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Today, video games are not only enjoyed by people from different backgrounds, but
also they are an important tool of cognitive training therapy in adults. Video games
playing, contrary to what was usually thought about their harmful effect, might
increase brain plasticity and might boost cognitive function. It would be interesting
to know if these hypothesis reflect in clinical studies data. The aim of this study
is to assess if video games playing influence cognitive functions in humans and if
these effect affect activities of daily living. We collected data from 10 experimental
studies, published in the English-language scientific journals in the years 2008-2015.
Experiments included 669 participants of the age 18-30, who underwent a battery
of cognitive tests. We collated and analyzed experimental studies data found in
scientific databases: Medline, Google Scholar, PsycInfo, using following keywords:
“video game”, “brain training”, “cognitive functions”. Video games, depending on
their type, influence cognitive function in different ways. Action Games improve
among others visual attention, alternating attention, reaction time and visuospatial
cognition. Experienced players are more accurate and make fewer errors while tested.
Strategy Games train multitasking and increase the brain flexibility. Brain training
games, designed to improve the performance of the brain, have a positive impact on
executive functions, information processing and short-term memory. Based on the
analysis of collected data, it can be concluded that video games don’t cause harm to
cognitive functions, on the contrary, their impact may be beneficial.

Wstęp

Gracze: fakty i liczby

Gry wideo stanowią jedną z głównych form rozrywki dla
dzieci i młodych dorosłych. Szacuje się, że obecnie w Polsce
jest aż 13,4 mln graczy, co stanowi ponad 1/3 mieszkańców
naszego kraju (1). Dla porównania w USA jest 155 mln graczy (2), co stanowi już niemal połowę ludności tego kraju.
Obserwuje się, że coraz więcej ludzi wybiera tę formę spędzania czasu i z roku na rok liczba graczy rośnie.
Aż 93% graczy ma mniej niż 30 lat i zdecydowana większość z nich uczy się lub studiuje (3). Ze względu na tak dużą
popularność gier komputerowych wśród populacji w tym
wieku, wiele obaw budzą doniesienia o negatywnym wpływie, jaki mogą one wywierać na rozwój emocjonalny, społeczny, a przede wszystkim na przebieg procesów kognitywnych (4-6). Dla autorów było to asumptem do sprawdzenia,
w oparciu o analizę badań naukowych, jak gry komputerowe
wpływają na funkcjonowanie intelektualne.

Uważa się, że pierwszą grą wideo, która odniosła komercyjny sukces, była gra Pong − wirtualna symulacja tenisa
stołowego, wyprodukowana przez amerykański koncern
Atari w 1972 roku. Pong szybko trafił z salonów gier wideo
na komputery osobiste, zapoczątkowując rozwój przemysłu
gier komputerowych. Wraz z rozwojem technologii, rynek
gier komputerowych prężnie się rozwijał. W zestawieniu
Global Games Market Report wartość światowego rynku
gier w 2014 roku oszacowano na 81,5 mld dolarów. W stosunku do roku 2013 stanowi to 8% wzrost. W Polsce wartość
rynku tych gier osiągnęła 280 mln dolarów, co dało nam
23 miejsce w tym podsumowaniu (7).
W naszym kraju graczami są przede wszystkim mężczyźni
− 93%. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w przedziale 20-24 lata – 26%, a najmniej liczną osoby powyżej 30 lat
– tylko 9% (ryc. 1). Aż 71% graczy uczy się lub studiuje (ryc. 2).
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Ryc. 1. Procentowy podział graczy ze względu na wiek
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z badania "#jestemgraczem" (3)

Ryc. 2. Procentowy podział uczących się graczy ze względu na typ szkoły
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z badania "#jestemgraczem" (3)

Prawie 4/5 graczy gra codziennie lub prawie codziennie,
a średni czas, jaki poświęcają na gry, to 21 godzin tygodniowo. Używają przede wszystkim komputera (92%), rzadziej
innych urządzeń, takich jak telefon komórkowy, tablet czy
konsola (3).
