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WPROWADZENIE

GRY KOMPUTEROWE I ICH KONTEKSTY

Gry komputerowe stanowią aktualnie bardzo popularną formę rozrywki, 

która stwarza przestrzeń nie tylko do rywalizacji, ale również nawiązywania 

i podtrzymywania relacji społecznych, stając się tym samym istotnym ele-

mentem życia społecznego. W przygotowanej w 2018 r. ekspertyzie Mapa 

rozwoju rynków i technologii dla gier video stosowanych w różnych dzie-

dzinach życia1 podkreślono szczególny charakter branży gier wideo: tech-

nologia, która wydaje się cechą konstytutywną tej branży, stanowi przede 

wszystkim medium dotarcia do odbiorcy, natomiast produkty tej branży 

mają ważny wymiar społeczny i silny potencjał kulturotwórczy. Dynamiczny 

rozwój gier wideo, jaki obecnie obserwujemy2, jest następstwem nieustan-

nego postępu technologicznego, narastającej dostępności cyfrowej oraz 

wartości ekonomicznej branży – szacuje się, że wartość światowego rynku 

gier w 2022 r. wyniesie 196,8 mld USD3.

Najnowszy numer „Nowości Badawczych” Narodowego Centrum Kul-

tury postanowiliśmy poświęcić grom komputerowym, w szczególności ich 

umiejscowieniu w kulturze oraz stymulowanym przez rozwój gier przemianom 

związanym z rzeczywistością wirtualną. Chcemy tym samym zwrócić uwagę 

naszych czytelników na specyfikę i możliwości tego nowego sektora kultury, 

który dzięki wsparciu technologii łączy w sobie elementy niemal wszystkich 

dotychczas uprawianych dziedzin sztuki. Jednocześnie, zgodnie z ideą cza-

sopisma, naszym celem jest przybliżenie najnowszych badań i raportów reali-

zowanych w ciągu ostatniego roku w zagranicznych ośrodkach badawczych.

1 M. Wardaszko, Mapa rozwoju rynków i technologii dla gier video stosowanych w różnych 

dziedzinach życia, PARP 2018, https://smart.gov.pl/images/BTR_GRY-29102018_FINAL.

pdf [dostęp: 11.08.2022].
2 Według wyników badania Polish Gamers Research 2020 zrealizowanego wiosną 2020 r. 

ponad 3/4 polskich internautów w wieku od 15 do 65 lat zagrało w grę przynajmniej je-

den raz w ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie. A. Krampus-Siepielak, 

P. Rodzińska-Szary, M. Bobrowski, M. Śliwiński, D. Gałuszka, Kondycja Polskiej Branży 

Gier 2020, https://polishgamers.com/wp-content/uploads/2021/01/Raport_2021_

long_20201222_web.pdf, s. 46 [dostęp: 5.08.2022].
3 Zob. https://newzoo.com/products/reports/global-games-market-report [dostęp: 

11.08.2022].
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https://polishgamers.com/wp-content/uploads/2021/01/Raport_2021_long_20201222_web.pdf
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Kontekstów, w jakich tematyka gier wideo oraz ich powiązań z rzeczywi-

stością wirtualną może być poruszana, jest bardzo wiele. Mimo że dla więk-

szości graczy w Polsce czas spędzony na grze ma służyć przede wszystkim 

relaksowi (w badaniu Polish Gamers Research 2020 67% wszystkich osób 

grających na PC lub laptopie wskazało tę odpowiedź jako najczęstszą mo-

tywację do zagrania4), coraz częściej podejmowana jest dyskusja na temat 

edukacyjnego oraz artystycznego wymiaru gamingu. Gry komputerowe 

wkraczają bowiem do polskich szkół za sprawą rozszerzenia listy lektur 

o jedną z nich – jest to program pilotażowy Ministerstwa Edukacji i Na-

uki wdrożony w roku szkolnym 2022/2023. Temat ten podejmujemy także 

w bieżącym numerze „Nowości Badawczych”, przytaczając wyniki bada-

nia dotyczącego związku między graniem w gry komputerowe a rozwojem 

umiejętności poznawczych wśród studentów. 

Postępujące zmiany technologiczne sprawiają, że współcześnie two-

rzone gry cechuje wysoka jakość, zarówno w zakresie wizualnym, jak 

i dźwiękowym, co przekłada się na możliwości fabularne prowadzonych 

w grach narracji, a także odwołania do innych tekstów kultury. Tworzenie 

zewnętrznych światów, w których autorzy z sukcesem dokonują swoistej 

wymiany, mieszaniny dostępnych i rozpoznawalnych kulturowo treści, staje 

się również tematyką prowadzonych aktualnie badań. Efektowna grafika, 

poruszająca warstwa dźwiękowa, a także efekty 3D pozwalają użytkow-

nikowi doświadczyć immersji, a więc pełnego zanurzenia się w wirtualnej 

przestrzeni. Taki jest też cel powstania Metawersum – rzeczywistości alter-

natywnej kreowanej w świecie cyfrowym przez jednostkę. Mimo że wizja ta 

wydaje się interesująca i coraz bliższa naszej codzienności, według najnow-

szego raportu Polish Gamers Research 2022 w Polsce do tej pory jedynie 

13% badanych graczy wie, czym jest Metawersum, a 11% z nich korzystało 

z niego w grach5. Jednak namysł nad samym zjawiskiem i dotyczące go 

analizy mają już miejsce na całym świecie. Przykładem może być przyta-

czany w tym numerze artykuł poświęcony ważnej roli przestrzeni zielonych 

w miastach oraz możliwości kompensowania ich potencjalnych niedoborów 

za pomocą rzeczywistości wirtualnej. 

4 Tamże, s. 50 [dostęp: 5.08.2022].
5 B. Wityńska-Słącz, Pierwsze wyniki Polish Gamers Research zostały zaprezentowane 

na Digital Dragons 2022, https://media.kpt.krakow.pl/189944-pierwsze-wyniki-polish-

gamers-research-zostaly-zaprezentowane-na-digital-dragons-2022 [dostęp: 5.08.2022]. 

https://media.kpt.krakow.pl/189944-pierwsze-wyniki-polish-gamers-research-zostaly-zaprezentowane-na-digital-dragons-2022
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Gry cyfrowe, mimo wielu zalet, na które szczególnie zwracano uwagę 

w ostatnich latach, stają się także przyczyną różnorodnych problemów ob-

serwowanych coraz wyraźniej w społeczeństwie, również w związku z wy-

buchem oraz przebiegiem pandemii COVID-19. Wyniki badań wskazują, iż 

przymusowe przebywanie w domu sprawiło, że zwiększyła się częstotliwość 

grania w polskich domach, zarówno wśród dorosłych, jak i niepełnoletnich 

użytkowników6. To z kolei niesie za sobą wiele wyzwań i dylematów doty-

kających nie tylko samych graczy, ale w dużej mierze odnoszących się do 

całej branży. Zagrożenia związane ze specyfiką gier wideo stają się kwestią 

wyraźnie oddziałującą na inne dziedziny życia społecznego.

W związku z bardzo dużą dynamiką podejmowanego zjawiska bieżą-

cy numer „Nowości Badawczych” postanowiliśmy poświęcić studiom nad 

gamingiem wraz z jego szerokimi kontekstami kulturowymi. Przytaczamy 

badania obejmujące praktyki użytkowników, wynikające z nich zależności 

i interakcje zachodzące między nimi samymi a innymi zjawiskami kultury. 

