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Negatywny wpływ multimediów na osobowość ucznia 
 
Wstęp 

Tempo zmian technologicznych we współczesnym świecie jest osza-
łamiające. Multimedia powoli stają się jednym z najpopularniejszych 
pojęć naszych czasów. Docierają do biur, szkół i domów. Mają zastoso-
wanie we wszystkich obszarach ludzkiej działalności. Przed młodym 
pokoleniem komputeryzacja otwiera ogromne moŜliwości, które jeszcze 
dla poprzedniego pokolenia były niedostępne. Jednocześnie z tymi 
ogromnymi moŜliwościami media niosą wielkie zagroŜenia i mogą 
wpływać negatywnie na osobowość odbiorców. 

Obserwując obecne zachowania młodych ludzi w szkole, śledząc doniesie-
nia o aktach agresji, przemocy, okrucieństwie, czy wandalizmie, zauwaŜalne 
jest w społeczeństwie silne poczucie lęku, zagroŜenie bezpieczeństwa 
i bezradności. Przyczyny narastania przestępczości wśród młodzieŜy, zacho-
wania w środowisku szkolnym i domowym daleko wykraczające poza przyjętą 
normę, są rozmaite. JednakŜe najogólniej moŜna powiedzieć, Ŝe dzieci są agre-
sywne, dlatego, Ŝe agresywni są dorośli, Ŝe kształtują młodemu pokoleniu świat 
pełen zagroŜeń, przemocy i okrucieństwa. 

Na agresywność młodzieŜy niewątpliwie wpływ ma zbrutalizowana telewi-
zja, nieograniczony dostęp młodych ludzi do kaset wideo z horrorami i filmami 
grozy oraz przesyconych przemocą gier komputerowych. Dzieci i młodzieŜ 
wciąŜ obcują ze scenami agresji rzeczywistej i fikcyjnej, „oswajają się” z prze-
mocą, często wręcz obojętnieją na okrucieństwo i zatracają wraŜliwość. Nie-
kiedy podczas gry komputerowej dziecko dokonuje kilkuset symulowanych 
morderstw. Jest więc nie tylko obserwatorem przemocy, ale i egzekutorem. Po 
pewnym czasie następuje zobojętnienie na tego typu sceny, które muszą być 
coraz bardziej wstrząsające, Ŝeby wywołać reakcję.  

Media zatem, niezaleŜnie od tego, czy twórcy programów mają świadomą 
intencję, czy teŜ odŜegnują się od wychowywania, nie chcąc nikomu nic narzu-
cić, w rzeczywistości zawsze oddziałują na odbiorców, szczególnie tych mło-
dych, w okresie kształtowania postaw i systemu wartości.  

 Ponadto wraz z upowszechnieniem komputerów potęguje się osłabienie 
kontaktów dzieci z rodzicami nadmiernie pochłoniętych pracą, bądź proble-
mami z nią związanymi, co w konsekwencji owocuje rozluźnieniem więzi 
emocjonalnych i osłabieniem interakcji językowych. Dziecko, które zbyt mało 
rozmawia z rodzicami, niewiele ma okazji, by werbalizować swoje stany emo-
cjonalne. Mamy do czynienia z rozszerzającą się kulturą milczenia, w której 
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słowo zamiera. W wirtualnym świecie gier dzieci i młodzieŜ mogą zrealizować 
wiele marzeń i pragnień, a przede wszystkim nie przeŜywają zagroŜenia, Ŝe 
zostaną odrzuceni czy upokorzeni. Świat gier komputerowych czy anonimowy 
Internet jest jakby idealnym światem do ucieczki przed trudną rzeczywistością. 
To w konsekwencji często prowadzi do uzaleŜnienia. 
 
Edukacja medialna 

Media niewątpliwie stały się waŜnym elementem współczesnego Ŝycia. 
PoniewaŜ jednak są tylko środkiem, narzędziem przekazu, ich wartość zaleŜy 
z jednej strony od treści przekazywanych, czyli od nadawców, a z drugiej od 
sposobu odbioru, czyli od odbiorców, od tego, czego oni w mediach szukają, 
czy tylko fascynują się wynalazkiem cywilizacyjnym, np. wygodą, czy teŜ 
umieją korzystać z mediów w sposób rozwijający. 