Według raportu Gemius „Dzieci aktywne online” co
dziesiąty internauta w Polsce to dziecko w wieku 7-14 lat.
Gry komputerowe to najpopularniejszy sposób korzystania
z komputera w tej grupie wiekowej. Ich ulubionym miejscem
w sieci są gry online, w które gra 70% korzystających z internetu dzieci. Spędzają w ten sposób średnio 4-5 godzin
tygodniowo (8).
Istnieją różne rodzaje gier komputerowych. Zajączkowski i Urbańska-Galanciak dokonali prostego podziału
gier na 8 głównych typów: edukacyjne, fabularne, logiczne, przygodowe, sportowe, strategiczne, symulacyjne
i zręcznościowe; dodatkowo dzielą się one jeszcze na 40
specjalnych gatunków (9). W powyższej klasyfikacji nie
zostały ujęte gry społecznościowe. Są to interaktywne gry
online, w które gra więcej niż jedna osoba i które tworzą
olbrzymie społeczności. Przykładem takiej gry jest „World
of Warcraft”, w którą w 2013 roku grało 7,7 mln osób (10).
Nowością zdobywającą coraz większą popularność są gry
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typu „brain training”, które mają służyć jako narzędzie do
treningu kognitywnego.
Polscy gracze wybierają przede wszystkim tzw. strzelanki (66%) należące do gier zręcznościowych, a za nimi kolejno
gry RPG (ang. role-playing game) (65%), czyli towarzyskie gry
oparte na narracji, w której gracze wcielają się w rolę fikcyjnych bohaterów, należące do gier fabularnych, i przygodowe
gry akcji (53%) z gatunku gier zręcznościowych (3).
Funkcje kognitywne
Procesy poznawcze nazywane funkcjami kognitywnymi (ang. cognitive function) to w psychologicznym ujęciu
zdolność człowieka do odbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji płynących z otoczenia. Warunkują one
podstawową orientację w otaczającym świecie, umożliwiają
zdobywanie wiedzy i umiejętności. Dzięki nim możemy
dostosować nasze reakcje do określonej sytuacji. Istnieją
różne sposoby opisu i klasyfikacji procesów poznawczych.
Podstawowy podział wymienia procesy elementarne i złożone. Do elementarnych należą trzy główne kategorie: percepcja, uwaga i pamięć; niektórzy autorzy zaliczają do nich też
kontrolę poznawczą i funkcje wykonawcze. Złożone funkcje
kognitywne to przede wszystkim myślenie oraz język.
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Elementarne procesy poznawcze
Percepcja sensoryczna odpowiada za odbieranie informacji z otoczenia i ich interpretację; uwaga umożliwia
selekcję informacji. Pamięć zaś jest zdolnością do przechowywania informacji. Może być deklaratywna (umożliwia
zwerbalizowanie informacji) lub niedeklaratywna (ujawnia
się w zachowaniu).
Złożone procesy poznawcze
Myślenie polega na tworzeniu wyobrażeń i przetwarzaniu informacji napływających z otoczenia lub zgromadzonych
w pamięci i operowaniu nimi do różnych celów: skutecznego
reagowania, działania i wyciągania wniosków.
Język natomiast służy do przedstawiania rzeczywistości
dotyczącej przedmiotów, czynności czy abstrakcyjnych pojęć
za pomocą znaków.
Narzędziami pozwalającymi na kompleksowe badanie
funkcji poznawczych są baterie testów neuropsychologicznych. Najbardziej znane z nich to zestawy testów Halsteada-Reytana, zestawy CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery) czy wiedeński zestaw testów
neuropsychologicznych Weinera. Bywa, że różnorodność
i mnogość dostępnych testów sprawia, iż ich wyniki mogą
być trudne do porównania i oceny (11-13).

Metodyka − kryteria doboru
Do przeprowadzenia analizy wykorzystano 10 oryginalnych badań eksperymentalnych opublikowanych w anglojęzycznych czasopismach naukowych w latach 2008-2015.