Skupiamy się również na specyfice samych gier – poruszanych treściach, 

narracyjności, korespondencji z innymi tekstami kultury, a także nowych 

metodach stosowanych w groznawstwie. Wreszcie piszemy również o waż-

nym aspekcie kryzysów i wyzwań związanych z graniem w gry cyfrowe oraz 

problemach dotykających samą branżę. Wyboru i opisu prezentowanych 

badań dokonali eksperci zajmujący się tematyką gamingu. Liczymy, że przy-

toczone treści staną się inspiracją do naukowych rozważań dla naszych czy-

telników zainteresowanych tą problematyką.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Redakcja „Nowości Badawczych” NCK

6 Dane z badań realizowanych w ramach raportu Polish Gamers Research przeprowadzo-

nych w maju 2020 r. (po 2 miesiącach lockdownu) wskazują, że 31% dorosłych graczy 

w związku z wybuchem pandemii częściej gra w gry, a 39% taką regułę zauważyło u swo-

ich dzieci. A. Krampus-Siepielak, P. Rodzińska-Szary, M. Bobrowski, M. Śliwiński, D. Ga-

łuszka, dz. cyt. [dostęp: 20.09.2022].
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HISTORIA I DZIEDZICTWO W GRACH

MASHUP HISTORII I DZIEDZICTWA  
W GRZE ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

MASHING UP HISTORY AND HERITAGE IN ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

Richard Cole

2022

Link do artykułu źródłowego

Sposoby reprezentacji historii oraz dziedzictwa kulturowego w grach cyfro-

wych są obecnie tematem dość szeroko eksplorowanym na gruncie badań 

groznawczych. Artykuł Richarda Cole’a pod tytułem Mashing Up History 

and Heritage in Assassin’s Creed Odyssey opublikowany został w numerze 

tematycznym czasopisma „Games and Culture”, który w całości poświęcony 

jest zagadnieniom związanym z „grami, z historią i dziedzictwem”. W oma-

wianej pracy podjęto próbę uchwycenia i opisania metod, za pośrednictwem 

których osoby tworzące gry („deweloperzy”) modelują doświadczenia osób 

grających. Ponadto analizowane są w niej praktyki osób aktywnie współtwo-

rzących kulturową recepcję wybranych tytułów poprzez różnorodne praktyki 

grania oraz tworzenie fanowskich treści w sieci. 

Przeprowadzone w artykule studium przypadku gry Assassin’s Creed 

Odyssey pozwala rozwinąć koncepcję „technokulturowych mashupów”, które 

według Cole’a są kluczowym komponentem wpływającym na recepcję treści 

związanych z historią oraz dziedzictwem kulturowym w grach cyfrowych. Po-

jęcie mashupu jest definiowane jako twórcza praktyka rekontekstualizująca 

pewien wycinek materiału źródłowego i łącząca go z innymi tekstami kultury, 

co ma sprzyjać komunikacji określonych sensów oraz otwierać osoby obcu-

jące z mashupem na nowe praktyki interpretacyjne. Cole argumentuje, że 

mashupy obecne w muzyce czy sztukach wizualnych zawsze nosiły w sobie 

potencjał parodystycznej zabawy, co w kontekście gier da się wykorzystać 

do budowania angażującego, potencjalnie transgresyjnego doświadczenia 

konkretnych elementów rozgrywki. Koncept mashupu może być również 

pomocny w zrozumieniu współczesnego przenikania się warstw technolo-

gicznej i kulturowej w mediach cyfrowych. Można rozróżnić dwa jego rodzaje: 

czerpiący z różnych źródeł mashup kulturowy oraz niejednokrotnie ukryty  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15554120221115403
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za interfejsami graficznymi mashup technologiczny. Technokulturowy 

 mashup byłby zatem praktyką łączenia treści językowych, obrazowych czy 

muzycznych w kontekście pola działań wpisujących się w znany paradygmat 

Web 2.0, a więc działań aktywnie angażujących uczestników i uczestniczki 

kultury w procesy tworzenia i cyrkulacji treści w obiegu sieciowym. 

Tłem historycznym analizowanej w artykule produkcji jest wojna pelo-

poneska, a jedno z pierwszych użyć techniki mashupu w Assassin’s Creed 

Odyssey to przedstawienie bitwy pod Termopilami jako połączenia este-

tyki zaczerpniętej z filmu 300 (2006, reż. Zack Snyder), porządku narracji 

znanej z dzieł literatury antycznej (np. Tukidydesa) oraz mechaniki walki 

silnie inspirowanej innymi produkcjami z gatunku fabularnych gier akcji. 

Działanie mashupu technologicznego ujawnia się z kolei w zaangażowa-

niu elementów uczących zasad gry oraz sterowania postacią w tworzenie 

opowieści o królu Sparty Leonidasie i konflikcie z Persją, przedstawionym 

zgodnie z popkulturową wykładnią jako starcie dwóch różnych filozofii  

społeczno-kulturowych. Zaproponowana w grze wizja historii łączy elemen-

ty fantastyczne z możliwością aktywnego uczestnictwa w symulacji waż-

nych wydarzeń historycznych. 

Przykłady mashupów zaczerpnięte z Assassin’s Creed Odyssey pozwa-

lają autorowi artykułu na stworzenie listy zabiegów uprzyjemniających oso-

bom grającym obcowanie z dziedzictwem kultury antycznej. Jednym z nich 

jest łączenie poziomów historycznego i mitologicznego: w grze pojawiają 

się bestie nieprzynależące do narracji Wojny peloponeskiej Tukidydesa, 

lecz stanowiące istotny komponent narracyjny dzieł Homera czy Hezjoda.  

Co istotne, Cole zdaje się zauważać zgodność tworzonego przez grę porząd-

ku czasoprzestrzennego z logiką mashupu: osoby grające sterują postacią, 

która z narracyjnego punktu widzenia także uczestniczy w pewnego rodzaju 

symulacji. Stąd uatrakcyjniające poszczególne zadania zabiegi parodystycz-

ne, jak przedstawienie rywalizacji Arystofanesa z Eurypidesem w ramach 

pojedynku poetyckiego w czasie uczty czy wykorzystanie archeologicznego 

artefaktu (dysku z Fajstos) do ciągu zadań twórczo przetwarzających kla-

syczną historię labiryntu stworzonego przez Dedala. Przenikanie się różnych 

poziomów mashupów dobrze odzwierciedla sposób wprowadzenia do roz-

grywki zbroi Agamemnona. Przyjmuje ona w grze graficzną postać inspiro-

waną XV-wiecznym obiektem, który sam jest wariacją na temat rzekomej 

maski tej mitologicznej postaci. 

Wszystkie zabiegi związane z „technokulturowymi mashupami” po-

magają osobom grającym doświadczyć historii w nieszablonowy sposób. 
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Przywoływany w artykule kontekst wykorzystania przez Assassin’s Creed 

Odyssey retoryki proceduralnej, czyli takiej, która pozwala na komuniko-

wanie znaczeń poprzez same reguły gry, stanowi istotny komponent logiki 

działania mashupów. Podejmowanie przez osoby grające wyzwań wzoro-

wanych na wydarzeniach historycznych (np. uczestnictwo w zmaganiach 

olimpijskich) bądź mitologicznych (np. pokonanie Meduzy) nagradzane 

jest osiągnięciami i ma przełożenie na mechaniczne wyznaczniki sukce-

su w grze. Konstrukcja świata gry oraz konkretne narzędzia stymulujące 

sprawczość osób grających zachęcają również do aktywności społeczno-

ściowych, takich jak dokumentowanie swoich dokonań i przygód za pomocą 

wewnątrzgrowej fotografii. Choć mashupy dalekie są od powielania  stricte 

faktograficznej narracji, według autora omawianego artykułu stanowią do-

wód na żywotność oraz intelektualną atrakcyjność narracji zanurzonych 

w historii, która w dużej mierze rozgrywa się na nowo i aktualizuje za po-

średnictwem emergentnych, zabawowych praktyk technologicznego i kul-

turowego sieciowania. 

oprac. dr Mateusz Felczak
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SPEKTAKL ALGORYTMICZNY

PRZEZ PRYZMAT LUDYCZNY:  
ROZUMIENIE GIER WIDEO  
JAKO SPEKTAKLÓW ALGORYTMICZNYCH

THROUGH THE LUDIC GLASS: MAKING SENSE OF VIDEO GAMES  
AS ALGORITHMIC SPECTACLES

Sonia Fizek

2022

Link do artykułu źródłowego

Sonia Fizek w swoim artykule Through the Ludic Glass: Making Sense of Vid-

eo Games as Algorithmic Spectacles zwraca uwagę na wizualny aspekt gier 

cyfrowych. Popularyzacja platform streamingowych (YT, Twich) oraz dyna-

miczny rozwój e-sportu sprawiają, że oglądanie rozgrywek staje się niezwykle 

popularnym zjawiskiem. Badaczka zauważa, że do tej pory gry cyfrowe ana-

lizowane były głównie pod kątem działań graczy i ich rezultatów, a specyfika 

wizualnej strony tego medium była badana powierzchownie. Wizualność gier 

cyfrowych różni się jednak od innych mediów, takich jak np. film. Wynika to 

z faktu, że gry cyfrowe bazują na algorytmach programów komputerowych. 

