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ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
У статті розглядається сутність комп’ютерної залежності, психологічні 

симптоми та причини адикції; представлені результати емпіричного 
дослідження емоційно-мотиваційних чинників виникнення комп’ютерної 
залежності серед студентської молоді. 

Ключові слова: комп’ютерна залежність, Інтернет-залежніть, 
комп’ютерні технології, адиктивна поведінка, азартна гра. 

 
В статье рассматривается суть компьютерной зависимости,  

психологические симптомы и причины аддикции, представлены результаты 
эмпирического исследования эмоционально-мотивационных факторов 
возникновения компьютерной зависимости среди студенческой молодежи. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, Интернет-зависимость, 
компьютерные технологии, аддиктивное поведение, азартная игра. 

 
 In the article, the results  of  an empirical research on  emotional  and  

motivational  factors affecting students’ computer addiction formation are 
scrutinized.  

 Keywords: computer  addiction, Internet-addiction, computer-technology, 
addictive behaviour, gambling. 
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Актуальність проблеми. Зміни, які відбуваються у нашому 

суспільстві, висунули цілий ряд проблем, однією з яких є проблема 
комп’ютерної залежності у молоді. Інформаційні технології та 
комп’ютерна техніка, являючи собою потужний фактор розвитку 
суспільства, чинять істотний вплив на стиль мислення людини, на 
особливості її світосприйняття та спосіб спілкування.  

У наш час велику питому вагу активності молоді в Інтернеті, на 
жаль, складає стихійна діяльність, в процесі якої користувачі 
опиняються під тиском інформації, яка іноді є деструктивною. Маючи 
недостатньо розвинені механізми психологічного захисту, молоді люди 
нерідко потрапляють у залежність, стають об’єктами керування і навіть 
маніпулювання. У зв’язку зі стрімким зростанням рівня комп’ютерної 
залежності серед молоді проблема чинників виникнення комп’ютерної 
залежності та її профілактики все більше турбує як батьків, практичних 
психологів, так і викликає гострий науково-практичний інтерес у 
дослідників. 

Дослідники визначали як позитивні, так і негативні психологічні 
впливи сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Позитивний вплив комп’ютерних технологій на стимулювання 
продуктивних, творчих функцій інтелектуальної діяльності людини 
досліджували І.Ф.Аршава, Ю.Д.Бабаєва, Т.Ю.Введенська, 
О.Є.Войскунський, Е.Л.Носенко, Є.С.Полат, Я.О.Пономарьов, 
В.В.Рубцов, М.Л.Смульсон, О.К.Тихомиров, Л.І.Травіна, 
В.М.Фатурова, К.М. Шоломій.  

Дослідженню проблеми негативних наслідків комп’ютеризації, 
пов’язаних з Інтернет-залежністю, інформаційними перевантаженнями, 
формуванням деструктивного образу світу присвячені роботи 
Н.М.Алексеєнко, Т.Ю.Больбот, Н.М.Бугайової, Т.М.Вакуліч, 
М.Гриффітс, Н.В. Чудової, Л.М.Юр’євої, К.Янг.  

У цьому ж напрямку були проведені дослідження з вивчення 
психологічних напрямків комп’ютеризації у навчальній та професійній 
діяльності. Зокрема, предметом вивчення виступили певні навички, 
окремі психічні процеси, пов’язані з особливостями сприймання та 
переробки комп’ютерної інформації (Н.Ю. Вергілес, В.М.Гордон, 
В.П.Зінченко, В.М.Мунілов, Д.Норман, С.Пейперт, В.М. Пєтухов, 
С.М.Симоненко, О.К.Тихомиров, А.Г.Шмельов). 

Дослідженням діагностичних критеріїв інтернет-залежності 
займалися зарубіжні автори: А.Голдберг, О.М.Рейлі, К.Янг. 
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Деякі аспекти психологічних особливостей аналізу хакерства, як 
форми інтернет-залежності, висвітлено в розвідках А.Войскунського, 
О.Смислової, А.Долнікової, П.Біленчука. 

 
Метою нашої  статті є на основі доступних літературних джерел 

проаналізувати стан розробки проблеми комп’ютерної залежності; за 
допомогою пілотного дослідження виявлення зв’язків між емоційно-
мотиваційними чинниками та рівнем проявів комп’ютерної залежності 
у студентської молоді.  

