
 UZALEŻNIENIE OD GIER, KOMPUTERA, TELEFONU 

 

 Współcześnie dzieci znaczną część wolnego czasu spędzają przed komputerami, tabletami 

albo telefonami.  Jak nie pozwolić, by stały się one źródłem problemów, a pozostały jedynie 

narzędziami kształcenia i rozwoju naszej pociechy?   

Naukowcy co jakiś czas sprawdzają, ile dokładnie jest to godzin w ciągu dnia. Raport Connected 

Kids, uwzględnia dane dotyczące około 2000 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Przeciętne dziecko 

spędza przed komputerem średnio 6,5 godziny dziennie. Najwięcej czasu poświęcają takiej 

rozrywce nastoletni chłopcy (średnio 8 godzin), najmniej – ośmioletnie dziewczynki (średnio ok. 

3,5 godziny).  Nieco inne wyniki uzyskano w badaniu Ipsos dla Google. Zbadano, że 89% dzieci 

korzysta z Internetu przynajmniej raz dziennie, średnio spędzając przed ekranem 3-4 godziny. 

Wyniki te zestawiono z wynikami z roku 2018: okazało się, w ciągu zaledwie trzech lat czas 

spędzany przed ekranami tabletów, komórek i komputera wydłużył się o 1,5 godziny. 

 Wobec faktu, że znaczna część omawianej aktywności dzieci sprowadza się do grania, 

pojawiają się pytania: czy dziecko może uzależnić się od gier komputerowych? Odpowiedź na 

pytanie, czy dzieci uzależniają się od gier komputerowych, brzmi: tak. 

 Objawy uzależnienia od gier komputerowych zostały już opisane w DSM-5 (klasyfikacja 

zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Są to: 

• zaabsorbowanie grami; osoba uzależniona często myśli o swojej poprzedniej lub przyszłej 

aktywności w grach, granie w gry staje się dominującą czynnością w życiu, 

• objawy odstawienia po odebraniu gry: drażliwość, niepokój, smutek, 

• rosnąca potrzeba grania; dana osoba spędza przed komputerem coraz więcej godzin, 

• podejmowanie nieudanych prób kontrolowania czasu spędzanego przy komputerze 

(ten punkt dotyczy przede wszystkim osób dorosłych), 

• utrata zainteresowania innymi rozrywkami; w przypadku dziecka może być to niechęć do 

spędzania czasu z rodzicami i rówieśnikami, a także brak potrzeby brania udziału w rozrywkach, 

które wcześniej sprawiały dziecku przyjemność (zabawy z rówieśnikami, granie w piłkę, chodzenie 

na basen, jeżdżenie na rowerze), 

• kontynuowanie grania w gry mimo wiedzy o szkodliwości tej aktywności, 

• oszukiwanie członków rodziny (dziecko może kłamać, grać u kolegów), 

• korzystanie z gier w obliczu problemów, dla poprawienia nastroju, 

• narażenie na szwank związku, pracy bądź szkoły (w przypadku dziecka zmagającego się z 

uzależnieniem będzie to przede wszystkim zaniedbywanie obowiązków szkolnych i pogorszenie 

się wyników w nauce). 

ponadto, zaobserwować można poniższe zachowania u dziecka: 

• odczuwanie silnej potrzeby lub wręcz poczucia przymusu korzystania z telefonu, bez 

względu na porę i sytuację, 

• ciągła gotowość na kontakt (sms, messenger…), 

• częste zerkanie na ekran wyświetlacza (również w szkole, w nocy, podczas wykonywania 

obowiązków), 

• odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia, gorszego samopoczucia przy próbach 

przerwania/ograniczenia korzystania z gier, telefonu, 

• problemy ze snem, 

• ładowanie telefonu w obawie przed rozładowaniem baterii, 

• problemy z koncentracją, 

Podsumowując: dziecko uzależnione to dziecko, dla którego świat wirtualny staje się ważniejszy od 

świata rzeczywistego.   

 Uwzględniając czynniki ryzyka wpadnięcia w uzależnienie od gier, najbardziej narażone 

mają być dzieci, które: są wyjątkowo wrażliwe,są płci męskiej oraz charakteryzują się niskim 

wskaźnikiem umiejętności społecznych, mają obniżone poczucie własnej wartości, są obiektem 

prześladowań w szkole, mają za sobą trudne przeżycia, np. utratę rodziców czy rodzica. 