W tym sensie możemy postrzegać je jako algorytmiczne spektakle, które 

funkcjonują dzięki matematycznym kalkulacjom wykonywanym przez kom-

puter. Dlatego też oglądanie streamingu lub nagrania rozgrywki z gry cyfro-

wej wymaga od odbiorcy innych kompetencji wizualnych niż oglądanie filmu, 

kontemplacja sztuki czy natury. Fizek stawia kluczowe pytanie o formy do-

świadczania cyfrowego spektaklu ludycznego, jakim jest oglądana rozgrywka.

Oglądanie rozgrywki rozumianej jako algorytmiczny spektakl nie jest, 

w opinii autorki, jedynie obserwowaniem obrazów jako swoistej formy re-

prezentacji, gdyż wymaga od widza wiedzy na temat zasad rządzących grą 

cyfrową jako systemem działającym w czasie rzeczywistym, opartym na 

licznych regułach, które egzekwuje program komputerowy. Oglądanie gry 

obejmuje konfigurowane przez gracza obrazy, ale również wyświetlanie sa-

mej konfiguracji, interfejsu gry. 

Fizek zauważa, że w dotychczasowych badaniach nad grami domino-

wało dualistyczne podejście, zakładające traktowanie w odrębny sposób  

http://gamestudies.org/2202/articles/gap_fizek
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wizualnej warstwy gry oraz zasad gry, którymi zarządza algorytm. Prowadzi-

ło to do przeciwstawiania sobie reprezentacji gry i jej warstwy obliczeniowej, 

podczas gdy istotą estetyki oglądanej rozgrywki jest napięcie pomiędzy tym, 

co wyświetlane na ekranie, a tym, co obliczane przez komputer. Doskonałym 

przykładem jest słynny glitch w grze Pac-Man. Na jednej z plansz powoduje 

on, że gracz obserwuje zarówno element rozgrywki (awatara, planszę itp.), 

jak i cyfrowy kod w postaci liczb i liter, które nagle zaczynają być widoczne 

jednocześnie na ekranie. Warstwa reprezentacji i obliczeń staje się wów-

czas widoczna dla odbiorcy na ekranie. Badaczka zwraca uwagę, że częste 

w badaniach gier rozgraniczanie warstwy wizualnej i obliczeniowej gry nie 

uwzględnia cyfrowej logiki, jaka stoi za wygenerowanym obrazem. Stwier-

dza też, że gry cyfrowe są grane i jednocześnie wyświetlane. Wyniki działań 

gracza są prezentowane w formie obrazów, które z natury mają charakter 

operacyjny. Celem podjętych w artykule analiz jest ukazanie, w jaki sposób 

pojawiające się w rozgrywce sekwencje obrazów splatają się z dyskretnymi 

operacjami algorytmu. Innymi słowy – jak reprezentacja jest obliczana oraz 

jak obliczenia są reprezentowane. 

Profesor Fizek w swoich analizach sięga do koncepcji Viléma Flussera  

i Haruna Farockiego. Pierwszy z przywołanych filozofów opracował koncep-

cję obrazów technicznych. Przestają one być jego zdaniem reprezentacjami 

zewnętrznego świata, a stanowią raczej modele rzeczywistości. Dlatego też 

ich odbiór wymaga pewnej świadomości dotyczącej sposobu ich wytwarza-

nia. Krytyczna analiza takich obrazów wymaga wiedzy na temat kontekstu 

ich powstania, obejmującego zarówno aspekty społeczno-polityczne, jak 

również wiedzę o aparaturze i technikach ich produkcji. Dopełnieniem idei 

obrazu technicznego jest koncepcja obrazu operacyjnego zaproponowana 

przez Haruna Farockiego. Obrazy operacyjne nie służą już tylko do oglą-

dania, ale wpływają bezpośrednio na rzeczywistość. Ich operacyjną istotę 

Farocki łączy z ich komputacyjnym i algorytmicznym charakterem.

Bazując na tych rozważaniach, Sonia Fizek wyodrębnia główne kulturowe 

techniki obcowania z wizualną warstwą gry. Obejmują one traktowanie gry jako: 

1. kolekcji obrazów do kontemplowania (np. screeny z gier wideo), 

2. narracji (sekwencja obrazów i wydarzeń), 

3. pracującego systemu, w którym zachodzą ciągłe zmiany. 

W tym ostatnim sensie obrazy z gier wideo często stają się instrumen-

tami technicznymi w rękach graczy, a nie reprezentacjami. Jest to przykład 

oglądania wizualnej, graficznej powierzchni, która reprezentuje liczne ope-

racje wykonywane przez program. 
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W kontekście oglądania streamingu lub konkretnej nagranej rozgrywki 

mamy do czynienia z obserwowaniem zachowania systemu, który dostarcza 

graczowi konkretnych informacji wyświetlanych na ekranie, umożliwiają-

cych mu zinterpretowanie sytuacji w grze i podejmowanie określonych dzia-

łań. Interpretacja taka staje się kluczową umiejętnością gracza, elementem 

kompetencji ludycznych. Dla widza nieznającego konwencji wizualnych, re-

guł gry, konkretnych typów i gatunków gier aspekty operacyjne oglądanego 

obrazu stają się praktycznie niemożliwe do rozszyfrowania. 

Badaczka zauważa, że w przypadku oglądania rozgrywek należy także 

brać pod uwagę ich sytuacyjność, gdyż czym innym będzie oglądanie osób 

grających w konkretną grę, a czym innym streamu z wydarzenia e-spor-

towego. To, jak postrzegamy wizualność oglądanej gry, nie zależy tylko od 

rozumienia reprezentacji i tego, co widzimy na ekranie, ale także od kon-

tekstu oglądanego spektaklu i ustawień aparatury. Inaczej będzie przebie-

gać oglądanie rozgrywki danej gry w muzeum techniki lub w galerii sztuki, 

inaczej będziemy oglądać rozgrywkę na urządzeniu mobilnym w kolejce do 

lekarza, a inaczej na ekranie komputera w domowym zaciszu. 

oprac. dr Radosław Bomba
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ZWIĄZKI GIER WIDEO Z PROCESAMI POZNAWCZYMI

STRATEGIE UCZENIA SIĘ A GRANIE W GRY 
KOMPUTEROWE – ANALIZA ŚRODOWISKA 
UNIWERSYTECKIEGO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LOS JUEGOS DIGITALES  
EN UN CONTEXTO UNIVERSITARIO

Fernando-Silvio Cavalcante-Pimentel, Margarida Morais-Marques,  

Valdick Barbosa-de-Sales-Junior

2022

Link do artykułu źródłowego

Dotychczas realizowane badania wpływu gier i ich możliwości wykorzysta-

nia w edukacji wskazują, że mają one potencjał do stymulowania rozwo-

ju umiejętności poznawczych. Mimo wielu obiecujących wyników wciąż 

jeszcze wiele aspektów tego zjawiska wymaga poznania bliższego i bar-

dziej usystematyzowanego. Autorzy omawianego artykułu wskazują, że 

taką przestrzeń stanowią badania dotyczące strategii metakognitywnych1, 

w szczególności wśród studentów uczelni wyższych. Dlatego też głównym 

zagadnieniem, jakie podejmują, jest wpływ grania na pobudzenie umiejęt-

ności kognitywnych i metapoznawczych we wspomnianej grupie badanych.