Głównym kryterium doboru był wiek uczestników. Ze
względu na to, że w świetle przedstawionych statystyk młodzi
dorośli w wieku 18-30 lat to grupa najczęściej grająca w gry
komputerowe, wybrano właśnie ten przedział wiekowy.
Wyniki przeprowadzanych badań wskazują, że rozwój centralnego układu nerwowego nie kończy się wraz z osiągnięciem
pełnoletniości. Choć nie tak intensywnie jak w dzieciństwie,
trwa ono nadal w okresie wczesnej dorosłości, co mogłoby się
przekładać na większą podatność młodych dorosłych, niż osób
w średnim i starszym wieku, na efekty wywoływane przez
gry komputerowe (14). Liczba i liczebności badanych grup
obejmujące dzieci są nieporównywalnie mniejsze, dlatego
nie zostały uwzględnione w tej analizie.
Kolejne kryterium doboru stanowiła data publikacji.
Ze względu na dynamicznie ewoluujący rynek gier komputerowych włączono tylko prace z ostatnich ośmiu lat,
opublikowane w języku angielskim. Badania pochodzą
z przeglądu następujących baz naukowych: Medline, Google Schoolar, PsycInfo przy użyciu słów kluczowych: „video
game”, „brain training”, „cognitive functions”. W oparciu
o dostępne streszczenia dokonano wstępnej selekcji publikacji, którą następnie uzupełniono o kolejne kryteria wyboru. Uwzględniono badania doświadczalne, które oceniały
zdolności poznawcze uczestników przy użyciu baterii testów
zarówno przed eksperymentem, jak i po jego zakończeniu.
Autorzy badali między innymi wpływ gier wideo na uwagę
wzrokową, przerzutność uwagi, czas reakcji, koordynację
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wzrokowo-przestrzenną, funkcje wykonawcze i pamięć
krótkotrwałą. Uczestnicy grali w popularne gry należące
do jednej z poniższych kategorii: gry akcji, gry strategiczne,
gry logiczne, gry typu „brain training”. Wszystkie analizowane prace pochodzą z niezależnych ośrodków, mających
doświadczenie w badaniu funkcji kognitywnych, były opublikowane w renomowanych czasopismach i wielokrotnie
cytowane (15). Żadne z badań nie było finansowane przez
instytucje należące do przemysłu gier komputerowych. Badania objęły w sumie 669 uczestników w wieku od 18-30 lat,
u których za pomocą testów psychologicznych oceniano
zdolności kognitywne (tab. 1).

Wyniki
Wyniki przeanalizowanych badań przemawiają za tym,
że gry w różny sposób wpływają na zdolności poznawcze.
Zależy to głównie od rodzaju gry oraz biegłości gracza.
W grach akcji gracz jest uczestnikiem rozgrywki, podczas
której musi wykazać się przede wszystkim szybkością i zręcznością. Wymagają one ciągłego monitorowania sytuacji na
peryferiach obrazu oraz jednoczesnego śledzenia wielu
obiektów. Ten rodzaj gier był przedmiotem badania w 5 analizowanych eksperymentach. Wyniki autorów z Nanyang
Technological University w Singapurze z 2013 roku wskazują
na to, że ten rodzaj gier może poprawiać tzw. mrugnięcie
uwagi (ang. attentional blink), które jest chwilowym brakiem
kontroli percepcyjnej. Efekt ten można zaobserwować wówczas, kiedy czas pomiędzy dwoma następującymi po sobie
bodźcami wynosi od 200 do 500 ms (16). Zaawansowani
gracze są zatem w stanie lepiej dostrzegać i trafniej identyfikować bardzo szybko zmieniające się sygnały. Ponadto
mają lepszą umiejętność równoczesnego śledzenia wielu
obiektów czy ogólnie doskonalszą percepcję wzrokową.
