McCrae, and this relationship is significant for both sexes. The male 
students were characterized by a higher level of symptoms of Internet 
addiction in comparison with the female students.
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Wstęp. Objawy uzależnienia od Internetu dotyczą coraz większej liczby 
osób, prowadząc do negatywnych skutków, dlatego warto zastanowić 
się nad związkiem cech osobowości z tym zjawiskiem.
Cel badań. Określenie związku cech osobowości z symptomami 
uzależnienia od Internetu.
Materiał i metody. Badaniem objęto 536 studentów, pięciu dużych 
ośrodków akademickich Polski (Lublin, Szczecin, Opole, Wrocław 
i Kraków). Wykorzystano dwa kwestionariusze: test osobowości NEO-
FFI autorstwa Costy i McCrae w adaptacji Zawadzkiego i wsp. oraz test 
Problematycznego Użytkowania Internetu opracowany przez Poprawę. 
Test stanowi adaptacje Internet Addiction Test autorstwa Young.
Wyniki. Zgodnie z normami testu Problematycznego Użytkowania 
Internetu 31% badanych przejawia symptomy uzależnienia. Objawy 
uzależnienia od Internetu korelują dodatnio z poziomem neurotyczności 
(p<0,001) oraz ujemnie z pozostałymi cechami: ekstrawersją, 
sumiennością, ugodowością oraz otwartością na doświadczenie 
(p<0,001). Mężczyźni cechują się wyższym nasileniem symptomów 
uzależnienia w porównaniu do kobiet (p<0,001). Wśród badanych 
studentów najwyższy poziom objawów uzależnienia charakteryzuje 
studentów kierunków medycznych, w porównaniu do studentów 
kierunków ścisłych i humanistycznych (p=0,009).
Wnioski. Wysoki poziom objawów uzależnienia od Internetu wiąże 
się z cechami osobowości modelu „wielkiej piątki” Costy i McCrae, 
zależność ta jest istotna dla obu płci. Studiujący mężczyźni cechują się 
wyższym poziomem objawów uzależnienia od Internetu w porównaniu 
do studentek.
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Wprowadzenie

	 W	obecnych	czasach	Internet	stanowi	integralną	
część	ludzkiego	życia,	będąc	dla	użytkownika	źródłem	
wielu	 gratyfikacji.	 Szerokie	 spektrum	 możliwości,	
czy	 wygoda,	 jaką	 oferuje	 Internet	 to	 zalety,	 które	
sprzyjają	pojawieniu	się	uzależnienia	[1,	2].	Badania	
tego	zjawiska	prowadzą	do	wniosku,	że	średnio	jeden	
na	ośmiu	Amerykanów	może	cierpieć	na	symptomy	
uzależnienia	od	Internetu	[3].	Także	kolejne	badania	

w	Polsce	[4-7]	przedstawiają	spory	odsetek	osób	prze-
jawiających	 syndromy	 uzależnienia	 internetowego.	
Badania	azjatyckie	z	2009	roku	[8]	pokazują,	że	zespół	
abstynencyjny	u	internautów	pobudza	te	same	okolice	
mózgowe,	co	głód	narkotykowy,	ponadto	uzależniona	
młodzież	 cechuje	 się	 dużą	 wrogością,	 przejawiając	
zachowania	agresywne	[8].	Skutki	uzależnienia,	jak	
i	 wzrastające	 statystyki	 liczby	 osób	 uzależnionych,	
skłaniają	do	badań	określających	determinanty	tego	
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zjawiska.	 Wśród	 głównych	 predyspozycji	 jednostki	
do	uzależnienia	od	Internetu	wymienia	się	uwarun-
kowania	 osobowościowe,	 które	 stanowią	 przedmiot	
opisywanego	tu	badania.