Залежність – одне з базових переживань людини, що посідає 
важливе місце в її психічному житті. У рамках психічної норми існують 
різноманітні форми залежності батьків і дітей, подружжя, членів 
команди в бізнесі і спорті.  

Проте, коли ця якість сягає патологічних розмірів, людина втрачає 
здатність критично мислити, співвідносить своє життя з цінностями 
однієї авторитарної особистості або групи людей, руйнує значущі 
сімейні і соціальні зв’язки [19].  

На думку Ленса М. Доде, адикція (залежність) – це феномен, який 
виявляє собою компульсивну поведінку з нездоланним потягом; вся 
сутність його сприймається адиктом і людьми, які його оточують, як 
існування без контролю [16].  

За Скоттом Даулінгом, адикція – це спроба вирішення життєвих 
проблем індивідами, які мають різні рівні вразливості та здатності до 
швидкого відновлення сил. Вчений розглядає адикцію в аспекті 
людського розвитку й адаптації [2]. 

Особливість адиктивної поведінки полягає в тім, що, прагнучи піти 
від реальності, люди намагаються штучним шляхом змінити свій 
психічний стан, що дає їм ілюзію безпеки, відновлення рівноваги. 
Існують різні види адитивної поведінки, як фармакологічного, так і 
нефармакологічного характеру. Вони являють собою загрозу для 
здоров’я (фізичного і психічного) не тільки самих адиктів, але і тих, хто 
їх оточує, значний збиток наноситься міжособистісним відносинам [4]. 

Адиктивна поведінка – одна з форм деструктивної поведінки, що 
виражається в прагненні до відходу від реальності шляхом зміни свого 
психічного стану за допомогою прийому деяких речовин або постійною 
фіксацією уваги на визначених предметах або видах діяльності, що 
супроводжується розвитком інтенсивних емоцій. Цей процес постійно 
захоплює людину, починає керувати її життям. Людина стає 
безпомічною перед своєю пристрастю. Вольові зусилля слабшають і не 
дають можливості протистояти адикції. 
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Адиктивна особистість у своїх спробах шукає свій універсальний, 
але однобічний спосіб виживання – відхід від проблем. Природні 
адаптаційні можливості адикта порушені на психофізіологічному рівні. 
Першою ознакою цих порушень є відчуття психологічного 
дискомфорту. Психологічний комфорт може бути порушений за 
різними причинами, як внутрішніми, так і зовнішніми. Життя завжди 
супроводжують перепади настрою, але індивіди по-різному 
сприймають ці стани і по-різному на них реагують. Одні готові 
протистояти викликам долі, брати на себе відповідальність за те, що 
відбувається, і приймати рішення, а інші важко переносять навіть 
короткочасні і незначні коливання настрою і психофізичного тонусу. Як 
спосіб відновлення психологічного комфорту вони обирають адикцію, 
прагнучи до штучної зміни психічного стану, одержання суб’єктивно-
приємних емоцій. Таким чином, створюється ілюзія вирішення 
проблеми. Подібний спосіб боротьби з реальністю закріплюється в 
поведінці людини і стає стійкою стратегією взаємодії з дійсністю [2; 3; 
4]. 

В повсякденне життя стрімко входять комп’ютери, зростає кількість 
людей, які вміють працювати із комп’ютерними програмами, грати в 
комп’ютерні ігри, спілкуватися в мережі Інтернет. Це добра 
психологічна розрядка, засіб для зняття напруги після роботи. На жаль, 
цей засіб досить часто перетворюється на самоціль, розвивається 
комп’ютерна залежність. 

Комп’ютерна залежність – це нав’язливе бажання включити 
комп’ютер і нездатність його виключити [12]. На думку А.Г. Шмельова 
[13], це надмірне захоплення рольовими комп’ютерними іграми, в яких 
гравець відіграє роль віртуального персонажа і живе його життям, 
відчуваючи себе в реальності дискомфортно. 

Офіційно комп’ютерну залежність було визнано психіатрами в 
середині 90-х років XX століття. Існують варіанти залежності від 
комп’ютерних ігор: on-line addiction, тобто залежність пов’язана з 
постійною ідеєю гри в Інтернеті, of-line addiction – постійне 
користування комп’ютерними іграми без входу в Інтернет [2]. Сучасні 
дослідники комп’ютерної залежності умовно поділяють комп’ютерні 
ігри на рольові та нерольові [2; 4].  