Metapoznanie definiowane jest tutaj wg koncepcji Schrawa i Denniso-

na2 jako umiejętność refleksji, zrozumienia oraz kontroli procesu uczenia 

się, której elementami składowymi są wiedza o poznaniu oraz kompetencje 

w zakresie regulowania procesów poznawczych. 

Do tej pory w literaturze przedmiotu pozytywny wpływ grania w gry 

na możliwości poznawcze młodych ludzi opisywano przy wykorzystaniu 

1 Strategie metakognitywne oznaczają wiedzę na temat własnych procesów poznawczych 

oraz umiejętność analizowania i regulowania ich. 
2 G. Schraw, R.S. Dennison, Assessing metacognitive awareness, „Contemporary Educa-

tional Psychology” 1994, nr 19(4), s. 460–475. Warto wspomnieć, że autorzy ci są rów-

nież twórcami zastosowanego w badaniu kwestionariusza Metacognitive Awareness 

Inventory.

https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=73&articulo=73-2022-07
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zmiennych takich jak: czas gry (Castronovo i in.3) – im dłuższa gra, tym 

więcej uwagi badani poświęcali na zbudowanie efektywnej strategii; wiek 

badanych (Drummond i Sauer4) – im młodsze osoby, tym wyższe umiejęt-

ności metakognitywne; a także pod kątem poziomu zaangażowania w grę 

(Kim i in.5) – wyniki badania wskazały, że wysoki poziom aktywności pod-

czas gry przekładał się na takie same zachowania podczas nauki. Z kolei 

Fengfeng Ke wykazała, że granie w gry wideo przynosi dużo lepsze wyniki 

w zakresie kompetencji matematycznych u uczniów niż granie w gry ana-

logowe6.

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Brazylii i Portugalii 

wykorzystano metodologię ex post facto7 w wariancie ilościowym. Próba 

miała charakter losowy i składała się z 941 studentów brazylijskich uczel-

ni. Większość badanych (42,4%) miała od 18 do 22 lat, pozostałe prze-

działy rozkładały się następująco: 23–27 lat – 29,86%, 28–32 lat – 10,31%,  

33–37 lat – 6,16%, 38 i więcej lat – 11,27%. Analizy przeprowadzono pod ką-

tem zmiennej niezależnej: osób deklarujących się jako gracze lub niegrający 

w gry komputerowe.

W badaniu wykorzystano technikę CAWI. Narzędzie w części pierwszej 

oparto o kwestionariusz MAI (Metacognitive Awareness Inventory) służący 

pomiarowi świadomości metapoznawczej oraz w części drugiej – przezna-

czonej tylko dla graczy – o ICMSDG (Inventory of Cognitive and Metacog-

nitive Strategies with Digital Games) dotyczący strategii poznawczych 

3 F. Castronovo, P.N. Van Meter, J.I. Messner, Leveraging metacognitive prompts in con-

struction educational games for higher educational gains, „International Journal of Con-

struction Management” 2018, nr (22)1, s. 19–30.
4 A. Drummond, J.D. Sauer, Daily videogame use and metacognitive knowledge of effective 

learning strategies, „Psychology of Popular Media Culture” 2015, nr 4(4), s. 342–350. 
5 B. Kim, H. Park, Y. Baek, Not just fun, but serious strategies: Using meta-cognitive stra-

tegies in game-based learning, „Computers & Education” 2009, nr 52(4), s. 800–810.
6 F. Ke, Computer games application within alternative classroom goal structures: Cog-

nitive, metacognitive, and affective evaluation, „Educational Technology Research and 

Development” 2008, nr 56(5), s. 539–556. 
7 Jest to metodologia służąca poszukiwaniu przyczyn zjawisk, które miały miejsce w prze-

szłości. W tym przypadku zmienną zależną był poziom kompetencji poznawczych i meta-

poznawczych, natomiast zmienną niezależną, będącą potencjalną przyczyną, było granie 

lub niegranie w gry komputerowe.
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i meta poznawczych w kontekście grania w gry. Dodatkowo gracze wska-

zywali stopień swojego zaangażowania w gry wideo (częstotliwość grania 

w ciągu tygodnia, ilość czasu poświęcanego każdego dnia – w godzinach, 

jak długo grają – w latach, rodzaj preferowanych gier). 

Analizy dotyczące pierwszej części badania (przeznaczonej dla wszyst-

kich respondentów) ukazują, że osoby grające w gry posiadają wysoką 

świadomość metapoznawczą, co oznacza, że są w stanie optymalizować 

swoje procesy poznawcze i stosować odpowiednie dla siebie strategie. 

81,5% wszystkich badanych zaznaczyło odpowiedzi „Zgadzam się” i „Zde-

cydowanie się zgadzam” przy pytaniu o wykorzystanie umiejętności ko-

gnitywnych podczas nauki, a 96% zaznaczyło te odpowiedzi w pytaniu 

o kontrolowanie stosowanych przez siebie metod uczenia się. Zjawisko to 

w większym stopniu dotyczyło graczy niż osób niegrających w gry (średnio 

53,5% wszystkich odpowiedzi na te pytania stanowiły pozytywne odpo-

wiedzi graczy wobec 35,3% pozytywnych odpowiedzi udzielonych przez 

osoby niegrające).

W drugiej części badania wzięły udział tylko osoby deklarujące się jako 

gracze (569 respondentów). Aż 95% z nich wskazało, że zna i stosuje stra-

tegie metapoznawcze, podczas gdy jedynie 39% stosuje strategie poznaw-

cze. Wynik ten, zdaniem autorów, może być wskazówką dla twórców gier, 

że powinni oni uzupełnić swoje produkty o elementy sprzyjające rozwojowi 

umiejętności kognitywnych, a więc takie, które wspierałyby sam proces 

uzyskiwania wiedzy.

W wynikach przeprowadzonych badań istotną zmienną okazał się typ 

gier, jakie preferowali badani. Największym zainteresowaniem wśród nich 

cieszyły się gry fabularne, strategiczne i gry akcji (szczególnie wśród graczy 

w wieku 18–22 lat – 48,5%). Mając na uwadze wysoki poziom umiejętności 

metapoznawczych prezentowany w tej grupie, autorzy wskazują jako po-

tencjalną przyczynę fakt, że gry tego typu wymagają uwagi i umiejętności 

radzenia sobie z wieloma trudnościami, co może wspierać rozwój wspo-

mnianych kompetencji.
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Dane zebrane za pomocą formularza ICMSGD8 zostały przeanalizowane 

pod kątem trzech zmiennych: 

1. średniej liczby godzin spędzanych na graniu w tygodniu,

2.  częstotliwości grania,

3. liczby lat – od ilu lat badani grają w gry. 

Wyniki ujawniły związek między czasem poświęcanym na granie a roz-

wojem umiejętności metapoznawczych. Im więcej godzin w tygodniu badani 

grali w gry, tym wyższy był średni wskaźnik wykorzystywania przez nich 

strategii poznawczych i metapoznawczych.

TABELA 1. ŚREDNIE WYKORZYSTANIE STRATEGII POZNAWCZYCH I META-

POZNAWCZYCH A CZAS GRANIA W GRY

ŚREDNI CZAS 
GRANIA W GRY

WYKORZYSTYWANIE 
STRATEGII 
POZNAWCZYCH9 
(ŚREDNIA)

WYKORZYSTYWANIE 
STRATEGII 
METAPOZNAWCZYCH10 
(ŚREDNIA)

Mniej niż 1 godzinę tygodniowo 15,2 51,8

1–2 godziny tygodniowo 17,1 53,8

2–3 godziny tygodniowo 18,2 52,7

3–4 godziny tygodniowo 18,3 54,1

4–5 godzin tygodniowo 20,4 55,1

Więcej niż 5 godzin tygodniowo 22,4 57,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Estrategias de aprendizaje a través de los juegos di-

gitales en un contexto universitario, „Comunicar” 2022, nr 73(30), s. 83–93.