Konieczna jest edukacja medialna.  
MłodzieŜ powinna uczyć się w szkole gospodarowania własnym czasem, 

dokonywania wyboru miedzy programami multimedialnymi, krytycznej ich 
oceny, a jednocześnie poznawać twórczość medialną i jej środki wyrazu. Doty-
czy to równieŜ Internetu, który jest ogromną bazą wiedzy, ale jednocześnie 
moŜe stanowić duŜe zagroŜenie (pedofilizm, sekty, pornografia, oferty sprze-
daŜy narkotyków i przedmiotów skradzionych).  

Twórcy reformy edukacyjnej zadbali o przygotowanie dzieci i młodzieŜy 
do odpowiedniego korzystania z mediów. Zapis w podstawie programowej 
celów, zadań, i treści programowych ujętych w ścieŜce edukacyjnej „Edukacja 
czytelnicza i medialna” obliguje nauczycieli do realizacji tej problematyki w 
ramach róŜnych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć. Tu ogromne zna-
czenie odgrywają nauczyciele, do których naleŜy nie tylko wyposaŜenie 
uczniów w umiejętności i sprawności posługiwania się sprzętem komputero-
wym, ale kształtowanie właściwej postawy ucznia wobec treści zawartych 
w programach komputerowych, czy Internecie. Ogromne znaczenie ma uwraŜ-
liwienie uczniów na rodzaj treści docierających  tym kanałem informacji i nie-
bezpieczeństwa związane z grami komputerowymi oraz problem uzaleŜnienia 
się od komputera. 

Jak rozpoznać uzaleŜnienie od gier komputerowych? Na to pytanie psycho-
lodzy odpowiadają podając cechy charakterystyczne dla osób uzaleŜnionych od 
komputera: 
- granie na komputerze staje się najwaŜniejszą aktywnością w Ŝyciu dziecka, 
- dziecko coraz więcej czasu spędza przy grach komputerowych, kosztem 

dotychczasowych aktywności (spotkania z rówieśnikami, rodzina, nauka), 
- objawy abstynencyjne – zaprzestanie grania w gry powoduje pojawienie się 

u graczy złego samopoczucia, rozdraŜnienia, a nawet agresji, 
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- konflikt – osoba z powodu zaangaŜowania w gry komputerowe wchodzi 
w konflikt ze swoim najbliŜszym otoczeniem, najczęściej z rodzicami, 

- drastyczne zmiany nastroju – przeŜywanie dobrego na przemian ze złym 
nastrojem i samopoczuciem, albo poczucie odrętwienia i niemocy. 

 
Badania oddziaływań multimediów na osobowość ucznia 

Obecnie młode pokolenie wzrasta pod silnym wpływem mass mediów. 
Czas wolny dzieci i młodzieŜy zdominowany jest przez telewizję, komputer, 
video, Internet. Potwierdzają to między innymi badania przeprowadzone wśród 
uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i ich rodziców.  

Ankietą objęci zostali uczniowie klas trzecich technikalnych w liczbie 56 
osób (25 dziewcząt i 31 chłopców) oraz ich rodzice.  

Wśród ankietowanych wszyscy posiadali w domu komputer, a 43% ankie-
towanych dostęp do Internetu. Więcej czasu przed komputerem według opinii 
badanych spędzają chłopcy - aŜ 34% przesiaduje przed ekranem monitora po-
wyŜej 5 godzin dzienne. Dziewczęta w 98% korzystają z komputera do 
2 godzin dziennie. AŜ 75% respondentów woli spędzać czas przed ekranem 
komputera niŜ telewizora. Tak dzieje się równieŜ podczas nauki. Wśród ankie-
towanych 55% badanych pogłębiając swoją wiedzę korzysta z programów 
komputerowych i Internetu, jako dość łatwego szybkiego źródła potrzebnych 
informacji. 

Jednak najczęściej zasiadając do komputera młodzieŜ korzysta 
z programów rozrywkowych typu gry (45%), następnie Internetu (34%), edyto-
rów tekstu  (11,5%), a z oprogramowania dydaktycznego zaledwie 9,5%. 