1.Рольові комп’ютерні ігри – це ігри, в яких гравець бере на себе 
роль комп’ютерного персонажа, тобто сама гра зобов’язує гравця 
виступати в ролі конкретного або уявного комп’ютерного героя. 

Психологічна залежність від рольових комп’ютерних ігор є 
найбільшою за ступенем свого впливу на особистість гравця. 
Психологи виділяють два основних психологічних механізми утворення 
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залежності від рольових комп’ютерних ігор: потреба втечі від 
реальності та прийняття ролі іншого. 

2.Нерольові комп’ютерні ігри. 
Гравець не бере на себе ролі комп’ютерного персонажа, унаслідок 

чого психологічні механізми формування залежності й вплив ігор на 
особистість людини мають свою специфіку і загалом менш сильні. 
Мотивація ігрової діяльності заснована на азарті «проходження» та 
(або) набирання балів. 

Дослідження психологів дають підставу припустити, що динаміка 
розвитку комп’ютерної залежності має приблизно такий вигляд: спершу 
захоплення проходить етап адаптації, індивід «входить» в азарт, потім 
настає період різкого зростання, швидкого формування залежності. 
Адикція доходить до максимуму, який залежить від індивідуальних 
особливостей особистості і середовища. Далі сила залежності на певний 
час залишається стійкою, а відтак іде на спад, знову фіксується на 
певному рівні й залишається стійкою тривалий час [2; 6]. 

Симптоми комп’ютерної залежності поділяють на: 1) психологічні: 
відчуття ейфорії чи піднесення під час роботи за комп’ютером; 
нездатність зупинити роботу за комп’ютером; ігнорування друзів та 
сім’ї; відчуття порожнечі, депресії та роздратованості, коли не за 
комп’ютером; забування про домашні справи, службові обов’язки, 
навчання, зустрічі та домовленості; 2) фізичні симптоми: сухі очі; 
головний біль (схожий на мігрень); болі у спині; недотримання гігієни; 
розлади сну [2; 7; 12; 16; 18]. 

Комп’ютерна залежність може нанести шкоду особистості. У 
людини порушується соціальна адаптація, стає важко знаходити 
спільну мову і спільні теми з іншими людьми. Її перестають турбувати 
такі речі, як кар’єра, робота, сім’я. До психічних проблем додаються 
фізіологічні: головні болі, зміни тиску, біль в очах, ломота в костях. 
Багатогодинне знаходження перед монітором може викликати 
порушення зору, зниження імунітету, втомленість, безсоння [12]. 

Серед загальних причин виникнення комп’ютерної залежності 
можна виділити: можливість грати ті моделі поведінки, що 
нереалізовані в реальному житті; незадоволеність спілкуванням у житті; 
переживання емоцій, що недосяжні в реальному житті; віртуальний 
світ, - як засіб компенсації невдач; як наслідок психотравмуючої 
ситуації (втрата близької людини, роботи, родини і т.д.); депривація; 
симбіоз і гіперопіка як стилі батьківського виховання [4; 5; 13; 15; 16; 
19].     
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Методика та організація дослідження. Для діагностики виявлення 
зв’язків між емоційно-мотиваційними чинниками та рівнем проявів 
комп’ютерної залежності у студентської молоді нами було обрано 
методики: анкетування, методика «Інтернет-залежність» К.Янг [11], 
«Методика діагностики самооцінки психічних станів» Г.Айзенка [10], 
методика «Діагностика суб’єктивного локусу контролю» Дж.Роттера в 
адаптації Є.Ф.Бажина, С.А. Голдикіної, А.М.Еткінда [1], Тест 
смисложиттєвих орієнтацій Д.А.Лєонтьєва [8]. 

Дослідження проводилось на базі Київського Інституту Культурних 
та Соціальних Зв’язків святої княгині Ольги м.Києва. У ньому брали 
участь 48 осіб студентської молоді, серед яких одна група третього 
курсу денної форми, друга – третього курсу заочної форми навчання, 
третя – першого курсу, заочної форми навчання. Вік обстежуваних 19 – 
40 років.  

На першому етапі нами було проведено анкетування, мета якого є 
виявлення емоційно-мотиваційних причин виникнення комп’ютерної 
залежності за показниками: тривалість перебування за комп’ютером; 
загальне відчуття під час гри на комп’ютері; мета роботи на 
комп’ютері; відчуття забуття про зустрічі, домашні обов’язки, навчання 
і.т.п. 