Uzależnienie od Internetu

	 Uzależnienie	rozumiane	jest	jako	silna	zależność	
organizmu	od	wykonywania	określonej	czynności	lub	
przyjmowania	 substancji	 [9,	10].	Najczęściej	pojęcie	
uzależnienia	 kojarzone	 jest	 z	 zażywaniem	 pewnych	
szkodliwych	substancji,	które	prowadzą	do	zależności	
organizmu	od	ich	działania.	Coraz	częściej	jednak	pod	
pojęciem	uzależnienia	kryją	się	pewne	zachowania,	nad	
którymi	jednostka	traci	kontrolę	[9,	10].	Do	tych	no-
wych	uzależnień	wiążących	się	z	zachowaniem	jednostki	
należy	zaliczyć	uzależnienie	od	Internetu	[11,	12].
	 Za	pioniera	rozważań	związanych	ze	zjawiskiem	
uzależnienia	od	Internetu	uznaje	się	amerykańskiego	
psychiatrę	Goldberga	[13,	14].	Goldberg	zdefiniował	
to	uzależnienie	jako	sytuację,	w	której	ludzie	naduży-
wają	Internetu,	co	wiąże	się	z	wieloma	negatywnymi	
konsekwencjami	fizycznymi	i	psychicznymi	[14].
	 Gdy	kontakt	człowieka	z	tym	środkiem	masowego	
przekazu,	jakim	jest	Internet,	prowadzi	do	zaburzeń	
zachowania,	 możemy	 mówić	 o	 uzależnieniu.	 Do	
głównych	 objawów,	 na	 podstawie	 których	 możemy	
wnioskować	 o	 uzależnieniu	 od	 Internetu,	 możemy	
zaliczyć	[13,	15]:

•	tolerancję	 –	 coraz	 mniejszy	 poziom	 satysfakcji	
wynikającej	 z	 korzystania	 z	 Internetu	 przez	 jed-
nakową	ilość	czasu,	co	prowadzi	do	potrzeby	coraz	
dłuższego	przebywania	w	sieci

•	zespół	abstynencyjny	–	pojawiający	się	już	po	kilku	
dniach	od	zaprzestania	korzystania	z	sieci.	O	ze-
spole	abstynencyjnym	możemy	mówić,	gdy	pojawią	
się	przynajmniej	dwa	objawy	z	następującej	listy:
–	 pobudzenie	psychoruchowe
–	 lęk
–	 obsesyjne	myśli	o	Internecie	i	tym,	co	się	w	nim	

dzieje
–	 obniżenie	nastroju
–	 fantazje	i	marzenia	związane	z	Internetem
–	 dowolne	bądź	mimowolne	poruszanie	palcami	

w	 sposób	 charakterystyczny	 dla	 korzystania	
z	klawiatury	komputerowej.

	 W	celu	redukcji	objawów	zespołu	abstynencyjnego	
jednostka	zaczyna	ponownie	korzystać	z	sieci.	

•	Korzystanie	z	sieci	internetowej	w	czasie	dłuższym	
od	planowanego

•	Pojawienie	 się	 potrzeby	 przerwania	 lub	 ograni-
czenia	korzystania	z	Internetu,	próby	te	są	jednak	
nieudane

•	Poświęcenie	dużej	ilości	czasu	na	czynności	zwią-
zane	 z	 Internetem	 (porządkowanie	 materiałów	
internetowych,	czytanie	książek	o	Internecie)

•	Zmniejszenie	 lub	 zrezygnowanie	 z	 aktywności	
zawodowej,	 społecznej	 lub	 rekreacyjnej	 na	 rzecz	
korzystania	z	Internetu

•	Dalsze	 korzystanie	 z	 Internetu,	 pomimo	 świa-
domości	 powstających	 problemów	 fizycznych,	
społecznych	i	psychologicznych.

	 O	uzależnieniu	możemy	mówić,	gdy	pojawią	się	
minimum	trzy	objawy	z	powyższej	listy	[13,	15].

Niektóre determinanty uzależnienia od Internetu

	 Jednym	 z	 głównych	 atutów	 Internetu,	 prowa-
dzących	do	uzależnienia	mogą	być	gratyfikacje,	jakie	
jednostka	otrzymuje	poprzez	spędzanie	czasu	w	sieci	
[1].	Badania	wykazują,	że	Internet	może	być	miejscem	
ucieczki	od	rzeczywistości,	ale	również	platformą	do	
komunikacji.	 Internet	 poprzez	 anonimowość	 użyt-
kowników	oferuje	poczucie	kontroli	i	bezpieczeństwa	
[1].	Zdaniem	Davisa	[16]	uzależnienie	od	Internetu	
może	mieć	dwie	główne	formy:

•	specyficzną	–	związaną	z	wcześniejszym	podłożem	
patologicznym,	gdzie	Internet	jest	tylko	formą	po-
średnią,	ułatwiającą	dostęp	do	określonych	treści:	
gier	hazardowych,	czy	erotomani

•	niespecyficzną	 –	 taki	 typ	 uzależnienia	 charak-
teryzuje	 osobę	 bez	 określonego	 celu	 korzystania	
z	Internetu.