 Z uzależnieniem od gier bardzo często współwystępuje uzależnienie od internetu. Jego 

symptomy są podobne do objawów uzależnienia od gier, dodatkowo problemem jest narażenie 

dziecka na szkodliwe treści, np. na pornografię, oraz na kontakt z obcymi osobami. 

 

  Wielu rodziców, którzy zauważają u swoich dzieci niepokojące zachowania, zastanawia się, 

jak przeciwdziałać nadużywaniu środków elektronicznych. Zasadniczym problemem jest brak 

możliwości zupełnego odseparowania dziecka od gier, które nierzadko stanowią ważny składnik 

relacji z rówieśnikami. W leczeniu uzależnienia od komputera niezwykle ważna jest rola 

doświadczonego psychologa dziecięcego (który może zasugerować udział w terapii), ponadto 

istotnym elementem dochodzenia dziecka do zdrowia jest wsparcie rodzinne. Najważniejsze 

składowe  wsparcia rodziców to: 

Rozmowy z dzieckiem 

Rozmowy z dzieckiem, które prezentuje objawy nałogu, nie należą do łatwych – dziecko nierzadko 

przejawia zachowania buntownicze, uważa, że nie potrzebuje pomocy, a nawet reaguje agresywnie. 

Niemniej bardzo ważne jest, aby rodzice nie rezygnowali z prób podejmowania kontaktu, 

podkreślając motywy swojego działania oraz uczucie do dziecka. 

Ustalenie limitu grania 

Czas spędzany przed np. telefonem powinien być ściśle określony (np. 1-2 godziny dziennie). 

Bardzo ważne jest, by nie wydłużać godzin grania na prośby dziecka czy w reakcji na jego 

negatywne zachowania. 

Wymaganie stosowania się do zasad PEGI + kontrola rodzicielska 

Dziecko używające internetu nierzadko sięga po nieodpowiednie dla niego treści. Aby ocenić, która 

gra jest dopasowana do wieku gracza, warto sprawdzić oznaczenie PEGI (europejski system 

klasyfikacji gier), opracowany w taki sposób, by chronić dzieci przed treściami pornograficznymi 

czy pełnymi przemocy. 

• PEGI 3: gry dla najmłodszych – nie mają żadnych nieodpowiednich treści, 

• PEGI 7: niektóre elementy mogą przestraszyć dziecko, ale nie powinno to wpłynąć 

negatywnie na jego psychikę, 

• PEGI 12: gra zawiera elementy przemocy, może pojawić się również nagość oraz 

wulgaryzmy, 

• PEGI 16: gra może zawierać sceny seksu oraz przemocy, 

• PEGI 18: gra, w którą mogą grać wyłącznie osoby dorosłe . 

 

 Praca nad przeciwdziałaniem uzależnieniu to wyzwanie dla całej rodziny – samo 

ustanowienie zakazu spędzania czasu przy komputerze to zbyt mało. Warto starać się pokazać 

dziecku, że może ono przyjemnie spędzać czas z dala od gier, np. regularnie wyciągając je na 

wycieczki rowerowe, rolki czy choćby zwykłe spacery. Poza powyższym bardzo ważne jest 

stosowanie się do poniższych zaleceń: 

• Nie krytykuj dziecka – pamiętaj, że jego zachowanie wynika z poważnego problemu. 

• Nie pomniejszaj uczuć dziecka – pokazuj mu, że jego problemy i uczucia są dla ciebie 

ważne. 

• Nie pouczaj dziecka przez cały czas. Na dłuższą metę dla każdego byłoby to nie do 

wytrzymania. 

• Doceniaj i chwal wysiłki dziecka, a nie tylko osiągane efekty. 

• Pozwalaj dziecku na popełnianie błędów – są naturalnie w pokonywaniu uzależnień. 

• Nie porównuj swojego dziecka z innymi. To demotywujące i przykre. 

• Zrezygnuj z ciągłego korzystania z telefonu, jeśli to robisz – być może nawet nie wiesz, 

że internet zabiera zbyt dużo czasu także i tobie. 

• Mów i okazuj dziecku, że je kochasz i wspierasz. 