 
Результати дослідження та їх обговорення. На першому етапі 

дослідження нашим завданням було перевірити наскільки часто 
зустрічаються комп’ютерно залежні у віці від 19 до 40 років і визначити 
причини цього явища. 

Так, за методикою «Інтернет-залежність» К.Янг [11], було виявлено 
4 особи, які мають комп’ютерну залежність і 6 осіб, які мають 
ймовірність появи комп’ютерної залежності. Співставлення отриманих 
даних за методикою «Інтернет-залежність» К.Янг [11] та розробленою 
нами анкетою дозволило нам виявити наступні зв’язки між наявністю 
комп’ютерної залежності та її показниками.  

На загальну кількість респондентів віком від 19 до 40 років виявлено 
небагато комп’ютерно-залежних, але отримана інформація допомогла 
з’ясувати деякі чинники комп’ютерної залежності. Також визначено рік 
адиктів у нашому дослідженні – 19-34 роки. Тривалість роботи за 
комп’ютером у всіх респондентів займає більше половини вільного 
часу. Відчуття, які мають: втеча від самотності, підйом настрою, 
відключення від реального світу. У грі на комп’ютері приваблює: 
наявність власного світу, можливість втечі від оточуючих і проблем. 
Відчуття забуття про зустрічі, домашні та робочі обов’язки іноді 
присутнє у комп’ютерно-залежних. Чинниками комп’ютерної 
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залежності виступають: втеча від самотності, можливість уникнути 
оточуючих та проблем, пов’язаних з ними, відключення від реального 
світу, заміна відсутності друзів Інтернет-спілкуванням. 

За проведеною діагностикою визначено також ще 6 осіб, що мають 
ймовірність появи комп’ютерної залежності. Серед них троє студентів 
ІІІ курсу, заочної форми навчання; 3 студенти ІІІ курсу, денної форми 
навчання. Ймовірність визначено за трьохбальним показником тесту 
«Інтернет-залежність» К.Янг [11], що наближається до критичного 
чотирьохбального показника комп’ютерної залежності. Відчуття цих 
осіб під час роботи за комп’ютером: азарт; відпочинок від турбот, 
розслаблення; відключення від реального світу. Мета роботи на 
комп’ютері: інформація для навчання чи роботи, комп’ютерні ігри, 
розваги; інтернет-спілкування. Привабливість в іграх на комп’ютері 
вбачають в можливості: позмагатись, стати лідером; розважитись; втечі 
від оточуючих і проблем; наявності власного світу, захопливості і 
глибині сюжету. 

Так, за результатами анкетування осіб, які схильні до появи 
комп’ютерної залежності, виявлені додатково ще такі чинники 
комп’ютерної адикції: уникнення відповідальності та страх морального 
осуду; неможливість зайняти лідируюче положення насправді або страх 
обіймати позицію лідера, потреба це здійснити в віртуальному світі. 

Використання методики для діагностики самооцінки психічних 
станів Г.Айзенка дозволило визначити наступні зв’язки між емоційно-
мотиваційними чинниками та рівнем проявів комп’ютерної залежності 
(див.таб.1).  

Так, середній рівень ригідності серед комп’ютерно-залежних мають 
80 % осіб, низький – 20 % осіб; результати з агресивності визначили 
середній рівень у 60 % осіб і низький – у 40 % осіб; середній рівень 
фрустрації – 70 % осіб і низький рівень – 30% осіб; з тривожності 
високий рівень – 40 % осіб, середній рівень – 50 % осіб, низький рівень 
– 10 % осіб. У осіб, які не мають комп’ютерної залежності отримали 
такі результати: за показником тривожність – високий рівень займають 
55% осіб, середній – 42, 1% осіб, низький – 2, 63% осіб; фрустрація – 
середній рівень – 29% осіб, низький рівень – 71 %; агресивність – 
високий рівень – 7, 89 % осіб, середній – 60, 5 % осіб, низький – 31, 5% 
осіб; ригідність – високий рівень – 2, 63 % осіб, середній – 63, 1% осіб, 
низький – 34,2% осіб. 
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Таблиця  1 
Показники психічних станів у залежних та незалежних 

осіб в пілотному дослідженні за методикою діагностики 
самооцінки психічних станів (за Г.Айзенком) 

 
N=48 

Незалежні 
N=38 

Комп’ютерно-залежні 
N=10 

Рівні Рівні 
Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. 