	 Wyniki	kolejnych	badań	prowadzą	do	wniosku,	
że	istnieje	związek	uzależnienia	od	Internetu	z	pre-
dyspozycjami	 osobistymi	 jednostki.	 Uzależnienie	
od	 Internetu	 wiąże	 się	 między	 innymi	 z	 poziomem	
wrażliwości	emocjonalnej,	czy	skłonnością	do	depre-
sji	[6,	17].	Wydaje	się	również,	że	cechy	osobowości	
psychopatycznej	 mogą	 wpływać	 na	 uzależnienie	 od	
Internetu	 [18].	 Armstrong,	 Phillips	 i	 Saling	 [19]	
wykazali	 związek	 uzależnienia	 z	 niskim	 poziomem	
samooceny.	Jakubik	i	Popławska	[20]	stwierdzili	na-
tomiast,	że	osoby	uzależnione	od	Internetu	są	mniej	
aktywne,	 ostrożniejsze	 w	 kontaktach	 społecznych,	
bardziej	spokojne	i	mniej	skłonne	do	ryzyka,	jednak	
mimo	takiej	charakterystyki	odczuwają	silną	potrzebę	
kontaktów.	Badanie	Plucińskiego	z	2006	roku	[18],	
dotyczące	związku	cech	osobowości	modelu	„wielkiej	
piątki”	 z	 uzależnieniem	 od	 Internetu,	 prowadzi	 do	
wniosku,	że	osoby	uzależnione	cechują	się	wyższym	
poziomem	neurotyczności.	Szmajdziński	w	2005	roku	
[18]	zakładał	związek	poziomu	ekstrawersji	z	uzależ-
nieniem,	jednak	wyniki	badania	nie	wykazały	takiej	
zależności.	Badania	cytowane	przez	Augustynka	[18]	
pokazują,	 że	 uzależnienie	 od	 sieci	 może	 wiązać	 się	
przede	wszystkim	z	introwersją	i	neurotycznością.	
	 Warto	zwrócić	uwagę,	że	mechanizm	pojawienia	
się	uzależnienia	od	Internetu	może	być	różny	dla	ko-
biet	i	mężczyzn.	Być	może	tendencja	ta	wynika	z	czyn-
ników	osobowościowych.	Wyniki	badania	Grohol	[18]	
prowadzą	do	wniosku,	że	spędzanie	czasu	w	sieci	może	
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wiązać	się	z	kompensacją	niezrealizowanych	potrzeb.	
W	badaniu	tym	uzależnione	kobiety	skarżyły	się	na	
poczucie	 samotności	 i	 monotonii	 życiowej,	 często	
towarzyszyło	im	również	poczucie	frustracji.	Okazało	
się	również,	że	kobiety	uzależniały	się	szybciej	od	męż-
czyzn	[18].	Szmajdziński	[18]	wykazał,	że	u	kobiet	
występuje	związek	uzależnienia	od	Internetu	z	niską	
umiejętnością	kontroli	społecznej,	a	także	z	wysokim	
poziomem	 wrażliwości	 społecznej,	 czy	 wrażliwością	
emocjonalną.	 U	 mężczyzn	 natomiast	 zaznaczył	 się	
związek	uzależnienia	z	poziomem	umiejętności	kon-
troli	emocjonalnej	[18].

Problemy i hipotezy badawcze

	 Wyniki	przedstawionych	wyżej	badań	prowadzą	
do	wniosku,	że	uzależnienie	od	Internetu	wiąże	się	
z	pewnymi	cechami	osobowości.	Głównym	problemem	
badania	stało	się	zatem	określenie	relacji	cech	osobo-
wości	 „wielkiej	 piątki”	 z	 symptomami	 uzależnienia	
od	Internetu.
	 Cechy	osobowości	wchodzące	w	skład	„wielkiej	
piątki”	to:

•	Ekstrawersja	–	charakteryzuje	jednostkę	pod	wzglę-
dem	aktywności	i	energii,	a	także	ilość	i	jakość	re-
lacji	interpersonalnych.	Wiąże	się	między	innymi	
z	towarzyskością	i	serdecznością	[21,	22]

