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Streszczenie

Abstract

Wst´p: Celem niniejszej pracy jest wykazanie zale˝noÊci mi´dzy cechami osobowoÊciowymi, a uzale˝nianiem
si´ od komputera.
Materia∏ i metody: Badania prowadzone by∏y w latach
2006–2008 wÊród studentów Wy˝szej Szko∏y Technologii
Informatycznych w Katowicach. Zastosowane metody
badawcze to: Skala Inteligencji Emocjonalnej w Pracy,
Kwestionariusz Kompetencji Spo∏ecznych, Inwentarz
Stanu i Cechy L´ku – STAI, Test Kimberly S. Young,
Kwestionariusz Kryzysu w WartoÊciowaniu, Skala DyrektywnoÊci oraz sk∏adajàcy si´ z 23 pytaƒ Kwestionariusz Ogólny opracowany dla celu badania.
Wyniki: 12,70% badanych respondentów spe∏nia∏o
kryteria uzale˝nienia od komputera, 76,34% osób uwa˝a∏o si´ za uzale˝nionych od tego medium.
Wnioski: Takie w∏aÊciwoÊci osobowoÊciowe jak inteligencja emocjonalna w pracy, tendencja do zachowaƒ autorytarnych, a tak˝e system wartoÊci mogà mieç wp∏yw
na uzale˝nianie si´ od komputera. Nie wykazano takiej
zale˝noÊci w stosunku do osobowoÊci l´kowej oraz kompetencji spo∏ecznych.

Background: The aim of this work is to prove the relation between the personality traits and computer addicting. The research was carried out from 2006 to 2008
among the students of High School of Information Technology in Katowice.
Material and methods: Research methods: Scale of
Emotional Intelligens at Work, Social Competences Questionnaire, State-Trait Anxiety Inventory – STAI, Kimberly S. Young Test, Questionnaire to Assess the Level of
Crises of Values, Directivity Scale and a questionnaire of
23 questions prepared for the research purposes.
Results: 12.70% of the examined population met the
criteria for computer addiction. In the own view, 76.34%
considered themselves addicted to this medium.
Conclusions: Personality traits such as emotional intelligence at work, inclination to authoritative behaviors as
well as the value system may have influence on the addicting to a computer. No such relation was proven with reference to self – efficacy and anxious personality.
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Wst´p
Istnieje coraz wi´cej dowodów na to, ˝e rozszerzajàcy si´ ciàgle zakres komputeryzacji b´dàcej du˝ym udogodnieniem dla funkcjonowania cz∏owieka
we wspó∏czesnym Êwiecie ma równie˝ negatywne
skutki. Powszechne stosowanie komputerów stwarza ryzyko zagro˝enia nie tylko zdrowia fizycznego,
ale i psychicznego jednostki [1–3].
Problem dotyczy zarówno osób które majà kontakt z komputerem ze wzgl´du na charakter wykonywanej pracy zawodowej, jak i pozosta∏ych jego
u˝ytkowników. Utrata kontroli nad czasem i sposobem korzystania z tego medium bywa przyczynà
niepokojàcego zjawiska, jakim jest uzale˝nianie si´
od komputera, g∏ównie sieci internetowej, co mo˝e
byç uwarunkowane zarówno zewn´trznymi, niezale˝nymi od jednostki czynnikami, jak i jej cechami
osobowoÊciowymi [4, 5]. W przeprowadzonym badaniu uwzgl´dnione zosta∏y takie w∏aÊciwoÊci osobowoÊciowe jak: system wartoÊci, kompetencje
spo∏eczne, tendencja do zachowaƒ l´kowych, dyrektywnoÊç, poziom inteligencji emocjonalnej
w pracy.
Bioràc pod uwag´, ˝e komputer staje si´ nieod∏àcznym elementem codziennego ˝ycia, temat poruszany w niniejszej pracy jest ciàgle aktualny i nie powinien pozostawaç oboj´tnym dla instytucji i placówek promujàcych zdrowie i dbajàcych o kondycj´ fizycznà i psychicznà jednostki [6–10].

