
CZY MOJE DZIECKO JEST UZALEŻNIONE OD GIER 

KOMPUTEROWYCH? 

 

Zjawisko gier komputerowych budzi obecnie niezwykle silne i bardzo 

spolaryzowane emocje, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Z jednej 

strony gry komputerowe są odbierane jako nowoczesna i bardzo 

atrakcyjna zabawa, pozwalająca przeżyć wiele fascynujących przygód w 

wirtualnym świecie. Z drugiej strony ta ,, nowoczesna forma zabawy” 

często przeraża ogromnym ładunkiem przemocy i wyrafinowanego 

okrucieństwa, budząc uzasadniony niepokój wychowawców, psychologów 

i pedagogów co do negatywnego wpływu tych treści na rozwój dziecka. 

W poradniach psychologicznych coraz częściej pojawiają się zrozpaczeni 

rodzice dzieci uzależnionych od gier komputerowych. Uzależnienie to 

zaczyna się zazwyczaj bardzo niewinnie. Najpierw jest ciekawość i 

zafascynowanie, dziecko spędza wiele czasu przy grach komputerowych. 

Rodzice z dumą patrzą na swoje kilku- czy kilkunastoletnie dziecko, które 

sprawnie obsługuje komputer, uważając je za młodego geniusza. 

Rodzice przyzwalają na to, aby dziecko spędzało wiele godzin przed 

komputerem, gdyż są przekonani, że rozwija ono swoje zainteresowania, a 

równocześnie jest w domu pod czujnym okiem rodziców. Jednak z czasem 

syn lub córka zaczynają spędzać coraz więcej czasu przy grach 

komputerowych, przy próbie oderwania od komputera reagują 

wybuchami niekontrolowanej złości i agresji. 

Rodzice powoli tracą kontakt z dzieckiem, a ono samo zatraca kontakt z 

rzeczywistością, ponieważ najważniejsza staje się gra i czas spędzany w 

świecie wirtualnym. 

Zaniepokojeni rodzice szukają pomocy u psychologa, ale często dopiero 

wówczas, gdy dzieci są już silnie uzależnione od grania: gdy mają zaniki 

mięśni od siedzenia przy komputerze, gdy nie chodzą do szkoły, nie myją 

się i przez wiele dni nic nie jedzą. 

Gdy zostają odizolowane od komputera, pojawiają się u nich objawy 

abstynencyjne: agresja, rozdrażnienie, bezsenność, reakcje fizjologiczne, 

jak np. drżączka, depresja, a nawet próby samobójcze. 

Uzależnienie od gier komputerowych porównuje się do innych uzależnień 

ze względu na istnienie wielu podobieństw. 

 



Jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych? 

1. Granie w gry komputerowe staje się najważniejszą aktywnością w życiu 

dziecka. 

2. Dziecko coraz więcej czasu spędza przy grach komputerowych, 

rezygnuje  

z dotychczasowych aktywności (spotkania z rodziną i rówieśnikami, 

nauka). 

3. Objawy abstynencyjne – zaprzestanie grania w gry komputerowe 

powoduje pojawienie się u graczy nieprzyjemnego samopoczucia, 

rozdrażnienie, a nawet niekontrolowanej agresji. 

4. Konflikt – osoba z powodu zaangażowania w gry komputerowe wchodzi 

w konflikt 

ze swoim najbliższym otoczeniem, najczęściej z rodzicami. 

5. Drastyczne zmiany nastroju – przeżywanie albo dobrego nastroju i 

samopoczucia, albo też poczucie odrętwienia, niemocy.  

6. Nawrót – po okresie samokontroli, a nawet zupełnego zaprzestania 

zabawy grami komputerowymi pojawiają powroty do wcześniejszego 

patologicznego korzystania z gier. 

Niewiele jest jeszcze badań nad uzależnieniem od gier komputerowych. 

Większość informacji pochodzi z obserwacji i praktyki psychologicznej, 

psychiatrycznej. Wydaje się , iż świat gier komputerowych może być 

szczególnie pociągający dla osób sfrustrowanych, o niskiej samoocenie, 

oraz tych, które nie mają dobrych relacji z rodzicami. 

Osoby te w grach komputerowych mogą doświadczyć poczucia władzy, 

siły, poczucia wpływu na losy innych, w wirtualnym świecie gier mogą 

zrealizować wiele marzeń i pragnień, a przede wszystkim nie przeżywają 

zagrożenia, że zostaną odrzuceni czy upokorzeni. Świat gier 

komputerowych jest więc idealnym światem do ucieczki przed trudną 

rzeczywistością. 

Niezwykle niepokojącym aspektem gier komputerowych jest 

wykorzystywanie w ich scenariuszach elementów o wyraźnie 

satanistycznym charakterze. W ten sposób dzieci oswajają się z symboliką 

satanistyczną i z czasem odbierają ją jako element pozytywny, ponieważ 

konkretne symbole satanistyczne często oznaczają miejsca, w których są 



np. tajne przejścia, schowki zawierające broń i inne „dobra” przeznaczone 

dla gracza. 

Obok negatywnego wpływu gier komputerowych na psychikę dzieci i 

młodzieży należy również zauważyć, iż wielogodzinne spędzania czasu 

przy komputerze niekorzystnie wpływa na ich rozwój fizyczny. Przede 

wszystkim gry komputerowe wypierają prozdrowotne formy spędzania 

czasu – uprawianie sportu, spacery i zabawy na świeżym powietrzu. 

Lekarze różnych specjalności sygnalizują, iż gry komputerowe mogą być 

przyczyną trwałego pogorszenia wzroku, dolegliwości reumatologicznych, 

odrętwienia palców i dłoni, odcisków, bólu ścięgien, nadmiernego 

pobudzenia objawiającego się podwyższonym ciśnieniem krwi, drżenia 

rąk, zaniku mięśni pasa biodrowego i kręgosłupa, wad postawy, 

skrzywienia kręgosłupa, uszkodzenia centralnego układu nerwowego.Aby 

uchronić dzieci przed szkodliwym wpływem gier komputerowych rodzice i 

wychowawcy powinni być dobrze zorientowani w zakresie oddziaływania 

gier komputerowych oraz rodzajów gier dostępnych na rynku. Tylko 

wówczas mogą świadomie czuwać nad kierunkiem rozwoju dzieci, a przede 

wszystkim uczyć je rozsądnego i krytycznego korzystania z gier 

komputerowych od samego początku. 

 

Jak uchronić dziecko przed niekorzystnym wpływem gier 

komputerowych oraz innych mediów: 

1. Rodzice powinni wiedzieć, w jakie gry grają ich dzieci. 

2. Rodzice powinni ustalić zasady, z jakich gier dzieci mogą korzystać. 

3. Dziecko powinno korzystać z gier komputerowych tylko wówczas, gdy 

rodzice są w domu. 

4. Rodzice powinni bezwzględnie ograniczyć czas spędzany przy 

komputerze  

i konsekwentnie stosować zasadę: najpierw obowiązki, potem komputer. 

5. Częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka. Pokazywać 

inne formy spędzania wolnego czasu. Więcej czasu spędzać z dzieckiem. 

6. Rodzice i wychowawcy powinni przede wszystkim mieć świadomość, że 

dzieci  



nie potrzebują elektronicznych zabawek, aby być szczęśliwymi. 

Najbardziej potrzebują miłości, zrozumienia, życzliwej troski i 

zainteresowania ze strony dorosłych. 

(na podst. art. E. Zielińskiej) 