Podobną zależność autorzy zauważyli w przypadku częstotliwości 

grania w gry. Okazuje się, że nieco wyższe kompetencje metapoznawcze 

mają osoby deklarujące codzienne granie w stosunku do tych, którzy grają 

sporadycznie (sumarycznie średnia z umiejętności poznawczych i metapo-

znawczych wynosi tutaj 73,2 do 66,2). Niewielki związek badacze odnotowali 

 8 Formularz składał się z 20 stwierdzeń, z których 7 dotyczyło wykorzystania strategii po-

znawczych, a 13 strategii metapoznawczych. Badani na 5-stopniowej skali określali czę-

stotliwość stosowania przez nich wymienionych strategii.
 9 Maksymalna możliwa wartość wynosi 35.
10 Maksymalna możliwa wartość wynosi 65.
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natomiast między liczbą lat (od ilu lat badani grają w gry) a ich aktualnymi 

umiejętnościami poznawczymi.

TABELA 2. ŚREDNIE WYKORZYSTANIE STRATEGII POZNAWCZYCH I META-

POZNAWCZYCH A CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANIA W GRY

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
GRANIA W GRY

WYKORZYSTYWANIE 
STRATEGII 
POZNAWCZYCH 
(ŚREDNIA)

WYKORZYSTYWANIE 
STRATEGII 
METAPOZNAWCZYCH 
(ŚREDNIA)

Czasami 14,6 51,6

W weekendy 17,0 52,2

Kilka dni w tygodniu 17,6 53,1

Codziennie 18,7 54,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Estrategias de aprendizaje a través de los juegos di-

gitales en un contexto universitario, „Comunicar” 2022, nr 73(30), s. 83–93.

Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają autorom stwierdzić, że gry 

komputerowe dają możliwość pobudzenia umiejętności i strategii poznaw-

czych i metapoznawczych. Badacze wskazują, że największy wpływ na to 

działanie ma rodzaj gry oraz ilość czasu poświęcana na granie tygodniowo. 

Ich zdaniem granie w gry uczy badanych kontroli, namysłu i refleksji nad 

podejmowanymi działaniami, w tym szczególnie umiejętności budowania 

strategii. Podczas rozgrywki gracze niejednokrotnie wykorzystują tę wiedzę, 

działając szybko, a zarazem skutecznie, co znajduje odzwierciedlenie w ich 

wysokich kompetencjach metapoznawczych. Spostrzeżenia te mogą sta-

nowić interesujący materiał dla wykładowców akademickich oraz twórców 

gier, którzy wspólnie mogliby stymulować systematyczny wzrost omawia-

nych kompetencji wśród młodych ludzi.

oprac. Justyna Nowakowska
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HABITUS LUDYCZNY

GRAJ NA SWÓJ SPOSÓB:  
HABITUS LUDYCZNY I PODDZIEDZINY 
PRAKTYKI GIER CYFROWYCH

PLAY YOUR OWN WAY: LUDIC HABITUS AND THE SUBFIELDS OF DIGITAL 
GAMING PRACTICE

Milan Jaćević

2022

Link do artykułu źródłowego

Socjologiczne i psychologiczne badania nad użytkownikami gier cyfro-

wych koncentrują się zazwyczaj na charakterystyce ogólnych atrybutów 

graczy1, kategoryzacji zachowań2 oraz psychometrycznych modeli moty-

wacji3. Gracz, rozumiany jako złożony podmiot kulturowy, znajduje się także 

w orbicie zainteresowań kulturoznawców, którzy opisują go w kontekście 

relacji z grami, często krytycznie przyglądając się społecznym konstrukcjom 

tożsamości i wartościom przypisywanym określonym sposobom grania4. 

Wciąż brakuje jednak holistycznego opracowania typologii graczy, które 

ukazywałoby, jak indywidualne różnice na poziomie wiedzy i doświadcze-

1 Zob. R. Bartle, Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs, „Journal of MUD 

research” 1996, nr 1(1), s. 19.
2 Zob. A. Drachen, A. Canossa, G.N. Yannakakis, Player modeling using self-organization in 

Tomb Raider: Underworld, [w:] 2009 IEEE symposium on computational intelligence and 

games, Piscataway 2009, s. 1–8.
3 Zob. N. Yee, The demographics, motivations, and derived experiences of users of mas-

sively multi-user online graphical environments, „Presence: Teleoperators and virtual 

environments” 2006, nr 15(3), s. 309–329.
4 Zob. D. Carr, Contexts, gaming pleasures, and gendered preferences, „Simulation & 

Gaming” 2005, nr 36(4), s. 464–482; K.L. Gray, Race, gender, and deviance in Xbox live: 

Theoretical perspectives from the virtual margins, London 2014; A. Shaw, „He could be 

a bunny rabbit for all I care”: Exploring identification in digital games, [w:] Proceedings 

of DiGRA 2011 Conference: Think Design Play, 2011.

http://gamestudies.org/2201/articles/jacevic
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nia wpływają na rozgrywkę. Lukę tę starają się uzupełnić niniejsze badania, 

będące częścią większego projektu z zakresu praktyki gry.

Podstawą koncepcyjną jest teoria praktyki, a konkretnie koncepcja ha-

bitusu zaproponowana przez Pierre’a Bourdieu5. Według francuskiego so-

cjologa uczestnictwo w określonej praktyce społecznej skutkuje z czasem 

wytworzeniem się pewnego habitusu – zestawu trwałych dyspozycji, które 

kierują rozumieniem praktyki i umożliwiają sensowne, intuicyjne działanie6. 

Na potrzeby badania habitus potraktowano jako matrycę atrybutów użyt-

kownika, pozwalających mu rozumieć grę i grać w nią w specyficzny dla 

gracza sposób. Obserwacje z przeprowadzonego eksperymentu pozwoliły 

opisać ludohabitus (habitus ludyczny) – osobisty zestaw wzorców percep-

cyjnych, performatywnych i wartościujących, wpływających na zaangażo-

wanie gracza w gry cyfrowe, dokonywaną przez niego identyfikację gier oraz 

praktykę rozgrywki w odniesieniu do określonej poddziedziny gier, tj. gier 

platformowych.

Badanie miało charakter eksploracyjny i jakościowy. Wykorzystano dwa 

niestandardowe prototypy gier, stworzone na potrzeby eksperymentu, zgod-

nie z metodą testów A/B7. Pierwsza gra – gra kontrolna – wykorzystywała 

wzorce projektowe oraz mechaniki rozgrywki konwencjonalne dla gatun-

ku dwuwymiarowych platformówek z przewijaniem bocznym. Składała się 

z trzech poziomów, wypełnionych przeszkodami i przeciwnikami AI – aby 

ją ukończyć, uczestnicy musieli nawigować w przestrzeni, wykorzystując 

podstawowe mechaniki ruchu, tj. chodzenie, bieganie i skakanie. Druga 

5 Na temat teorii praktyki i koncepcji habitusu zob. następujące książki Pierre’a Bourdieu: 

In other words: Essays towards a reflexive sociology, tłum. M. Adamson, Stanford 1990; 

Outline of a theory of practice, tłum. R. Nice, Cambridge 2013; The logic of practice, tłum. 

R. Nice, Stanford 2014.
6 Z perspektywy namysłu nad grami wideo szczególnie cenne okazuje się to, że habitus kon-

stytuowany jest na poziomie cielesnym – przez aktywne i fizyczne uczestnictwo człowieka 

w określonej dziedzinie praktyki. Z tego też powodu pojęcie habitusu było wykorzystywa-

ne wcześniej w badaniach empirycznych i groznawstwie teoretycznym, choć zazwyczaj 

skupiało się na relacji między habitusem grania a tożsamością gracza i kulturą gry. Zob. 