Zaobserwowano u nich również wyższy poziom kontroli
poznawczej, co oznacza, że są w stanie lepiej organizować
swoją aktywność umysłową. Kolejnym procesem poznawczym, na który gry akcji wpływały pozytywnie, była pamięć
krótkotrwała (17).
W 2015 roku ta sama grupa badaczy przeprowadziła
podobne metodologicznie badanie, które również wykazało pozytywny wpływ gier na umiejętność śledzenia wielu
obiektów w tym samym czasie i podzielność uwagi wzrokowej. Natomiast wyniki nie wskazywały na to, aby gry miały
wywierać jakikolwiek wpływ na przeszukiwanie wzrokowe
i uwagę słuchową (18). Pozytywny wpływ gier na uwagę
wzrokową i mrugnięcie uwagi odnotowano również w eksperymencie Cohen i wsp. z 2008 roku (19). Trzech autorów
wskazuje pozytywny wpływ gier na inhibicję, czyli powstrzymywanie się od reagowania w niewłaściwy sposób (20-22).
Z kolei badania Colzato z 2013 roku wskazują na to, że gracze
cechują się szybszym czasem reakcji, większą dokładnością
oraz globalnie popełniają mniej błędów. W świetle tych badań wydaje się, że gry komputerowe mogą także usprawniać
pamięć krótkotrwałą i przerzutność uwagi. Jednocześnie
z badania Colzato oraz badań dwóch innych autorów wynika, że gry nie mają żadnego wpływu na inhibicję (23-25).
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Wyniki dwóch kolejnych analizowanych badań Boot i wsp.
oraz Gobet i wsp. nie są zbieżne z podanymi wyżej obserwacjami, albowiem nie wykazano żadnego wpływu gier akcji na
uwagę wzrokową, mrugnięcie uwagi, krótkotrwałą pamięć
wzrokową oraz dokładność i czas reakcji (26, 27).
Następnym rodzajem gier komputerowych poddanych
analizie, które z roku na rok zdobywają coraz większą popularność, są gry strategiczne. Są one przeznaczone dla
jednego lub wielu graczy, a wygrana wymaga od uczestników
zaangażowania oraz umiejętności planowania, zarządzania
i dowodzenia. Były przedmiotem czterech analizowanych
badań. Naukowcy z Instytutu Beckmana w Illinois badali
wpływ gier strategicznych na uwagę, pamięć, przetwarzanie przestrzenne i kontrolę wykonawczą. Przez kontrolę wykonawczą rozumie się umiejętność radzenia sobie
przez jednostkę z zagrożeniem i wychodzenia obronną
ręką z trudnych sytuacji dzięki uruchomieniu wyuczonych
strategii poznawczych. Wbrew przewidywaniom nie wykazano wpływu gier strategicznych („Rise of Nations”) na
wykonywanie zadań wymagających kontroli wykonawczej.
Granie w gry strategiczne nie przełożyło się na poprawienie
wyników w testach oceniających uwagę, pamięć krótkotrwałą, pamięć wzrokową ani wielozadaniowość (26). Gobet
i wsp. do oceny wpływu gier strategicznych („StarCraft") na
dokładność i czas reakcji użyli zmodyfikowanej przez Caina
i wsp. wersji zadania flankerów oraz zadania badającego
wzrokową pamięć krótkotrwałą (28). Test flankerów pozwala mierzyć odporność jednostki na czynniki rozpraszające
uwagę. Badanie nie wykazało zależności między graniem
w gry strategiczne i czasem reakcji, dokładnością ani wzrokową pamięcią krótkotrwałą (27). Cohen i wsp., analizując
skuteczność treningu krótkiej pamięci wzrokowej przy
użyciu gier strategicznych, również nie wykazali wpływu
tej kategorii gier komputerowych na polepszenie uwagi
wzrokowej (19). Odmienne wyniki otrzymali Glass i wsp.
z Uniwersytetu w Austen w Teksasie. Na podstawie badania
przeprowadzonego z udziałem 72 studentów stwierdzili,
że gry strategiczne czasu rzeczywistego, poprzez wymuszenie wielozadaniowości oraz szybkiego przełączania uwagi
pomiędzy wieloma źródłami doprowadzają do znacznego
zwiększenia elastyczności poznawczej (29).