 П
си

хі
чн

і с
та

ни
 

А
бс

.  
% 

А
бс

.  
% 

А
бс

.  
% 

А
бс

.  
% 

А
бс

.  
% 

А
бс

.  
% 

Тривож-
ність 

21 55 16 42,1 1 2,63 4 40 5 50 1 10 

Фруст-
рація 

- - 11 29 27 71 - - 7 70 3 30 

Агресив-
ність 

3 7,89 23 60,5 12 31,5 - - 6 60 4 40 

Ригід-
ність 

1 2,63 24 63,1 13 34,2 - - 8 80 2 20 

 
Отже, за даними показниками виявлено відмінність між показниками 

фрустрація, тривожність та ригідність комп’ютерно-залежних та 
незалежних осіб. І, можна зробити висновок, що, можливо, одним з 
чинників комп’ютерної залежності виступають труднощі, які 
виникають на шляху задоволення актуальних потреб (фрустрація, 
страх) і особи, які не змогли задовольнити потреби в реальному світі, 
намагаються задовольнити їх в віртуальному, а другою причиною - 
нездатність пристосовуватись до оточуючих обставин, що 
підтверджують тези залежних осіб («Наявність власного світу, 
можливість втечі від оточуючих і проблем», «Відключення від 
реального світу»).  

Наступним етапом дослідження стало проведення методики 
«Діагностика суб’єктивного локусу контролю» Дж.Роттера в адаптації 
Є.Ф.Бажина, С.А. Голдикіної, А.М.Еткінда [1]. Ця методика пов’язана з 
емоційно-вольовою сферою, так як оцінює сформований рівень 
суб’єктивного контролю над різноманітними життєвими ситуаціями в 
різних сферах життєдіяльності: у сфері досягнень, у сфері невдач, у 
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сімейних стосунках, у виробничих стосунках, у сфері міжособистісних 
стосунків, у сфері здоров’я. Якісний аналіз результатів діагностики 
співставлення рівнів суб’єктивного контролю осіб з комп’ютерною 
залежністю та тих, що не мають аддикції подано у таблиці 2. 

 
Таблиця 2  

Якісний аналіз співставлення результатів діагностики рівнів 
суб’єктивного локусу контролю 

 
N=48 

Незалежні 
N=38 

Комп’ютерно-залежні 
N=10 

Типи  локусу  контролю 
Екстер-
нальний 

Інтер-
нальний 

Екстер-
нальний 

Інтер-
нальний 

 
Інтер-
нальність 

Абс % Абс. % Абс % Аб
с 

% 

Загальна 21 55 17 45 8 80 2 20 

У сфері 
досягнень 

12 31 26 68 3 30 7 70 

У сфері 
невдач 

26 68 12 31 6 60 4 40 

У сфері 
сімейних 
відносин 

18 47 20 52 4 40 6 60 

У сфері 
виробничи
х відносин 

24 63 14 37 7 70 3 30 

У сфері 
міжособистіс 
них відносин 

12 31 26 68 4 40 6 60 

У сфері 
здоров’я 

19 50 19 50 4 40 6 60 

 

Cпівставляючи результати інтернальності у групі осіб без адикції з 
екстернальним типом контролю виявлено 55% осіб, з інтернальним – 
45% осіб; серед осіб з комп’ютерною залежністю – з екстернальним 
типом контролю – 80% осіб, з інтернальним – 20% осіб. 
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Так, загальні особливості екстернального та інтернального типів 
локусу контролю  у двох групах відрізняються. До того ж, у адиктів 
показники екстернального локусу контролю вищі, ніж у групі   осіб без 
комп’ютерної залежності. 

Найбільшу кількість стенів, що мають показники нище 5,5 
прослідковуємо екстернальний тип контролю в таких сферах, як 
область невдач і сфера виробничих стосунків. Низький рівень 
інтернальності у сфері невдач (30% осіб) свідчать про те, що є 
схильність приписувати відповідальність за подібні події іншим людям 
або вважати ці події результатом невдачі. Середні показники (40% осіб) 
у сфері виробничих стосунків вказують на те, що є схильність надавати 
значення зовнішнім обставинам – керівництву, товаришам по роботі, 
везінню чи невдачі. У цих сферах особи з комп’ютерною залежністю 
вважають, що більшість подій і вчинків є результатом випадковості або 
дій інших людей. Конформна й поступлива поведінка більшою мірою 
властива людям з екстернальним локусом. Інтернали на відміну від 
екстерналів, менш схильні підкорятися тиску інших, пручатися, коли 
відчувають, що ними маніпулюють, вони реагують сильніше, ніж 
екстернали, на втрату особистої волі. 