T. Apperley, C. Walsh, What digital games and literacy have in common: a heuristic for 

understanding pupils’ gaming literacy, „Literacy” 2012, nr 46(3), s. 115–122; G. Kirkpatrick, 

The formation of gaming culture: UK gaming magazines, 1981–1995, London 2015.
7 B.M. Hanington, B. Martin, Universal methods of design: 125 ways to research complex 

problems, develop innovative ideas, and design effective solutions, Beverly, MA 2021.
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gra – gra eksperymentalna – została opracowana w celu przetestowania 

odchylenia od konwencjonalnych wyzwań występujących w grach platfor-

mowych. Zachowała elementy wizualne i podstawowe zasady gry kontrol-

nej, ale zmodyfikowano istotnie mechaniki rozgrywki, eliminując możliwość 

skakania. Celem udostępnienia zróżnicowanych prototypów było sprawdze-

nie, w jaki sposób użytkownicy zareagują na zmienne projektowe i jak będą 

działać w standardowym oraz niestandardowym środowisku gry. 

W badaniu wzięło udział ośmiu uczestników (cztery kobiety, trzech 

mężczyzn i jedna osoba niebinarna) w wieku od 21 do 29 lat, którzy zo-

stali zrekrutowani metodą celowego doboru próby, a następnie podzieleni 

na dwie grupy o różnym stopniu zaawansowania w dziedzinie gier wideo. 

W skład Grupy 1 weszli studenci projektowania gier, którzy mieli wysokie 

kompetencje i duże doświadczenie związane z cyfrową rozgrywką. Grupę 2 

utworzyły osoby o ograniczonym poziomie doświadczenia w tym zakresie, 

które rzadko grywały w gry wideo. Wykorzystano trzy narzędzia zbierania 

danych: 

1. kwestionariusz profilowania (aby określić posiadane kompetencje odnośnie 

do kultury i praktyki gier),

2. obserwację i nagrywanie rozgrywki (uczestnicy mieli za zadanie indywidu-

alnie przejść oba prototypy gier w czasie do dziesięciu minut każdy), 

3. częściowo ustrukturyzowany wywiad po sesji, na podstawie którego zbie-

rano informacje dotyczące stosunku uczestników do gier oraz wrażeń pły-

nących z rozgrywki, aby ostatecznie stworzyć ramy ludohabitusu gracza.

Wszystkich ośmiu uczestników pomyślnie ukończyło co najmniej jeden 

poziom w każdej grze, choć, zgodnie z przewidywaniami, stopień postępu 

różnił się w zależności od wcześniejszego doświadczenia gracza (im wyż-

sze, tym wyższy wskaźnik postępu). Gra kontrolna sprowokowała przyjęcie 

wyraźnego stylu gry, zorientowanego na jak najszybsze osiągnięcie celu, 

co z kolei często prowadziło do błędów. Tempo rozgrywki w grze ekspery-

mentalnej było wolniejsze, a gameplay uczestników bardziej metodyczny.

Wszyscy uczestnicy Grupy 1 w podobny sposób zinterpretowali i za-

klasyfikowali oba prototypy gier. Grę kontrolną zidentyfikowali jako plat-

formówkę z przewijaniem bocznym, a jako powód przypisania tej etykiety 

gatunkowej podali format nawigowania w przestrzeni, a w szczególności 

zaimplementowaną mechanikę skoku. Zauważono także podobieństwo do 

przełomowej gry tego rodzaju – Super Mario Bros, co wpłynęło na sposób 

prowadzenia rozgrywki u niektórych uczestników. Zaczęli oni nawigować 

w przestrzeni w taki sposób, jakby grali w Mario. Ponieważ jednak gra 
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kontrolna posiadała inne zasady szczegółowe, odniesienie się do znanego 

uprzednio schematu skutkowało błędami podczas rozgrywki.

Gra eksperymentalna również uzyskała precyzyjną i spójną kategory-

zację wśród Grupy 1, przy czym do jej opisu używano albo terminu „gra 

logiczna”, albo „platformówka logiczna”. Poproszeni o wyjaśnienie przyczyn 

tej kategoryzacji uczestnicy zauważyli, że gra eksperymentalna charakte-

ryzowała się odmiennymi mechanikami rozgrywki. Brak możliwości ska-

kania oraz zmiany w projektowaniu poziomów wymagały wykorzystania 

umiejętności logicznego myślenia, aby ukończyć kolejne etapy gry. Grupa 1 

wskazała, że ze względu na niestandardowe modyfikacje klasycznej formuły 

platformówek gra eksperymentalna była bardziej interesująca.

Członkowie Grupy 2 nie byli jednomyślni w zakresie kategoryzacji gry 

kontrolnej. Na ogół udzielali dłuższych, opisowych i zróżnicowanych odpo-

wiedzi (np. „starsza gra”, „typowa gra”, „gra przygodowa”). Identyfikując 

grę eksperymentalną, uczestnicy w większości używali tych samych ety-

kiet, jakie wykorzystywane były do opisu pierwszej gry. Trzech na czterech 

członków grupy wskazało, że według nich obie gry są zasadniczo podobne 

lub że prezentują ten sam rodzaj rozgrywki. Wyjaśniając swoje rozumowa-

nie, wskazali nie tylko na podobieństwa wizualne, ale także na podobne 

doświadczenia i emocje płynące z gry. Uczestnicy wymienili grę kontrolną 

jaką tę, która była według nich bardziej interesująca ze względu na oferowa-

ną przez nią dynamikę działań i szersze możliwości (mechanika skakania).

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu zauważono, że habi-

tus ludyczny determinuje rozumienie i kategoryzację gier, wpływa na ich 

ocenę oraz odbiór, a także na zaangażowanie w rozgrywkę. Właściwości 

ludohabitusu badano na zawężonej poddziedzinie gier – platformówkach, 

przy czym pierwsza gra wpisywała się w założenia konwencji, a druga je 

dekonstruowała. Okazało się, że rozumienie i umiejętność konceptualiza-

cji gier zależne są od osobistych doświadczeń (użytkownicy zaznajomieni 

z gatunkiem automatycznie kojarzyli gameplay gry kontrolnej). Wskazano 

także, że jakkolwiek nabyta uprzednio wiedza kulturowa i doświadczenie gry 

mogą wpłynąć na wydajność rozgrywki (pozwalają bowiem szybko interpre-

tować mechanikę i układ przestrzenny, a następnie wywnioskować i wdro-

żyć określone metody gry), zdarza się, że mają one także negatywny wpływ 

na praktykę gry. Niektórzy gracze osiągali momentami mniejszą wydajność, 

błędnie zakładając, że gra kontrolna powiela szczegółowe mechaniki roz-

grywki obecne w klasycznych grach platformowych. Zauważono również, 

że ograniczone doświadczenie praktyczne związane z grami należącymi do 
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gatunku platformówek sprawiło, że uczestnicy Grupy 2 koncentrowali się 

przede wszystkim na podobieństwach, a nie na różnicach między grami. To 

sprawiło, że za bardziej interesujący uznali ten prototyp, który dzięki dodat-

kowym mechanikom takim jak skakanie oferował bardziej złożone i wielo-

wymiarowe doświadczenie rozgrywki.

Badania zostały przeprowadzone w celu dokładniejszego wyjaśnienia 

tego, jak indywidualne atrybuty (umiejętności, wiedza i doświadczenie) 

użytkowników wpływają na odbiór i rozumienie gier. To, jak gracze inter-

pretują konkretną sytuację w świecie wirtualnym, zależy od kształtu ich 

ludycznego habitusu – nabytych wzorców percepcji, wartości i działania 

w obszarze gier cyfrowych. Wzorce te mogą być wyspecjalizowane dla 

określonej poddziedziny gier (np. gier platformowych), a habitus ludyczny 

funkcjonuje jako interpretacyjna, oceniająca i performatywna rama deter-

minująca odbiór gry.