Gry logiczne wymagają od gracza rozwiązywania zadań
logicznych. Ich wpływ na graczy był przedmiotem zainteresowania w trzech badaniach. Według Oei i Patterson (17)
gry logiczne pozwalają na lepsze zapamiętanie, a następnie
wykorzystanie większej ilości informacji. Wykazano także
pozytywny wpływ tych gier na pamięć krótkotrwałą oraz
przeszukiwanie wzrokowe (17). Pozostałe badania nie wykazały żadnego wpływu tych gier na funkcje poznawcze.
Wiele oczekiwań, ale i kontrowersji budzą gry typu „brain
training”. Wyniki dwóch dużych przeprowadzonych przez
Boot i wsp. w 2010 roku oraz Nouchi i wsp. w 2013 roku
przemawiają za pozytywnym wpływem tych gier na pamięć
krótkotrwałą, wielozadaniowość (możliwość wykonywania
jednocześnie wielu zadań), kontrolę manualną, funkcje
wykonawcze, uwagę, szybkość przetwarzania informacji,
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zdolności wzrokowo-przestrzenne oraz umiejętność czytania (30, 31). Podobne wyniki odnośnie pamięci krótkotrwałej uzyskano także w badaniu Oei i Patterson (17).
W pozostałych badaniach nie wykazano istotnego wpływu
tego rodzaju gier na funkcje kognitywne (19, 32).

Dyskusja
W świetle powyżej przedstawionych wyników wydaje się,
że obawy o negatywny wpływ grania w gry komputerowe
nie wydają się uzasadnione. Jak wynika z analizy badań
naukowych, nie pogarszają one funkcji poznawczych, co
więcej, mogą oddziaływać na nie pozytywnie. Zdaniem
znawczyni wpływu gier komputerowych na funkcje poznawcze Bavelier, która prowadzi badania w tym zakresie od
ponad 10 lat, największe znaczenie dla funkcji kognitywnych
spośród wszystkich rodzajów gier komputerowych mają gry
akcji. Graczy charakteryzuje zwiększona wydajność funkcji
poznawczych, osiągają oni lepsze wyniki w testach oceniających uwagę i funkcje wzrokowe. Według autorki „gry
akcji uczą, jak się uczyć”. Ich pozytywne oddziaływanie jest
efektem zwiększania uwagi i zaaangażowania gracza w wiele
zadań jednocześnie. Co więcej, gracze mają zwiększoną
uwagę nie tylko w czasie gry, ale przekłada się to również na
inne czynności poza graniem. Mamy tu do czynienia z tzw.
transferem. Podczas sytuacji wymagających skupienia się
na danej czynności dochodzi do aktywacji mniejszej ilości
ośrodków korowych, co czyni uwagę graczy wydajniejszą (33). Można przypuszczać, że dzięki zachowanej rezerwie
i automatyzmom, gracze mogą efektywniej wykonywać
stawiane przed nimi zadania (34). Są szybsi, a przy tym tak
samo dokładni (24), dokonują lepszej selekcji informacji oraz
skuteczniej ignorują dystraktory.
Naukowcy coraz częściej posługują się grami jako narzędziem edukacyjnym i proponują ich wykorzystanie do
treningu kognitywnego. Do tego celu powstały gry logiczne
i gry typu „brain training”. Wiązane są z nimi duże nadzieje.
Trzy z analizowanych badań wykazały pozytywne efekty ich
działania, jakkolwiek część publikacji (32, 35) wskazuje na
brak takiego efektu.
W konsensusie z października 2014 roku 70 ekspertów
zwraca uwagę na brak rzetelnych naukowych dowodów,
świadczących o pozytywnym wpływie tego typu gier na
poprawę funkcji kognitywnych w życiu codziennym (36).
