
Drodzy uczniowie klas siódmych! 

Przeczytajcie poniższy tekst. To temat zajęć z wychowania do życia w 

rodzinie. Zastanówcie się , jak to bywa u Was. 

Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą? 

Do niedawna uzależnienia wiązano przede wszystkim z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych. Dziś coraz częściej mamy do czynienia z uzależnieniami 

behawioralnymi, czyli od czynności. 

Uzależnienie od czynności (action addiction, behavioral dependency)1 jest traktowane jako 

uzależnienie od popędów, jak np. od gier hazardowych czy komputerowych, internetu, 

jedzenia, pracy, zakupów. Repertuar takich zachowań ciągle się poszerza. Oprócz 

wymienionych, wskazuje się także na uzależnienie od seksu, telefonu komórkowego, kart 

płatniczych, środków masowego przekazu. 

Wyróżnia się również tanoreksję (uzależnienie od opalania się, przede wszystkim w 

solarium), ortoreksję (nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu), bigoreksję (przesadna 

dbałość o własną sylwetkę, poprzez podejmowanie ćwiczeń fizycznych, wysokobiałkową 

dietę, stosowanie sterydów anabolicznych), alkoreksję (zastępowanie jedzenia alkoholem w 

celu utrzymania szczupłej sylwetki). Mówi się także o uzależnieniu od zabiegów medycyny 

estetycznej (głównie botoksu) czy chirurgii plastycznej. 

Tego typu zachowania są traktowane jako zachowania nałogowe (kompulsywne), nad którymi 

człowiek nie jest w stanie zapanować i które w sposób negatywny wpływają na wiele 

obszarów jego funkcjonowania. Ich celem jest nie tyle osiągnięcie przyjemności, co 

zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego napięcia. Ogólnie, jest to rodzaj 

uzależnienia psychicznego (niesubstancjalnego), zaś o patologii świadczy przejawianie 

dużego zapotrzebowania na wykonywanie tych czynności, ich częstotliwość i intensywność. 

Pomimo że zachowania te mają charakter autodestrukcyjny to wiele z nich, a szczególnie 

pracoholizm, jest akceptowanych społecznie. 

Negatywne konsekwencje uzależnień behawioralnych 

Negatywne skutki zachowań kompulsywnych, w zależności od ich rodzaju, mogą się 

przejawiać w różnych sferach funkcjonowania człowieka, przede wszystkim zaś w sferze 

fizycznej, a także psychiczno-społecznej. Wśród konsekwencji związanych ze sferą fizyczną 

wymienia się najczęściej bóle głowy, nadgarstka, bóle w klatce piersiowej, problemy 

żołądkowe, tiki nerwowe, zawroty głowy czy zespół przewlekłego zmęczenia. Są one 

charakterystyczne przede wszystkim dla pracoholizmu czy internetoholizmu. 

Wśród objawów psychicznych wynikających z nadmiernego angażowania się w czynności 

wymienia się nadaktywność, problemy ze snem, nieumiejętność wypoczynku, zmienne 
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nastroje, uczucie irytacji, drażliwość, trudności w koncentracji uwagi, zaniżoną samoocenę, 

jak również niższą satysfakcję z życia. Szkody w sferze społecznej obejmują zaniedbywanie 

innych aktywności, zawężenie (bądź brak) zainteresowań, izolowanie się od innych ludzi, złe 

relacje rodzinne związane z zanikaniem więzi czy rozpadem rodziny. Tak więc ofiarą osoby 

uzależnionej, zwłaszcza jeśli problem dotyczy pracoholizmu czy zakupoholizmu, może być 

nie tylko ona sama, ale także jej współpracownicy, współmałżonek oraz dzieci. Z kolei 

konsekwencje ponoszone przez dzieci zwiększają ich podatność na różnego rodzaju 

zaburzenia psychiczne i formy uzależnienia w przyszłości. Zakupoholicy, częściej niż 

przeciętni ludzie, są samotnikami, częściej też się rozwodzą. 

Jakie są przyczyny uzależnień behawioralnych? 

Co jest powodem tej nowej „fali uzależnień”? Zachowania kompulsywne (nałogowe), 

podobnie jak w przypadku zażywania substancji psychoaktywnych, są efektem interakcji 

różnorodnych czynników (model polietiologiczny), wśród których należy wymienić czynniki 

biologiczne (neurobiologiczne, genetyczne), społeczne (społeczno-kulturowe, rodzinne) i 

psychologiczne (podmiotowe). 

 

Uwarunkowania społeczno-psychologiczne 

Do rozwoju uzależnień behawioralnych niewątpliwie przyczyniają się zmiany cywilizacyjne, 

wzrastające tempo życia i konsumpcyjne podejście do życia, coraz bardziej powszechny stres 

i towarzyszące mu negatywne emocje. Zmiany cywilizacyjne przyczyniły się do wzrostu 

dobrobytu, czego wyrazem jest wzrost konsumpcji, a to pociąga za sobą ryzyko 

jedzenioholizmu czy zakupoholizmu. Jak stwierdza Guerreschi w książce „Nowe 

uzależnienia”, wydanej w 2006 roku, tego rodzaju uzależnienia pojawiły się przede 

wszystkim w związku z postępem technologicznym i współczesną cywilizacją, która z jednej 

strony naraża ludzi na stres, pustkę i nudę, a z drugiej – wzmacnia dążenia do 

natychmiastowego zaspokojenia pragnień, dostarczając do tego niezbędnych środków. Za 

istotne czynniki społeczne, sprzyjające rozwojowi zachowań kompulsywnych, uznaje się 

określone postawy konsumpcyjne i wyznawanie wartości materialistycznych. Należy także 

zwrócić uwagę, że zachodzące zmiany cywilizacyjne wymuszają konieczność dostosowania 

się do nich, co zwiększa poczucie zagubienia jednostki, wywołuje stres i negatywne emocje. 

Z kolei doświadczanie stresu i przeżywane emocje mogą jednych skłaniać do ucieczki w 

alkohol, narkotyki, innych – w pracę, internet, zakupy czy hazard. 

W rozwoju uzależnień od czynności istotną rolę odgrywają także uwarunkowania rodzinne. 

Szczególnie ważne wydaje się modelowanie społeczne. Młodzi ludzie uczą się pewnych 

zachowań, obserwując je we własnej rodzinie, zwłaszcza jeśli te zachowania są nagradzane.  

Do rozwoju uzależnień mogą przyczynić się również takie czynniki, jak struktura rodziny, 

panująca w niej atmosfera wychowawcza, stosowane metody wychowawcze czy preferowany 

przez rodziców system wartości. 