Eksperyment miał pewne ograniczenia. Opierał się na metodologii ja-

kościowej i, chociaż jest ona powszechnie stosowana w celu budowania 

teorii, potrzebne są dalsze badania na szerszej populacji graczy, aby rozwi-

nąć przedstawione koncepcje teoretyczne. Ponadto, ponieważ skupiono się 

na sposobie interakcji użytkownika z grą (habitus jako matryca atrybutów 

użytkownika), pominięto aspekty społeczno-kulturowe tradycyjnie kojarzo-

ne z pojęciem habitusu. Uwzględnienie tego kontekstu pozwoli w przyszłości 

zbadać zależności między pochodzeniem kulturowym i społecznym gracza 

a doświadczeniem rozgrywki.

oprac. dr Joanna Pigulak
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DOŚWIADCZANIE FLOW  W GRACH WIDEO

MIARA DYSPOZYCJI DOŚWIADCZANIA 
PRZEPŁYWU W KONTEKŚCIE GIER WIDEO: 
KONCEPTUALIZACJA I ROZWÓJ SKALI

SELF-REPORT MEASURE OF DISPOSITIONAL FLOW EXPERIENCE 
IN THE VIDEO GAME CONTEXT: CONCEPTUALISATION AND SCALE 
DEVELOPMENT

Xiaowei Cai, Javier Cebollada, Mónica Cortiñas

2022

Link do artykułu źródłowego 

Wywodząca się z psychologii pozytywnej kategoria przepływu (flow) odnosi 

się do sytuacji, w której człowiek, skupiając się na jakiejś czynności, osią-

ga optymalne doświadczenie, a zatem wchodzi w stan satysfakcji i dobre-

go samopoczucia. Termin ten znalazł szerokie zastosowanie w badaniach 

nad grami wideo – stwierdzono, że flow jest odpowiedzialne za pozytywne 

emocje użytkowników podczas rozgrywki, stymuluje chęć powrotu do gry, 

zwiększa satysfakcję, wpływa na przywiązanie do marki oraz na zamiar za-

kupu dóbr w grach1.

Teoria przepływu została po raz pierwszy opisana przez Mihálya 

Csíkszentmihályiego, który wyróżnił sześć komponentów składających się 

na flow2. W późniejszym czasie, odnosząc się do jego rozpoznań, badacze 

1 Zob. m.in. L. Michailidis, E. Balaguer-Ballester, X. He, Flow and immersion in video games: 

the aftermath of a conceptual challenge, „Frontiers in Psychology” 2018, nr 9, s. 1–8; 

C.C. Chang, Examining users’ intention to continue using social network games: a flow 

experience perspective, „Telematics and Informatics” 2013, nr 30(4), s. 311–321; D. Kim, 

Y.J. Ko, The impact of virtual reality (VR) technology on sport spectators’ flow experience 

and satisfaction, „Computers in Human Behavior” 2019, nr 93, s. 346–356; A. Animesh, 

A. Pinsonneault, S.-B. Yang, W. Oh, An odyssey into virtual worlds: exploring the impacts 

of technological and spatial environments on intention to purchase virtual products, „MIS 

Quarterly” 2017, nr 35(3), s. 789–810.
2 M. Csíkszentmihályi, Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play, 

San Francisco 1975.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581921001646
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reprezentujący różne dziedziny nauk stworzyli własne modele pomiaru 

stanu flow, spośród których na uwagę zasługuje dziewięcioelementowa 

struktura przepływu zaproponowana przez Susan Jackson w odniesieniu 

do sportu3. Mimo prowadzonych na coraz szerszą skalę badań na temat 

doświadczenia flow4 nie stworzono do tej pory satysfakcjonującej metody 

jego pomiaru dla gier cyfrowych. W 2009 r. opracowano co prawda skalę 

o nazwie EGameFlow5, wykorzystywaną do sprawdzania dyspozycji prze-

pływu wśród uczniów grających w gry e-learningowe, jednak okazała się 

ona nieodpowiednia w środowisku gier rozrywkowych6. Próbowano także 

adaptować na grunt gier cyfrowych format pomiaru zaproponowany przez 

Jackson, który sprawdził się przy określeniu stopnia przepływu wśród mło-

dych użytkowników, ale był on nieprzydatny do weryfikacji poziomu flow 

u dorosłych graczy7.

Niniejsze badanie miało na celu opracowanie otwartej, dostępnej skali, 

mierzącej ogólną dyspozycję doświadczania przepływu i mającej zasto-

sowanie do dorosłych użytkowników gier wideo. Na podstawie istniejącej 

literatury przedmiotu oraz wywiadów z graczami zmodyfikowano koncep-

cje Csíkszentmihályiego i Jackson, dostosowując je do specyfiki gier. Aby 

opracować wiarygodną skalę pomiaru dyspozycji doświadczenia przepły-

wu, uruchomiono pięciostopniowy proces badawczy. W fazie przedtesto-

wej oraz w fazach początkowej i zaawansowanej walidacji przeprowadzono 

ankiety online wśród amerykańskich graczy, a grupy uczestników liczyły 

kolejno 624, 1671 i 1950 osób. Proces kształtowania skali obejmował także 

3 S.A. Jackson, Toward a conceptual understanding of the flow experience in elite athletes, 

„Research Quarterly for Exercise and Sport” 1996, nr 67, s. 76–90.
4 Zob. np. teoria GameFlow, P. Sweetser, D. Johnson, P. Wyeth, A. Anwar, Y. Meng, A. Ozdow-

ska, GameFlow in different game genres and platforms, „Computers in Entertainment” 

2017, nr 15(3), s. 1–24.
5 F.L. Fu, R.C. Su, S.C. Yu, EGameFlow: a scale to measure learners’ enjoyment of e-learning 

games, „Computers & Education” 2009, nr 52(1), s. 101–112. 
6 S.-H. Chen, W.-Y. Wu, J. Dennison, Validation of EGameFlow: a self-report scale for me-

asuring user experience in video game play, „Computers in Entertainment” 2018, nr 16(3), 

s. 1–15.
7 Mowa o zaproponowanej przez Susan Jackson i jej współpracowników Skali Dyspozycji 

Flow-2 (Dispositional Flow Scale-2), której efekty wykorzystania wśród dorosłych graczy 

zostały opisane przez K. Procci, A.R. Singer, K.R. Levy, C. Bowersa w artykule Measuring 

the flow experience of gamers: an evaluation of the DFS-2, „Computers in Human Beha-

vior” 2012, nr 28(6), s. 2306–2312.
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fazę oceny eksperckiej oraz testów wstępnych. Ostatecznie wyróżniono 

9 wskaźników doświadczenia przepływu oraz 28 pozycji w kwestionariu-

szu, służących mierzeniu zakresu poszczególnych wskaźników. Utworzoną 

skalę pomiaru nazwano skalą dyspozycji przepływu dla gier wideo (Video 

Game Dispositional Flow Scale, VGDFS).

