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Wprowadzenie teoretyczne

Zaangażowanie w gry a tożsamość i 

kompetencje społeczne

Aktywność fizycza a wymiary 

tożsamości i kompetencje społeczne

Zaangażowanie w gry a aktywność 

fizyczna

Status tożsamości a zaangażowanie w 

gry i aktywność fizyczną

Cele badawcze

Zmiana wzorca aktywności 
młodzieży, m.in. zmniejszona 
aktywność fizyczna (Guthold

et al., 2020)

Poszukiwanie swojej 
tożsamości w nowych 

okolicznościach społecznych, 
m.in. portale 

społecznościowe (m.in. 
Kamiński, 2018)

Kompetencje społeczne 
młodzieży (m.in. Brosch, 

2013)

Zjawisko uzależnienia od gier 
(APA, 2013; WHO, 2019) oraz 
analiza graczy (Izdebski, 2019)



Metoda

Uczestnicy badania

• Ogółem zbadano 478 
uczniów, jednak do analizy 
włączono 437

• Uczniowie szkół średnich 
(liceum), n = 437

• 64% dziewcząt

• Średni wiek 16,6

• 84% mieszkańców miast

• 70% uważa się za osoby 
aktywne fizycznie

• 75% gra w gry 
komputerowe

Narzędzia badawcze

• Skala Wymiarów Rozwoju 
Tożsamości DIDS (Luyckx i 
in. 2008; polska adaptacja 
w formie zrewidowanej 
Brzezińska, Piotrowski, 
2016)

• Kwestionariusz 
Kompetencji Społecznych 
KKS-A(M) (Matczak, 2007)

• Internet Gaming Disorder 
Scale–Short-Form IGDS-9-
SF (Pontes, Griffiths, 2015; 
polska wersja: Izdebski, 
Baranowicz, Kotyśko, 
Michalak, za: Izdebski, 
2019)

• aktywności w świecie 
wirtualnym i aktywność 
fizyczna (autorstwo 
własne) 

Procedura

• Badania grupowe

• Anonimowe i dobrowolne

• Realizacja w Olsztynie i 
Bydgoszczy

• Zgoda Komisji ds. Etyki 
Badań Naukowych

Analiza statystyczna

• Analiza korelacji

• Analiza różnic

• Analiza skupień (względem 
skali DIDS) oraz na 
podstawie pogrupowania 
analiza różnic z 
wykorzystaniem ANOVA i 
testu chi kwadrat)



Wyniki

Rys.1 Wyodrębnione statusy tożsamości, n=447

Brak różnic pomiędzy osobami aktywnymi i nieaktywnymi fizycznie w poziomie 
IGD i czasie przeznaczanym na gry (p > 0,05)

Aktywność 
fizyczna a gry

Brak różnic między statusami tożsamości w zakresie poziomu IGD i czasu 
przeznaczanego na granie (p > 0,05)

Status 
tożsamości a 

gry

Tożsamość rozproszona - więcej osób postrzega siebie jako nieaktywnych 
fizycznie w porównaniu z innymi statusami tożsamości (X2 = 31,98, p < 0,001)

Status 
tożsamości a 
aktywność 

fizyczna

Istotne wyniki wśród dziewcząt, n = 178:
Gry - średni czas w dni nauki szkolnej i DIDS-EW (r = -0,22)
oraz Gry - średni czas w wakacje i KKS-ES (r = -0,28)



Dyskusja wyników i ich implikacje

IGD jest powiązane negatywnie z asertywnością wśród chłopców - konieczne wydają się dalsze badania weryfikujące kompetencje nie tylko w 
aspekcie samooceny, ale również w aspekcie realnie posiadanej kompetencji.

IGD jest powiązane z wymiarami tożsamości wśród chłopców - wskazane jest przeprowadzenie badań jakościowych pozwalających uchwycić, czy 
zaangażowanie w gry stanowi sposób na zmaganie się z procesem kształtowania tożsamości wśród chłopców.

Postrzeganie siebie jako osoby aktywnej lub nieaktywnej fizycznie nie łączy się z zaangażowaniem w gry - być może uczniowie potrafią znaleźć 
równowagę między dwiema sferami funkcjonowania – konieczne dalsze badania i bezpośrednia ocena aktywności fizycznej mierzona obiektywnie.

Status tożsamości nie różnicuje poziomu IGD - ogólnie niskie wyniki w pomiarze z użyciem narzędzia do pomiaru uzależnienia od gier, konieczne 
sprawdzenie w innych grupach uczniów.

Wyniki badania nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie co do roli jaką gry komputerowe i zaangażowanie w nie odgrywa w procesie 
kształtowania tożsamości i rozwoju kompetencji społecznych - z pewnością więcej uwagi w tym względzie należy poświęcić chłopcom.

Gry choć wydają się mieć wyłącznie negatywne konotacje pozwalają również na rozwój różnych przydatnych umiejętności, choć kluczowe wydaje 
się odróżnienie tzw. gracza zaangażowanego od gracza uzależnionego.
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