Jedną z ważniejszych prac, która nie wykazała korzyści
płynących z treningu kognitywnego, jest badanie Owena
i wsp. z 2010 roku opublikowane na łamach „Nature”
przeprowadzone na bardzo dużej grupie uczestników (11
430 osób!). Za pomocą baterii testów kognitywnych Owen
i wsp. badali rozumowanie, pamięć krótkotrwałą, pamięć
przestrzenną i uwagę przed treningiem i po nim. Trening
polegał na rozwiązywaniu online na stronie BBC 3 razy
w tygodniu, po minimum 10 minut, 6 zadań przez 6 tygodni. Różnice pomiędzy grupą badanych a grupą kontrolną
nie wykazały znamienności statystycznej. Należy jednak
zaznaczyć, że do badania włączono uczestników w wieku
od 18 do 60 lat (35). Wiadomo, że ze względu na większą
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neuroplastyczność, najbardziej podatne na efekty treningu
wydają się być młodsze grupy wiekowe i uśrednienie tak
różnorodnej wiekowo grupy może w sposób istotny wpływać
na uzyskane efekty. Ponadto biorąc pod uwagę, że przeciętni
gracze grają średnio 21 godzin w tygodniu, czas treningu
w tym badaniu być może był za krótki, aby mógł wywierać
mierzalny efekt (3).
Polska podąża za wskazanymi wyżej trendami. Na naszym rynku również pojawiają się gry typu „brain training”.
Cieszą się one dobrą opinią wśród niektórych polskich
badaczy. I tak Pąchalska zauważa, że tego typu ćwiczenia
stawiają gracza w nowych sytuacjach i wymagają uruchomienia twórczego myślenia w procesie percepcji i działania.
To umożliwia wszechstronny rozwój procesów poznawczych (37). W badaniu polskiego oddziału międzynarodowej
grupy badaczy IPSOS „#jestem graczem” uczący się gracze
oceniają wpływ gier na naukę jako pozytywny. Ich zdaniem
granie najbardziej przekłada się na naukę języków obcych,
niemal 1/3 zauważa poprawę pamięci, 1/4 zwraca uwagę
na lepszą koncentrację (3).
Główne ograniczenie, które dotyczyło powyższej pracy,
to niejednorodność literatury dotyczącej funkcji poznawczych. Warto również zaznaczyć, że analizowano publikacje
anglojęzyczne i część z wymienionych w nich terminów nie
ma odpowiedników w języku polskim. Ponadto metodyka
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badań jest nie w pełni zbieżna. Nie w każdej pracy oceniano
te same zdolności poznawcze. Testy kognitywne używane do
oceny miały to samo zadanie, ale nie były identyczne.
Nie bez znaczenia były też z pewnością warunki przeprowadzania eksperymentów − czy gracz grał w domu,
czy w laboratorium oraz efektywny czas grania pomiędzy
przeprowadzonymi testami.
Nie można wykluczyć, że rzetelną analizę piśmiennictwa
może jak w każdej tego typu analizie zafałszowywać też tzw.
efekt szuflady − publikowanie jedynie tych badań naukowych, które potwierdzają hipotezy badawcze. Wymienione
różnice utrudniają wyciągnięcie spójnych wniosków.

Wnioski
Trudno jednoznacznie ocenić wpływ gier komputerowych na funkcje kognitywne.
Wydaje się jednak, że obawy o negatywny wpływ grania
w gry komputerowe na procesy poznawcze nie mają uzasadnienia. Nadal nieliczne są doniesienia na temat wpływu
gier komputerowych na funkcje kognitywne u dzieci, które
są bardzo dużą grupą konsumentów tego rodzaju rozrywki.
Można przypuszczać, że to właśnie u nich, ze względu na rozwijający się układ nerwowy i największą neuroplastyczność
mózgu, efekt gier może być najbardziej znaczący. Istnieje
zatem potrzeba badań młodszych grup wiekowych.
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