Wśród gier największe zainteresowanie widać u chłopców. Najchętniej 
wybierają gry strategiczne (40,2%), gry sprawnościowe (30,2%), gry Quizy 
(30,2%). Nie przeraŜają ich krwawe sceny. Lubią gry „z dreszczykiem”. Tego 
typu gry działają na ankietowanych pobudzająco, grają najczęściej dotąd, aŜ 
wygrają. W opinii 85% ankietowanej młodzieŜy rodzice w małym stopniu inte-
resują się, w jaki sposób korzystają ich dzieci z komputera i ile czasu jemu 
poświęcają. Na uwagę zasługuje równieŜ to, iŜ wszyscy badani uczniowie spo-
tkali się podczas korzystania z programów komputerowych czy Internetu z por-
nografią, zaś 65% młodzieŜy, choć sama nie otrzymała propozycji nabycia 
narkotyków i przedmiotów niewiadomego pochodzenia, twierdzi, Ŝe nie miała-
by z tym problemu gdyby zaszła taka potrzeba.  

Warto równieŜ zaznaczyć, Ŝe pomimo wielu niebezpieczeństw płynących 
z nowych technologii informacyjnych, nauczyciele rzadko  przeprowadzają 
rozmowy z uczniami na temat zagroŜeń i bezpiecznego korzystania z kompute-
ra. Uczniowie je pomimo tego w zdecydowanej większości (81%badanych) 
mają świadomość negatywnego wpływu multimediów. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród rodziców wi-
dać było duŜe zaangaŜowanie i zainteresowanie tym problemem. Chętnie pod-
jęli  jawną dyskusję w czasie spotkania na temat: czy komputer wniósł do ich 
domu więcej szkody czy poŜytku?  

Ogólnie, zdaniem rodziców telewizor i komputer są czymś waŜnym 
w rodzinie. Czasem waŜniejszym niŜ pomoc rodzicom, rodzeństwu, niŜ roz-
mowa, poczucie humoru i uśmiech. 

Doświadczenie, własna obserwacja i badania potwierdzają jedno z praw 
sformułowanych przez M. McLuhana, Ŝe kaŜdy wynalazek techniczny ma po-
dwójną naturę: moŜe być zarówno dobrodziejstwem jak i przekleństwem. 

 

Wnioski 
Rozpatrując zatem dydaktyczne korzyści multimediów, nie wolno zapo-

mnieć o ich negatywnych stronach: szczególnie o niewątpliwie negatywnym 
wpływie gier komputerowych na osobowość dziecka oraz niekontrolowanym 
korzystaniu z Internetu. Z badań wynika, Ŝe dzieci najchętniej wybierają gry, 
w których występuje przemoc, a to z kolei powoduje zobojętnienie na zacho-
wania agresywne. W grach zachowania te kojarzone są z nagrodą. Wśród mło-
dzieŜy pokutuje przeświadczenie, Ŝe naleŜy być twardym za wszelką cenę, nie 
dać się zaszufladkować do słabszych fizycznie. Większym wstydem i poraŜką 
jest być uznawanym przez kolegów za słabeusza, niŜ ucznia z miernymi wyni-
kami. 

Ogromne znaczenie w tym względzie moŜe odegrać edukacja. Efektywne 
wykorzystanie multimediów wymaga jednak połączenia wiedzy psychologicz-
nej, pedagogicznej, lingwinistycznej, społecznej i kulturowej. Wydaje się, Ŝe 
dotychczasowe zagroŜenia występujące przy korzystaniu z multimediów wyni-
kają z braku uwzględnienia rozległych kontekstów i konsekwencji w wymie-
nionych powyŜej obszarach. WaŜna jest takŜe rola nauczycieli i rodziców, aby 
nauczyli dzieci rozróŜniać fikcję od rzeczywistości. 
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Streszczenie: 
 W referacie poruszona została problematyka zagroŜeń, jakie niosą 
współczesne multimedia na osobowość odbiorców.  

Negatywny wpływ gier komputerowych na osobowość dziecka oraz 
niekontrolowany dostęp do Internetu – to główne aspekty dociekań i analiz. 
W referacie moŜna znaleźć między innymi odpowiedź na pytania stawiane 
przez rodziców: Jak rozpoznać uzaleŜnienie dzieci od gier komputerowych,   
czy Internetu? W jaki sposób przeciwdziałać tym zjawiskom?  
 
Abstract 
The main issues of the paper were negative influence of the computer games on 
children’s personality and an uncontrolled Internet access. How can I recognize 
that my child is games or Internet-addicted? How can I counteract this 
occurrence? Answers to these and other questions can be found in the paper.   
 
 