Materia∏ i metody
W badaniu wzi´∏o udzia∏ 131 osób I i II roku studiów stacjonarnych i zaocznych Wy˝szej Szko∏y
Technologii Informatycznych w Katowicach w latach 2006–2008. Osoby tylko studiujàce stanowi∏y
42,72%, a pracujàce i studiujàce jednoczeÊnie
57,28%. Przewa˝ali m´˝czyêni – 91,26%, kobiety
stanowi∏y 8,74% wszystkich badanych. Wykszta∏cenie Êrednie posiada∏o 88,35% osób, wy˝sze – 6,8%,
niepe∏ne wy˝sze – 4,85%. Ârednia wieku wynosi∏a
21 lat (19–44). W grupie pracujàcych 13,59% osób
nie mia∏o kontaktu w zak∏adzie pracy z komputerem, 43,69% u˝ywa∏o komputera w czasie wykonywania pracy zawodowej.
Kwestionariusz Ogólny opracowany dla celu badania sk∏adajàcy si´ z 23 pytaƒ pomóg∏ uzyskaç informacje na temat iloÊci lat korzystania przez badanych z komputera oraz godzin przebywania
dziennie w kontakcie z tym urzàdzeniem, czy kontakt z komputerem wp∏ywa na ich relacje z innymi
osobami oraz w∏asne samopoczucie, czy i jakie
symptomy negatywnych stanów emocjonalnych na
skutek u˝ywania komputera pojawiajà si´ u nich
najcz´Êciej. Zastosowany w badaniu test K.S.
Young [11] pozwoli∏ wy∏oniç z grupy badanej oso-
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by spe∏niajàce kryteria uzale˝nienia od komputera.
Do tego celu zosta∏a wykorzystana równie˝ ocena
w∏asna osób dotyczàca postrzegania siebie w kategorii „uzale˝niony’’ lub „nieuzale˝niony’’ od komputera. Przy pomocy Skali Inteligencji Emocjonalnej w Pracy X. Gliszczyƒskiej okreÊlony zosta∏ poziom inteligencji emocjonalnej osób badanych, na
którà sk∏ada∏a si´ inteligencja dotyczàca dwóch
sfer, tj. filozofii ˝ycia oraz sytuacji pracy [12].
Kompetencje spo∏eczne oceniane by∏y Kwestionariuszem Kompetencji Spo∏ecznych A. Matczak
i dotyczy∏y trzech ró˝nych sytuacji, tj. bli˝szych
kontaktów interpersonalnych, ekspozycji spo∏ecznych oraz sytuacji wymagajàcych zachowaƒ asertywnych [13]. Sk∏onnoÊci autorytarne mierzone
by∏y Skalà DyrektywnoÊci J. Raya (wersja polska
P. Brzozowski) [14]. Stopieƒ trudnoÊci lub zaburzeƒ w wartoÊciowaniu zosta∏ okreÊlony przy pomocy Kwestionariusza Do Badania Kryzysu
w WartoÊciowaniu P. Olesia [15]. Do wy∏onienia
z grupy badanej osobowoÊci l´kowych pos∏u˝y∏ Inwentarz Stanu i Cechy L´ku (wersja polska: C.D.
Spilberger, J. Strelau, M. Tysarczyk i K. WrzeÊniewski) [16].