У осіб без адикції схожі результати у даних сферах. В інших сферах  
значної відмінності за локусом контролю не виявлено.  

Отже, можна стверджувати, ймовірність появи комп’ютерної 
залежності за сферами даного тесту  не з’ясовано. Однак,  за 
показниками шкали «Загальна інтернальність» виявлено, що адикти 
схильні скеровувати своє життя за допомогою думок і дій інших людей. 
Також простежуємо, що низький рівень інтернальності поєднується з 
показниками фрустрації та ригідності (Таблиця 1).  Це свідчить про 
деякі труднощі в сфері виробничих стосунків і нездатність 
пристосовуватись до ситуацій, що призводить до невдач, появу яких 
особи з комп’ютерною залежністю приписують не власній 
відповідальності, а іншим людям та обставинам. 

Тест смисложиттєвих орієнтацій Д.А.Лєонтьєва [8],  призначений 
для дослідження наявності життєвих цілей, особливостей локус-
контролю особистості.  Ця методика є адаптованою версією тесту 
«Мета в житті» Джеймса Крамбо і Леонардо Махоліка. Методика була 
розроблена авторами на основі теорії прагнення до смислу і логотерапії 
Віктора Франкла.  Результати за даною методикою представлені в 
Таблиці 3.  
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Таблиця  3 
Показники факторів смисложиттєвих орієнтацій та аспектів локусу 

контролю у залежних та незалежних осіб в пілотному дослідженні 
(Методика смисложиттєвих орієнтацій Д.А.Лєонтьєва)  

N=48 
Незалежні 

N=38 
Комп’ютерно-залежні 

N=10 

Бали Бали 
Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. 

 
Фактори 
смислово-
життєвих 
орієнтацій 
та аспектів 
локусу 
контролю А

бс
.  

% 
А

бс
.  

% 

А
бс

.  
% 

А
бс

.  
% 

А
бс

.  
% 

А
бс

.  
% 

Цілі 34 89,4 3 7,89 1 2,63 7 70 2 20 1 10 

Процес 30 79 7 18,4 1 2,63 3 30 5 50 2 20 

Результат 29 76,3 8 21,05 2 5,26 8 80 - - 2 20 

Локус 
контролю
-Я 

17 45 9 23,6 11 29 3 30 3 30 4 40 

Локус 
контролю
-життя 

23 60,5 11 29 4 10,5 3 30 - - 7 70 

 
Високий рівень за шкалами методики у студентів у результаті 

проведеного пілотажного дослідження свідчить про те, що обстежувані 
отримали велику кількість балів за критеріями виявлення 
смисложиттєвих орієнтацій та аспектів локусу контролю. 

До середнього рівня за шкалами методики ми віднесли таких 
респондентів, у яких за діагностуванням простежується менша кількість 
балів за факторами. 

До низького рівня за шкалами ми віднесли тих студентів, у яких 
низькі показники за шкалами методики. 

Так, за співставленням результатів, отримано високі бали за шкалою 
«Цілі» у комп’ютерно-залежних студентів – 70% осіб, у незалежних – 
89,4% осіб. За інтерпретацією субшкал, результати у осіб без адикції 
свідчать про те, що плани цих людей мають реальну опору в 
теперішньому і  підкріпляються особистою відповідальністю за їх 
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реалізацію. Це підтверджується показниками за всіма іншими шкалами, 
які мають високі бали. На противагу цьому, високі бали у комп’ютерно-
залежних осіб за даною шкалою характеризують їх як людей,  плани 
яких не мають реальної основи у теперішньому і не підкріпляються 
особистою відповідальністю за їх реалізацію. Це засвідчують 
результати інших шкал, за якими отримані невисокі бали.  

За шкалою «Процес» мають  високі бали незалежні – 79% осіб. Вони 
сприймають своє життя як цікавий, емоційно насичений смислом 
процес. Середні бали – комп’ютерно-залежні студенти –50% осіб, що 
описує їх як гедоністів, які живуть сьогоднішнім  днем, в меншому 
степені думають про майбутнє; і низькі бали – 20% осіб, що означає те, 
що вони не задоволені своїм життям у теперішньому, але згадують про 
минуле чи націлені на майбутнє. 