•	Neurotyczność	 –	 oznacza	 poziom	 podatności	 na	
doświadczanie	 negatywnych	 emocji,	 związana	
z	takimi	aspektami,	jak	lękliwość,	czy	nadwrażli-
wość	[21,	22]

•	Otwartość	 na	 doświadczenie	 –	 określana	 jako	
predyspozycja	do	poszukiwania	wrażeń	i	nowości	
[21,	22]

•	Ugodowość	–	łączy	się	z	zaufaniem	i	altruizmem,	
określa	 poziom	 nastawienia	 wobec	 innych	 ludzi	
[21,	22]

•	Sumienność	–	charakteryzuje	poziom	determinacji,	
skrupulatności	i	rzetelności	w	działaniu	[21,	22].

	 Wyniki	badań	pokazują,	że	niektóre	z	tych	cech	
wiążą	się	z	uzależnieniem	od	Internetu	[18].	Osoby	
przejawiające	symptomy	uzależnienia	od	Internetu	po-
winny	charakteryzować	się	niższym	poziomem	ekstra-
wersji	oraz	wyższym	poziomem	neurotyczności	[18].

Założenia i cel badań

	 Pojawia	się	natomiast	pytanie	o	związek	pozosta-
łych	cech	osobowości	modelu	„wielkiej	piątki”	z	syn-
dromami	uzależnienia	od	sieci.	Wydaje	się,	że	pozo-
stałe	cechy,	a	więc	ugodowość,	sumienność	i	otwartość	
na	doświadczenie	[22],	również	mogą	być	powiązane	
z	tym	uzależnieniem.	Weryfikacja	tej	zależności	stała	
się	zatem	podstawowym	celem	badania.	
	 Postawiony	cel	badawczy	prowadzi	do	następują-
cych	hipotez:

H1:	 Uzależnienie	 od	 Internetu	 koreluje	 ujemnie	
z	poziomem	 ekstrawersji,	 im	 wyższy	 poziom	
objawów	uzależnienia	tym	niższy	poziom	ekstra-
wersji

H2:	 Uzależnienie	 od	 Internetu	 koreluje	 dodatnio	
z	 poziomem	 neurotyczności,	 im	 wyższy	 poziom	
objawów	 uzależnienia	 tym	 wyższy	 poziom	 neu-
rotyczności

H3:	Istnieje	związek	ugodowości,	sumienności	oraz	
otwartości	na	doświadczenie	z	symptomami	uza-
leżnienia	od	Internetu.

	 Dodatkowe	cele	badania	związane	są	z	przesłan-
kami	płynącymi	z	badań,	zarówno	polskich,	jak	i	z	in-
nych	kultur.	Mechanizm	powstawania	uzależnienia	od	
Internetu	może	być	różny	dla	kobiet	i	mężczyzn	[18],	
być	może	 istnieją	 różnice	płciowe	w	zakresie	 relacji	
cech	osobowości	z	objawami	uzależnienia.	Szmajdziń-
ski	wykazał	związek	wykształcenia	z	uzależnieniem	od	
sieci	[18],	warto	się	zatem	zastanowić	nad	związkiem	
kierunku	studiów,	czy	miejsca	zamieszkania	podczas	
studiów	na	poziom	objawów	uzależnienia.

Materiał i metoda

Osoby badane

	 Grupa	 badana	 to	 studenci	 w	 wieku	 18-28	 lat	
(x=21,88;	 SD=1,741).Przebadano	 grupę	 536	 stu-
dentów,	z	czego	352	kobiety	(65,7%	grupy)	oraz	184	
mężczyzn	(34,3%).	Przebadano	studentów	różnych	
lat,	jednak	większość	stanowią	osoby	z	drugiego	i	trze-
ciego	 roku	 studiów	 (57%).	 Ze	 względu	 na	 miejsce	
pochodzenia	można	wyróżnić	cztery	grupy	badane:	
osoby	pochodzące	ze	wsi	(34,7%),	z	miasta	20-50	tys.	
(21,1%),	z	miasta	50-100tys.	(16,4%)	oraz	z	miast	
powyżej	 100tys.	 mieszkańców	 (27,8%).	 Biorąc	 pod	
uwagę	miejsce	zamieszkania	na	studiach	można	wy-
różnić	mieszkańców	akademika	(39%),	wynajmują-
cych	mieszkanie/stancje	(41,4%)	oraz	mieszkających	
w	domu	rodzinnym	(19,6%).	Przebadano	studentów	
różnych	ośrodków	akademickich	i	na	podstawie	tego	
podziału	można	wyróżnić	osoby	studiujące	w:	Lubli-
nie	(36%),	Krakowie	(15,9%),	Szczecinie	(17,9%),	
Opolu	(15,1%)	i	Wrocławiu	(14,9%).