Wyniki i omówienie
Przeprowadzone badanie pozwoli∏o zinterpretowaç zagadnienie w aspekcie uwzgl´dnionych cech
osobowoÊci, które zgodnie z za∏o˝eniem mog∏yby
mieç wp∏yw na uzale˝nianie si´ od komputera.
Prawie 40% badanej populacji pozostawa∏o
w kontakcie z komputerem co najmniej 7–10 lat,
36,89% korzysta∏o z komputera 11–15 lat. Najkrócej, tj. od 3–6 lat u˝ywa∏o komputera 11,65%
osób. Analiza wyników wskaza∏a, ˝e dla badanej
grupy czas przeznaczany na komputer w ciàgu
dnia jest przede wszystkim wypadkowà czasu,
w którym osoby pozostajà w kontakcie z tym
urzàdzeniem w zak∏adzie pracy oraz czasu jaki
sp´dzajà przed monitorem w domu lub na uczelni
w zwiàzku z kontynuowaniem nauki na studiach
wy˝szych. Najwi´cej czasu na komputer w ciàgu
dnia przeznaczali studenci pracujàcy. W zak∏adzie
pracy 66,22% osób pozostawa∏o w kontakcie
z tym urzàdzeniem d∏u˝ej ni˝ 4 godz. dziennie. Zarówno osoby studiujàce, jak i pracujàce (bez
i z komputerem) korzysta∏y z tego urzàdzenia
w domu d∏u˝ej ni˝ 4 godz. dziennie, nie wy∏àczajàc sobót i niedziel, przy czym najliczniejszà pod
tym wzgl´dem by∏a grupa tylko studiujàca
(77,27%). Kryteria uzale˝nienia od komputera
spe∏nia∏o 12,70% respondentów. Ocena w∏asna badanych by∏a nast´pujàca: 76,34% postrzega∏o siebie jako uzale˝nionych, 23,66% jako nieuzale˝nionych od komputera.
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W badanej populacji przewa˝a∏y osoby z wy˝szym ni˝ przeci´tny (35,%) i przeci´tnym (31,25%)
poziomem inteligencji emocjonalnej w pracy.
W grupie nieuzale˝nionej od komputera 35% osób
posiada∏o ni˝szy ni˝ przeci´tny poziom tej cechy,
w grupie uzale˝nionej, osób tych by∏o o po∏ow´
mniej, a prawie 40% uzyska∏o wynik powy˝ej przeci´tnej. Niski poziom kompetencji spo∏ecznych
przewa˝a∏ zarówno w grupie uzale˝nionej
(93,44%) jak i nieuzale˝nionej (87,50%) od komputera.
TrudnoÊci w wartoÊciowaniu zosta∏y wykazane
w stosunku do 39,29% grupy uzale˝nionej. W grupie nieuzale˝nionej osoby te stanowi∏y 19,35%. Problemy z w∏asnym system wartoÊci dotyczy∏y przede
wszystkim zagubienia i uporzàdkowania wartoÊci.
Podwy˝szony poziom l´k–cecha zosta∏ stwierdzony
u 23% osób uzale˝nionych oraz 22,22% osób z grupy nieuzale˝nionej od komputera. Pozosta∏e osoby,
tj. 77% z grupy uzale˝nionej oraz 77,78% z grupy
nieuzale˝nionej nie wykazywa∏y symptomów osobowoÊci l´kowej.
Osoby z wysokim poziomem dyrektywnoÊci
przewa˝a∏y w grupie nieuzale˝nionej (46,67%).
W grupie uzale˝nionej najwi´cej osób (35,48%) reprezentowa∏o niski poziom tej cechy.
Oceniajàc dzia∏anie komputera, badana populacja uwa˝a, ˝e mo˝e on mieç negatywny wp∏yw na
stan psychiczny jednostki oraz jej funkcjonowanie
spo∏eczne.
Na pytanie, czy praca przy komputerze ogranicza kontakty interpersonalne osób badanych
33,98% odpowiada∏o, ˝e ma mniej czasu dla rodziny i znajomych w zwiàzku z pracà przy komputerze,
3,8% – ˝e wi´cej czasu mo˝e przeznaczaç na te kontakty, 62,14% nie dostrzega∏o istotnego wp∏ywu
pracy przy komputerze na czas poÊwi´cany rodzinie
i znajomym.
SpoÊród studentów pracujàcych 35,92% podawa∏o, ˝e praca z komputerem ogranicza ich relacje
ze wspó∏pracownikami, 8,74% – ˝e dzi´ki temu mo˝e wi´cej czasu przeznaczyç na komunikacj´
w miejscu pracy, 55,34% nie widzia∏o takiej zale˝noÊci.
Wp∏yw komputera na w∏asne samopoczucie badani ocenili w sposób nast´pujàcy: 28,16% twierdzi∏o, ˝e kontakt z komputerem niekorzystnie wp∏ywa
na ich samopoczucie, 15,53% – ˝e ma pozytywny
wp∏yw, 56,31% – ˝e pozostaje bez wp∏ywu na ich samopoczucie. SpoÊród negatywnych stanów emocjonalnych pojawiajàcych si´ najcz´Êciej podczas pracy
przy komputerze podawane by∏y dra˝liwoÊç
(46,60%), agresja (15,53%), niepokój (13,57%), l´k
(9,71%). Ogólne zm´czenie wyst´powa∏o u 77,67%
osób. ˚adnych dolegliwoÊci nie zg∏asza∏o 8,74% badanych respondentów.

Wnioski
Przeprowadzone badanie pozwoli∏o sformu∏owaç nast´pujàce wnioski:
1. Mniejszà tendencj´ do uzale˝niania si´ od
komputera mogà przejawiaç osoby posiadajàce ni˝szy ni˝ przeci´tny poziom inteligencji emocjonalnej
w pracy.
2. Im bardziej zaburzony system wartoÊci tym
wi´ksze prawdopodobieƒstwo uzale˝niania si´ od
komputera.
3. Mniejsze ryzyko w uzale˝nianiu si´ od komputera mo˝e wyst´powaç u osób ze sk∏onnoÊcià do zachowaƒ autorytarnych.
4. Wyniki nie wykaza∏y, ˝e kompetencje spo∏eczne oraz tendencja do zachowaƒ l´kowych to cechy
osobowoÊci, które mogà odgrywaç znaczàcà rol´
w zjawisku uzale˝niania si´ od komputera.
5. Wielogodzinny kontakt z komputerem w zak∏adzie pracy mo˝e sprzyjaç uzale˝nianiu si´ od
komputera.
6. U osób pozostajàcych w codziennym wielogodzinnym kontakcie z komputerem mo˝e pojawiç si´
tendencja do postrzegania siebie jako uzale˝nionych
od tego medium.
7. Istnieje potrzeba kontynuowania badaƒ dotyczàcych negatywnych skutków dzia∏ania komputera
na jego u˝ytkowników.
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