За шкалою «Результативність життя, або задоволеність 
самореалізацією» мають високі бали  особи без адикції – 76,3%, з 
адикцією – 80% осіб. У осіб без адикції результати свідчать про 
задоволеність самореалізацією. Це ми прослідковуємо з того, що за 
іншими шкалами отримано високі бали, на відміну від показників осіб з 
комп’ютерною залежністю, які відображають те, що все гарне було в 
майбутньому і зараз минуле надає сенсу їх власному життю.  

За шкалою «Локус контролю-Я» (Я-хазяїн життя) високі бали 
отримано у незалежних – 45% осіб, що за інтерпретацією субшкал 
означає, що вони вважають себе сильними особистостями, які 
володіють свободою вибору для того, щоб побудувати своє життя; 
низькі бали – 29% осіб без адикції, 40% осіб з адикцією, що говорить 
про те, що вони не вірять в свої сили щодо контролю подій власного 
життя. 

За шкалою «Локус контролю-життя» високі бали мають 60,5% осіб, 
що свідчить про те, що існує переконання, що вони можуть 
контролювати своє життя порівняно з комп’ютерно-залежними, що 
мають низькі бали – 70% осіб,  і це означає наявність переконання у 
тому, що життя людини не можна контролювати і змінювати. 

Таким чином, особливості показників за факторами смисложиттєвих 
орієнтацій та аспектів локусу контролю  відрізняються у осіб з 
комп’ютерною залежністю від результатів у респондентів без адикції. 
Окресленості поняття «смисл життя» та потреби навчитись 
контролювати своє життя, приймати рішення та втілювати їх в життя 
потребують 70 % осіб з залежністю. 

Одним з чинником комп’ютерної залежності виступає невіра у 
власні сили (результати за шкалою «Локус контролю-Я») та 
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неправильне переконання у тому, що людина не може свідомо 
приймати рішення і втілювати їх в життя. 

Висновки.  Отже, за співставленням результатів у пілотному 
дослідженні у групах комп’ютерно-залежних та незалежних, можна 
вважати апробованими методики: анкетування, методика «Інтернет-
залежність» К.Янг [11], «Методика діагностики самооцінки психічних 
станів»  Г.Айзенка [10], Тест смисложиттєвих орієнтацій Д.А.Лєонтьєва 
[8]. Методику «Діагностика суб’єктивного локусу контролю» 
Дж.Роттера в адаптації Є.Ф.Бажина, С.А. Голдикіної, А.М.Еткінда [1], у 
зв’язку з тим, що відмінних результатів у групах з адикцією і без 
адикції не виявлено, слід вважати не утвердженою. 

Результати проведеного дослідження показали, що чинниками 
комп’ютерної залежності виступають: втеча від самотності, можливість 
уникнути оточуючих та проблем, пов’язаних з ними, відключення від 
реального світу, заміна відсутності друзів Інтернет-спілкуванням. За 
результатами анкетування осіб, які схильні до появи комп’ютерної 
залежності, виявлені додатково ще такі чинники комп’ютерної аддикції:  
уникнення відповідальності та страх морального осуду; неможливість 
зайняти лідируюче положення насправді або страх обіймати позицію 
лідера, потреба це здійснити в віртуальному світі.   

За  допомогою методики для діагностики самооцінки психічних 
станів  Г.Айзенка [10] виявлено відмінність між показниками 
фрустрація, тривожність та ригідність  комп’ютерно-залежних та 
незалежних осіб, що існують труднощі під час задоволення потреб, що 
спонукає їх задовольняти в віртуальному світі. За допомогою Тесту 
смисложиттєвих орієнтацій Д.А.Лєонтьєва [8], виявлено, що одним з 
чинником комп’ютерної залежності виступає невіра у власні сили 
(результати за шкалою «Локус контролю-Я») та неправильне 
переконання у тому, що людина не може свідомо приймати рішення і 
втілювати їх в життя (результати за шкалою «Локус контролю-життя»). 

Так, нова інформаційна епоха потребує нових підходів до безпеки 
життєдіяльності людини, а саме -  розробки нових методів 
психологічної допомоги, спрямованих на подолання психічної та 
комп’ютерної залежності; юридичної оцінки таких явищ, як агресія, 
психологічне насильство (заборона у мережі банерів – порнографії) та 
деструктивний контроль свідомості. 
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