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Сьогодні Інтернет стрімко прив'язує молодь до віртуальної реальності 

та віддаляє, тим самим, від друзів та спілкування з ними. Проведення ними 

в мережі все більшої кількості часу розглядається як виразна тенденція 

надання переваги мережевій комунікації та використанню послуг 

кіберпростору з метою віртуальної самоактуалізації. Завдяки цьому у 

юнаків спостерігається брак досвіду і  комунікативних навичок і, як 

наслідок, може виникнути невпевненість в собі, труднощі при  прийнятті 

вольових і важливих рішень, без яких неможливо повноцінно існувати в 

суспільстві. Теоретичний аналіз літературних джерел з означеної проблеми 

надав можливість визначити підходи, що існують до вивчення феномену 

Інтернет-адикції, а також фактори, що впливають на її виникнення саме в 

підлітковому віці.   

Емпіричне дослідження, що проводилось нами, є першим етапом 

комплексного проекту дослідження впливу Інтернет-залежності на процес 

формування та розвитку особистості в юнацькому віці. Метою цього етапу 

є  визначення відмінностей у  самооцінці та  емоційно-вольовій сфери 

Інтернет-адиктивних юнаків та аналіз іх окремих  особливостей. 

Емпіричні гіпотези включали положення про особливості  самооцінки 

та специфіку емоційно-вольової сфери Інтернет-адиктивних юнаків. Ми 

припустили, що: 

1.Загальна самооцінка Інтернет-залежних юнаків є нижчою, аніж у 

Інтернет-незалежних. 

2. Схильні до Інтернет-залежності, мають значно нижчі показники за 

рівнем впевненості  в собі та нижче оцінюють свою зовнішність, аніж не 

схильні. 

3. Інтернет-залежні юнаки оцінюють свій авторитет у однолітків 

недостатньо високим, порівняно з Інтернет-незалежними. 

        4. Якщо юнаки мають  схильність до Інтернет-адикції, то показник їх 

сили волі буде  менше, ніж у неадитивних юнаків. 

        5. Юнаки з Інтернет-адикцією мають певні емоційні бар’єри у 

міжособистісному спілкуванні. 

Для перевірки емпіричних гіпотез дослідження  та з’ясування  впливу 

Інтернет-адикції на самооцінку та емоційно-вольову сферу юнаків було 

використано наступні психодіагностичні засоби: Тест Кімберлі Янг на 

Інтернет-залежність, адаптований В. О. Лоскутовою (Буровою); Методика 

діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн в модифікації Г.М. Прихожан; 

Методика дослідження самоставлення С.Р. Пантелєєва (МІС), Тест 

«Самооцінка сили волі» М.М.Обозова,  шкала диференційних емоцій 

К.Ізарда, методика діагностики емоційних бар’єрів у міжособистісному 

спілкуванні В.В.Бойко. Обробка результатів дослідження була проведена 

за допомогою математико-статистичних методів (U-критерію Мана-Уїтні 

та t- критерію Стьюдента).  



Аналіз результатів, отриманих у ході емпіричного дослідження, надав 

можливість зробити наступні висновки: 

1. У юнаків, схильних до Інтернет-залежності, переважає середній 

рівень самооцінки (43%), а у несхильних  - самооцінка занадто висока 

(46%) та повністю відсутні показники низької самооцінки. Також у  

юнаків, схильних до Інтернет-залежності, самооцінка значно нижча, аніж у 

несхильних (U = 165,5; при p < 0,01), тобто вони створюють штучний 

віртуальний образ, який відповідав би їх ідеальному уявленню про себе, 

що підтверджує нашу першу емпіричну гіпотезу. 

2. Схильні до Інтернет-залежності юнаки оцінюють свою зовнішність 

значно нижче, ніж несхильні (U =179,5; при р < 0,01). При цьому, вони не 

здатні критично відноситись до зауважень та різких порад стосовно своєї 

зовнішності та, як наслідок, оцінюють її нижче, що підтверджує нашу 

другу гіпотезу. 

3. Обробка результатів обох методик виявила значущі відмінності 

показника «Самовпевненості» (U=126; при р<0,01),(tемп=4,5; при p<0,01), що 

виражена у Іінтернет-залежних юнаків менше, ніж у Інтернет-незалежних. 

Залежні демонструють більш високий рівень внутрішньої напруженості, 

вони менш задоволені собою і своїми можливостями, мають більше 

сумнівів у своїй здатності викликати повагу з боку оточуючих. І це  також 

підтверджує другу емпіричну гіпотезу. 

4. Юнаки схильні до Інтернет-залежності оцінюють свій авторитет у 

однолітків значно нижче, ніж несхильні (U=272,5; при р < 0,01), тобто вони 

менш впевнені, що до їх думки будуть прислухатись. Це також 

підтверджує нашу третю гіпотезу. Також у  юнаків схильних до Інтернет-

залежності менш виражене відбите самоставлення (tемп=3; при p<0,01), 

проявляється невіра у свій авторитет або спроможність викликати 

симпатію. Крім того, існують значущі відмінності самоцінності (tемп=3; 

при p<0,01) між Інтернет-залежними та Інтернет-незалежними юнаками.  

5. Було встановлено достовірні розбіжності між  групами за рівнем 

сили волі та значимі відмінності за шкалами «Неадекватний прояв 

емоцій», Ннебажання зближуватися з людьми на емоційній основі» та 

«Невиразність емоцій», що дозволило визначити наявність розбіжностей  у 

проявах емоційно-вольових компонентів залежних та незалежних юнаків.  

Таким чином, четверта та п’ята гіпотези були підтверджені.  

Отже, ми встановили, що юнаки, схильні до Інтернет-залежності, 

незадоволенні собою і своїми можливостями, зовнішністю, сумніваються в 

здатності викликати повагу, в цінності власної особистості, 

характеризуються відстороненістью, що межує з байдужістю до свого «Я», 

втратою інтересу до свого внутрішнього світу. Було встановлено 

достовірні розбіжності між  групами за рівнем сили волі та значимі 

відмінності за шкалами «Неадекватний прояв емоцій», «Небажання 

зближуватися з людьми на емоційній основі» та «Невиразність емоцій», 

що дозволило визначити наявність розбіжностей  у проявах емоційно-

вольових компонентів залежних та незалежних юнаків.   


