
Sygnały ostrzegawcze wskazujące na rozwój 

uzależnienia dzieci i młodzieży od mediów 

 
U dziecka uzależnionego od mediów można zauważyć załamanie się mechanizmu 

samoregulacji zachowań. Następuje spadek siły woli definiowanej jako „każdy wysiłek 

człowieka w kierunku zmiany własnych reakcji. Reakcje te mogą oznaczać działania, myśli, 

uczucia, pragnienia czy postepowania”. Skuteczna samoregulacja pozwala powstrzymywać 

się od zachowań uzależniających, które są źródłem przyjemności. Dziecko może mieć ochotę 

na czatowanie, ale ma też świadomość, że musi wykonać zadanie domowe.  Jeśli uda mu się 

uniknąć czatowania, mamy wówczas do czynienia z samoregulacją, w przeciwnym razie –                

z jej upośledzeniem lub całkowitym załamaniem. Co upośledza samoregulację? 

Są trzy podstawowe czynniki, na które trzeba zwrócić uwagę:  

1. Niestabilne środowisko wychowawcze oraz sprzeczne standardy, które generują 

sprzeczne cele oraz niezdolność do skutecznego kierowania własnym życiem                

(np. matka zachęca dziecko do nauki, jednocześnie ojciec przyjmuje postawę 

pobłażliwą wobec jego skłonności do gier sieciowych). 

2. Niezwracanie uwagi na własne działania. U dziecka trzeba rozwijać umiejętność 

autorefleksji, oceny samego siebie i własnych działań.  W przeciwnym razie będzie 

ono niezdolne do monitorowania, planowania, kontrolowania i oceniania swoich 

zachowań; do stawiania sobie celów i dążenia do ich realizacji, mimo utrudnień                    

i czasowych spadków motywacji. 

3. Celem przywrócenia sprawnej samoregulacji, należy pomóc dziecku znaleźć 

skuteczną metodę pracy nad sobą, pokonywania własnych słabości, ćwiczenia siły 

woli.  

Załamanie mechanizmu samoregulacji możliwe do zaobserwowania w różnych 

formach aktywności dziecka powinna natychmiast skłonić opiekunów do podjęcia działań 

naprawczych. 

 

  Sygnały ostrzegawcze wskazujące na rozwój uzależnienia dzieci i młodzieży                

od Internetu: 

 Zaabsorbowanie Internetem  - myśli dziecka pochłonięte są tym, co dzieje się                  

w sieci i co mogłoby tam robić, nie potrafi się skoncentrować na bieżących 

sprawach i zadaniach- nauce, odrabianiu lekcji itp. 

 

 Utrata zainteresowania innymi zajęciami - dziecko przestaje interesować się tym, 

co zazwyczaj było ciekawe i sprawiało przyjemność, np. uprawianie sportu,                   

a coraz więcej czasu poświęca na Internet. 

 

 Osłabienie kontaktów z innymi osobami - dziecko coraz mniej czasu spędza                    

z rodzicami i rodzeństwem oraz swoimi znajomymi, nie podejmuje rozmów, 

wydaje się nieobecne myślami, woli spędzać czas przed komputerem. 

 

 Ukrywanie  tego, czym zajmuje się, będąc w sieci - dziecko oszukuje rodziców                   

i stara się ukryć to, co w rzeczywistości robiło, będąc w sieci; zazwyczaj tłumaczy 

się dużą ilością zadanych lekcji. 

 

 Silny sprzeciw wobec ograniczeń dotyczących korzystania z sieci - dziecko 

awanturuje się, a nawet staje się agresywne, kiedy rodzice stawiają ograniczenia 



dotyczące czasu korzystania z sieci; jest wówczas w stanie użyć wszelkich 

środków, np. przemocy, żeby osiągnąć dostęp do sieci. 

 Objawy odstawienia - w sytuacji braku dostępu do Internetu dziecko przeżywa 

silne poczucie straty i nie potrafi sobie z tym poradzić; jest pobudzone, zirytowane 

sytuacją, czasami ma obniżony nastrój albo odczuwa niepokój. 

 

 Wykorzystywanie Internetu jako ucieczki przed codziennymi problemami- 

cyberprzestrzeń staje się dla dziecka miejscem, w którym może zapomnieć                     

o bieżących trudnościach i niepowodzeniach oraz poczuć się kimś znaczącym                 

i poprawić sobie nastrój. 

 

 Korzystanie z sieci pomimo świadomości negatywnych konsekwencji- dziecko nie 

jest w stanie zaprzestać, ani nawet ograniczyć czasu, korzystania z Internetu, 

pomimo że ma świadomość narastających problemów w swoim życiu, kiedy np.: 

nie przechodzi do następnej klasy, nie zdaje egzaminów, zostaje usunięte ze  

szkoły itp.     
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