Metody

	 W	przedstawianym	badaniu	wykorzystano	dwie	
metody.	
	 Pierwszą	z	nich	jest	inwentarz	osobowości	NEO-
FFI	autorstwa	Costy	i	McCrae	w	polskiej	adaptacji	Za-
wadzkiego	i	wsp.	[22].	Test	mierzy	cechy	osobowości	
modelu	 „wielkiej	 piątki”:	 ekstrawersję,	 ugodowość,	
sumienność,	 otwartość	 na	 doświadczenie	 oraz	 neu-
rotyczność.	 Kwestionariusz	 składa	 się	 z	 60	 pozycji	
tworzących	 pięć	 skal	 odpowiadających	 mierzonym	
cechom.	Zadaniem	badanego	jest	ustosunkowanie	się	
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do	tych	pozycji	za	pomocą	odpowiedzi	na	pięciostop-
niowej	skali	[22].
	 Drugim	narzędziem	użytym	w	badaniu	jest	kwe-
stionariusz	Problematycznego	Użytkowania	Internetu	
(PUI)	autorstwa	Young	w	polskiej	adaptacji	Poprawy	
z	2011	roku.	Test	ten	jest	adaptacją	najpopularniejszej	
metody	związanej	z	pomiarem	poziomu	uzależnienia	
od	 Internetu.	 Polska	 adaptacja	 cechuje	 się	 dobrymi	
właściwościami	 psychometrycznymi.	 Zgodność	
wewnętrzna	 testu	 alfa	 Cronbacha	 wyniosła	 0,935,	
natomiast	korelacje	z	Kwestionariuszem	Efektów	Uży-
wania	 Internetu	okazały	się	zadowalające,	osiągając	
w	niektórych	pozycjach	r=0,78.	Test	składa	się	z	22	
pozycji,	dotyczących	użytkowania	Internetu.	Badany	
ustosunkowuje	się	do	stwierdzeń	na	sześciostopniowej	
skali	 od	 „nigdy”	 do	 „zawsze”,	 co	 pozwala	 osiągnąć	
wyniki	od	0	do	110	punktów.	Kwestionariusz	posiada	
polskie	normy	opracowane	na	grupie	3925	badanych	
w	wieku	11-65	lat.	Skala	pozwala	określić	poziom	na-
silenia	symptomów	uzależnienia	od	Internetu	[23].

Wyniki

	 W	 celu	 weryfikacji	 wszystkich	 hipotez	 zastoso-
wano	 korelacje	 rho	 Spearmana,	 ponieważ	 rozkład	
poszczególnych	zmiennych	odbiegał	istotnie	od	roz-
kładu	normalnego	(p<0,05,	df=536).	
	 Wyniki	 analiz	 pozwoliły	 potwierdzić	 wszystkie	
trzy	hipotezy	główne.
	 W	zakresie	hipotezy	H1:	Poziom	ekstrawersji	ko-
reluje	ujemnie	z	objawami	uzależnienia	od	Internetu	
(rs=-0,298;	p<0,001).
	 Również	hipoteza	H2	spotkała	się	z	pozytywną	
weryfikacją:	Poziom	neurotyczności	koreluje	dodatnio	
z	 objawami	 uzależnienia	 od	 Internetu	 (rs=0,284;	
p<0,001).
	 Odnośnie	 hipotezy	 H3	 wszystkie	 pozostałe	
cechy	 osobowości	 modelu	 “wielkiej	 piątki”	 korelują	
ujemnie	z	poziomem	objawów	uzależnienia	od	Inter-
netu.	Im	większy	poziom	objawów	uzależnienia	tym	
niższa	ugodowość	(rs=-0,37;	p<0,001),	sumienność		
(rs=-0,45;	p<0,001)	oraz	otwartość	na	doświadczenie	
(rs=-0,247;	p<0,001).
	 Dodatkowe	 analizy	 pokazują,	 że	 korelacja	 po-
szczególnych	cech	osobowości	z	objawami	uzależnie-
nia	od	Internetu	występuje	zarówno	w	grupie	kobiet,	
jak	i	wśród	mężczyzn	(p<0,001).	Mężczyźni	cechują	
się	jednak	istotnie	wyższym	poziomem	objawów	uza-
leżnienia	w	porównaniu	od	kobiet	(Mann-Whitney	
test:	Z=-4,88;	p<0,001).
	 Biorąc	 pod	 uwagę	 normy	 testu	 PUI,	 aż	 42,9%	
mężczyzn	znalazło	się	w	grupie	o	wysokim	poziomie	
objawów	uzależnienia,	natomiast	pośród	kobiet	liczba	
ta	wyniosła	25,3%.	Najwięcej	kobiet	(60%)	znalazło	
się	w	grupie	o	niskim	poziomie	objawów	uzależnienia,	

natomiast	mężczyzn	o	takiej	charakterystyce	jest	tylko	
30%.	Różnice	te	są	istotne	statystycznie	(Lχ2=22,89;	
p<0,001).
	 Następnie	weryfikacji	poddano	związek	poziomu	
objawów	uzależnienia	od	Internetu	z:	kierunkiem	stu-
diów,	miejscem	zamieszkania	na	studiach	i	miejscem	
pochodzenia.
	 Okazuje	 się,	 że	 rodzaj	 studiowanego	 kierunku	
wiąże	się	z	poziomem	objawów	uzależnienia.	Studenci	
kierunków	medycznych	cechują	się	najwyższym	po-
ziomem	tych	objawów	(H(2)=9,45;	p=0,009).
	 Miejsce	 zamieszkania	 na	 studiach	 nie	 determi-
nuje	 poziomu	 objawów	 uzależnienia	 od	 Internetu	
(H(2)=2,44;	 p=0,295).	 Zatem	 osoby	 mieszkające	
podczas	studiów	na	stancji,	w	akademiku	lub	w	domu	
rodzinnym	 nie	 różnią	 się	 pod	 względem	 poziomu	
uzależnienia	od	Internetu.
	 Również	miejsce	pochodzenia	nie	różnicuje	pozio-
mu	objawów	uzależnienia	od	Internetu	(H(3)=4,88;	
p=0,181).	
	 Natomiast	 biorąc	 pod	 uwagę	 normy	 testu	 PUI	
z	 536	 badanych	 studentów	 tylko	 90	 osób	 (16,8%)	
znalazło	 się	 w	 grupie	 o	 niskim	 poziomie	 objawów	
uzależnienia	od	Internetu,	278	osób	(51,9%)	przeja-
wia	przeciętny	poziom	objawów	uzależnienia,	a	168	
studentów	 (31,3%)	 charakteryzuje	 się	 wysokim	
poziomem	 objawów	 uzależnienia.	 Wyniki	 analizy	
pokazują,	że	studentów	przejawiających	niski	poziom	
objawów	uzależnienia	jest	istotnie	najmniej	(χ2=99,8;	
p<0,001).

Tabela I. Poziom korelacji poszczególnych cech osobowości z objawami 
uzależnienia od Internetu
Table I. Level of correlation of individual personality traits with symptoms 
of Internet addiction

Rs P

Ekstrawersja -0,298 <0,001

Neurotyczność 0,284 <0,001

Ugodowość -0,37 <0,001

Sumienność -0,45 <0,001

Otwartość na doświadczenie -0,247 <0,001

Tabela II. Średni poziom objawów uzależnienia w grupie kobiet i w grupie 
mężczyzn
Table II. Mean level of addiction symptoms in groups of men and women

Kobiety Mężczyźni P

X SD X SD

uzależnienie 30,25 19,846 40,01 22,261 <0,001

Tabela III. Średni poziom objawów uzależnienia od Internetu w grupie stu-
dentów różnych kierunków
Table III. Mean level of addiction symptoms in groups of students of different 
study programs

X SD

Kierunki humanistyczne 32,82 21,08

Kierunki ścisłe 31,68 19,5

Kierunki medyczne 42,11 23,83
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Dyskusja

	 Wyniki	uzyskane	w	badaniu	pozwoliły	odpowie-
dzieć	 na	 pytanie:	 jaki	 jest	 związek	 cech	 osobowości	
z	symptomami	uzależnienia	od	 Internetu?	Potwier-
dziły	się	przesłanki	o	związku	neurotyczności	i	eks-
trawersji	[18]	z	przejawami	uzależnienia,	natomiast	
ciekawym	wynikiem	wydaje	się	związek	pozostałych	
cech	osobowości	modelu	„wielkiej	piątki”	z	objawami	
uzależnienia	od	Internetu.	Można	zatem	powiedzieć,	
że	uzyskane	wyniki	korespondują	z	badaniami	zarów-
no	polskimi,	jak	i	zagranicznymi	[17,	18].	Uzyskane	
wyniki	 świadczą	 o	 mniejszej	 towarzyskości,	 otwar-
tości	 osób	 przejawiających	 objawy	 uzależnienia	 od	
Internetu.	Wydaje	się	to	logiczne,	biorąc	pod	uwagę	
czynniki,	 jakie	sprzyjają	uzależnieniu	od	Internetu,	
a	 więc	 anonimowość,	 poczucie	 bezpieczeństwa,	 czy	
kontroli.	Taki	wynik	wydaje	się	zgodny	z	badaniem	
Jakubika	 i	 Popławskiej	 [20],	 w	 którym	 wykazano	
między	innymi,	że	osoby	uzależnione	są	ostrożniejsze	
w	kontaktach	z	innymi	ludźmi	oraz	mniej	skłonne	do	
ryzyka,	mniej	aktywne	i	bardziej	spokojne.	Wnioski	
płynące	 z	 powyższego	 badania	 w	 pełni	 uzasadniają	
niższy	poziom	otwartości	na	doświadczenia	w	grupie	
osób	 przejawiających	 objawy	 uzależnienia.	 Osoby	
o	takim	stopniu	korzystania	z	Internetu	cechują	się	
również	 niższym	 poziomem	 ugodowości.	 Być	 może	
jest	 to	 związane	 z	 niższym	 poziomem	 kompetencji	
społecznych,	inteligencji	emocjonalnej,	czy	samooce-
ny,	 co	 wykazano	 w	 innych	 badaniach	 uzależnienia	
od	 Internetu	 [18,	 19,	 24].	 Poziom	 przejawianych	
symptomów	uzależnienia	od	Internetu	koreluje	po-
zytywnie	z	poziomem	neurotyczności,	a	więc	osoby	
przejawiające	 w	 wysokim	 stopniu	 uzależnienie	 od	
Internetu	 cechują	 się	 dużą	 wrażliwością	 na	 odczu-
wanie	negatywnych	emocji.	Taki	wniosek	 jest	bliski	
dotychczasowym	badaniom	uzależnienia	od	Internetu	
[18,	25].	 Osoby	 uzależnione	 od	 Internetu	 cechuje	
również	 niższy	 poziom	 sumienności.	 Taki	 wniosek	
wydaje	 się	 spójny	 ze	 skutkami	 uzależnienia,	 gdzie	
osoby	nadmiernie	korzystające	z	Internetu	rezygnują	
z	pozostałych	sfer	życiowych,	na	rzecz	przebywania	
w	świecie	wirtualnym	[13-15].
	 Dotychczasowe	badania	wskazują,	że	mechanizm	
uzależnienia	 od	 Internetu	 może	 być	 odmienny	 dla	
kobiet	i	mężczyzn	[18].	Niniejsze	badanie	pokazuje,	
że	 cechy	 osobowości	 takie	 jak	 ekstrawersja,	 ugo-
dowość,	 sumienność,	 otwartość	 na	 doświadczenie	
i	neurotyczność	 korelują	 w	 podobny	 sposób	 z	 obja-
wami	uzależnienia	od	Internetu	w	grupie	kobiet,	jak	
i	w	grupie	mężczyzn.	Wyniki	badania	prowadzą	jed-
nak	do	wniosku,	że	studiujący	mężczyźni	cechują	się	
większym	nasileniem	objawów	uzależnienia	od	sieci,	
w	porównaniu	do	studiujących	kobiet.
	 Analiza	związku	przejawów	uzależnienia	od	In-
ternetu	z	miejscem	pochodzenia,	czy	zamieszkania	na	

studiach,	wykazała	brak	takiej	zależności.	Natomiast	
weryfikacja	 relacji	 poziomu	 objawów	 uzależnienia	
z	rodzajem	studiowanego	kierunku	wykazała,	że	stu-
denci	kierunków	medycznych	cechują	się	najwyższym	
poziomem	objawów	uzależnienia	od	Internetu,	w	po-
równaniu	do	studentów	kierunków	humanistycznych	
i	ścisłych.	Poniekąd	taki	wniosek	łączy	się	z	badaniem	
Szmajdzińskiego	 z	 2005	 roku	 [18].	 Autor	 stwier-
dził,	że	osoby	z	wykształceniem	średnim	cechowały	
się	 najwyższym	 stopniem	 uzależnienia,	 co	 sugeruje	
związek	wykształcenia	z	uzależnieniem	od	Interne-
tu.	Najwyższy	poziom	objawów	uzależnienia	wśród	
studentów	 kierunków	 medycznych	 koresponduje	
również	z	badaniem	studentek	pielęgniarstwa,	gdzie	
10%	 badanej	 grupy	 wykazało	 objawy	 uzależnienia	
[11].	Wydawać	by	się	mogło,	że	to	osoby	studiujące	
na	kierunkach	informatycznych/ścisłych,	będą	cecho-
wać	się	wyższym	poziomem	uzależnienia,	jednak	nie	
zanotowano	takiej	zależności.	
	 Podsumowując	należy	stwierdzić,	że	kolejne	ba-
dania	sygnalizują	coraz	wyższy	odsetek	osób	przeja-
wiających	objawy	uzależnienia	od	Internetu.	Wyniki	
badań	polskich	z	ostatnich	lat	pokazują,	że	liczba	osób	
przejawiających	 objawy	 uzależnienia	 może	 wynosić	
od	około	20%	do	nawet	40%	[6,	26].	W	autorskim	
badaniu	31%	studentów	znalazło	się	w	grupie	przeja-
wiającej	symptomy	uzależnienia,	a	kolejne	51%	plasuje	
się	w	grupie	przeciętnej	i	zagrożonej	uzależnieniem.	
Tylko	niecałe	20%	wykazało	niski	poziom	korzystania	
z	Internetu.	Badania	te	pokazują,	że	zjawisko	to	może	
stać	się	w	przyszłości	dużym	problemem	społecznym,	
który	niesie	za	sobą	poważne	konsekwencje	zarówno	
fizyczne,	jak	i	psychologiczne.	Ważnym	celem	wydaje	
się	zatem	określenie	wszelkich	czynników	mających	
wpływ	na	powstawanie	uzależnienia,	w	tym	określe-
nie	 uwarunkowań	 osobowościowych	 sprzyjających	
powstawaniu	zaburzenia.	By	móc	dobrze	zrozumieć	
to	zjawisko	i	ułożyć	programy	profilaktyczne	należy	
zbadać	również	młodsze	grupy,	wśród	których	obser-
wuje	 się	 coraz	 szybszy	 wzrost	 liczby	 uzależnionych	
osób.	 Warto	 także	 zastanowić	 sie	 nad	 związkiem	
cech	osobowości	z	poszukiwaniem	konkretnych	treści	
w	Internecie,	bo	to	konkretne	czynności	mogą	kore-
lować	z	pojawianiem	się	uzależnienia,	na	co	wskazują	
zarówno	teorie	[16]	jak	i	badania	[2,	13].

Wnioski
1.	 Wysoki	 poziom	 objawów	 uzależnienia	 od	 In-

ternetu	wiąże	się	z	cechami	osobowości	modelu	
„wielkiej	piątki”	Costy	i	McCrae,	zależność	ta	jest	
istotna	dla	obu	płci.	

2.	 Zgodnie	z	normami	testu	Problematycznego	Użyt-
kowania	Internetu,	31%	przebadanych	studentów	
przejawia	wysoki	stopień	objawów	uzależnienia	
internetowego.	Studiujący	mężczyźni	cechują	się	
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wyższym	 poziomem	 objawów	 uzależnienia	 od	
Internetu	w	porównaniu	do	studentek.	

3.	 Warto	 zweryfikować	 związek	 cech	 osobowości	
z	konkretnymi	zachowaniami	w	Internecie	(gry,	
czaty	internetowe,	itd.),	a	także	przebadać	młod-
sze	grupy	wiekowe,	wśród	których	rośnie	poziom	
objawów	uzależnienia	od	Internetu.	

4.	 Powyższa	wiedza	powinna	wpłynąć	na	wprowa-
dzanie	działań	profilaktycznych	mających	na	celu	
zmniejszenie	zjawiska	uzależnienia	od	Interne-
tu.
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