Dziewięć wskaźników doświadczenia przepływu ułożono hierarchicz-

nie. Trzy pierwsze określają spostrzeganą przez użytkownika równowagę 

pomiędzy celami gry a otrzymywaną informacją zwrotną i poprzedzają do-

świadczenie flow. Należy je jednak uwzględnić jako czynniki drugiego rzędu 

konieczne do zaistnienia przepływu. Sześć kolejnych wskaźników wpływa 

bezpośrednio na doświadczenie flow. Poszczególne wskaźniki opisano na-

stępująco:

1. jasne cele (użytkownik otrzymuje jasno sprecyzowane cele i dokładnie wie, 

jakie zadania powinien podjąć w kolejnych etapach rozgrywki);

2. natychmiastowa wiadomość zwrotna (użytkownik otrzymuje natychmia-

stową wiadomość zwrotną na temat postępów w grze);

3. równowaga między poziomem trudności wyzwania i poziomem umiejęt-
ności użytkownika (użytkownik, który odczuwa równowagę pomiędzy po-

ziomem trudności wyzwania a poziomem własnych umiejętności, potrafi 

poradzić sobie z pojawiającymi się w grze wyzwaniami, dzięki czemu do-

świadczenie rozgrywki staje się optymalne i zrównoważone);

4. koncentracja (kiedy użytkownik osiąga stan flow, głęboko angażuje się 

w zadania i koncentruje na celach);

5. połączenie świadomości i działania (kiedy użytkownik osiąga stan flow, za-

nurza się całkowicie w świat gry, czuje się jego częścią i podejmuje w nim 

świadome działania);

6. poczucie kontroli (kiedy użytkownik osiąga stan flow, ma naturalne poczu-

cie kontroli nad światem gry);

7. utrata samoświadomości (kiedy użytkownik osiąga stan flow, jego jaźń 

przenosi się do świata gry, a bodźce ze świata realnego w ograniczony spo-

sób przedostają się do świadomości gracza);

8. transformacja czasu (kiedy użytkownik osiąga stan flow, odczuwanie 

czasu zostaje zaburzone, a gracz nie zdaje sobie sprawy z jego realnego 

upływu);

9. doświadczenie autoteliczne (odczuwając flow, użytkownik ma poczucie 

wewnętrznego spełnienia, a granie w grę staje się wartością samą w sobie).

W celu sprawdzenia poziomu indywidualnej dyspozycji flow uczestni-

ków w kwestionariuszu VGDFS zaproponowano 28 pozycji odnoszących się 
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do powyższych wskaźników. Zostały one gruntownie zrewidowane podczas 

fazy oceny eksperckiej, testów wstępnych i wstępnej walidacji. Ostateczne 

wyniki badania dowiodły, że dwudziestoośmioelementowy model kwestio-

nariusza ma solidną trafność zbieżną i dobrą trafność różnicową. Zapropo-

nowano następujące opisy poszczególnych pozycji, wszystkie rozpoczyna-

jąc od sformułowania „Podczas grania w grę wideo…”:

1. wiem, jak postępować podczas rozgrywki.

2. rozumiem cele rozgrywki.

3. wiem, jakie operacje wykonywać w świecie gry.

4. otrzymuję natychmiastowe informacje zwrotne na poziomie mechaniki gry.

5. otrzymuję natychmiastowe informacje zwrotne na temat postępów w roz-

grywce.

6. otrzymuję natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące działań podej-

mowanych w świecie gry.

7. czuję, że moje umiejętności są wprost proporcjonalne do poziomu trudności 

wyzwań w grze.

8. czuję, że moje umiejętności mają podobny poziom do poziomu trudności 

wyzwań w grze.

9. czuję, że moje umiejętności są zrównoważone względem wyzwań w grze.

10. czuję, że moje umiejętności pozwalają sprostać wyzwaniom w grze.

11. skupiam się na grze.

12. pozostaję skoncentrowany.

13. koncentruję się na zadaniu w świecie gry.

14. jestem związany ze światem gry.

15. czuję, że jestem bohaterem w grze.

16. czuję, że jestem częścią świata gry.

17. odczuwam kontrolę nad systemem gry.

18. mam poczucie kontroli w świecie gry.

19. w pełni kontroluję działania w świecie gry.

20. zapominam o realnym świecie.

21. ignoruję wszystko wokół mnie.

22. zapominam o tym, co dzieje się w prawdziwym świecie.

23. nie dostrzegam upływu czasu.

24. tracę poczucie czasu.

25. zapominam o czasie.

26. w pełni cieszę się każdą sesją rozgrywki.

27. każda sesja rozgrywki sprawia, że czuję się dobrze.

28. czuję się nagrodzony.
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Poszczególne pozycje w kwestionariuszu zostały zmierzone przy użyciu 

siedmiopunktowej skali z następującymi etykietami: 1–Nigdy, 2–Prawie ni-

gdy, 3–Rzadko, 4–Czasami, 5–Często, 6–Prawie zawsze, 7–Zawsze.

W efekcie przeprowadzonych badań skonceptualizowano doświadcze-

nie przepływu w grach wideo, wyróżniono wskaźniki flow oraz opracowano 

pierwszą wiarygodną i dostępną nieodpłatnie skalę służącą badaniu dys-

pozycji przepływu u dorosłych graczy (w wieku od 18 do 60 lat). Będzie ona 

użyteczna nie tylko dla badaczy, ale także dla praktyków z branży gier cy-

frowych. Rekomenduje się wykorzystanie VGDFS do pomiaru flow podczas 

testów alfa i beta, zwłaszcza w okresie przedpremierowym, aby sprawdzić, 

jak poziom doświadczanego flow wpływa na satysfakcję osiąganą z roz-

grywki, stosunek do gry, stopień lojalności wobec marki i zamiar dokony-

wania zakupów w grze.

Dużą zaletą VGDFS jest także to, że poddaje się ona łatwym modyfika-

cjom. Poszczególne pozycje w kwestionariuszu mogą być wykorzystywane 

łącznie bądź osobno do weryfikacji jednego lub kilku z dziewięciu opisanych 

wskaźników flow.

Pomimo potencjalnie szerokich zastosowań badanie ma również swoje 

ograniczenia. Narzędzie przetestowano wyłącznie na uczestnikach pocho-

dzenia amerykańskiego – w przyszłych pracach należy uwzględnić przed-

stawicieli różnych narodowości, co może pogłębić międzykulturowe badania 

nad grami wideo. Ponadto, skala została opracowana z myślą o szerokiej 

grupie gier wideo, jednak w przypadku zawężenia obszaru badań, np. do 

konkretnego gatunku, należy odpowiednio dostosować skalę. Potencjalny 

problem może także stanowić jej długość – zachęca się badaczy do skraca-

nia skali i wyboru poszczególnych pozycji.

oprac. dr Joanna Pigulak
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WIRTUALNE PRZESTRZENIE ZIELONE

WIRTUALNE PRZESTRZENIE ZIELONE:  
CZY POZIOM IMMERSJI W ŚRODOWI-
SKACH VR WPŁYWA NA REGENERACJĘ 
UWAGI UKIERUNKOWANEJ?

VIRTUAL REALITY GREENSPACES: DOES LEVEL OF IMMERSION AFFECT 
DIRECTED ATTENTION RESTORATION IN VR ENVIRONMENTS?

Denise Dillon, Jiaying Cai 

2022

Link do artykułu źródłowego 

Kontakt człowieka z naturą, na skutek postępującej urbanizacji, jest coraz 

bardziej utrudniony, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich takich jak 

Singapur. Liczne badania empiryczne wskazują, że płynące z dostępu do na-

tury korzyści dla ogólnego samopoczucia człowieka są nie do przecenienia1. 

Z tego powodu architekci metropolii projektują przestrzeń tak, aby wkompo-

nować zieleń bezpośrednio w bryłę budynków, w tym także drapaczy chmur. 

Pomimo starań polegających na stworzeniu swoistego „miasta w ogrodzie” 

większość mieszkańców nie ma wielu możliwości, aby wejść w interakcję 

z nieskażoną naturą. Problem stanowi także klimat wyspy – tropikalne, wyso-

kie temperatury oraz wysoka wilgotność sprawiają, że doświadczenie natury 

bywa niekomfortowe, a dłuższy kontakt z nią okazuje się niemożliwy.

Zgodnie z teorią przywracania uwagi2 nawet krótka ekspozycja na przy-

rodę pozytywnie wpływa na regenerację ukierunkowanej uwagi (directed 

1 Zob. E. Wilson, Biophilia, Cambridge 1992; G.H. Orians, An Ecological and Evolutionary Ap-

proach to Landscape Aesthetics, London 1986, s. 3–25; R. Ulrich, Aesthetic and affective 

response to natural environment. In Human Behaviour and Environment, [w:] Behaviour 

and the Natural Environment, red. I. Altman, J. Wohlwill, New York 1983, s. 85–125.
2 Teoria przywracania uwagi (attention restoration theory, ART) zaproponowana zosta-

ła przez Rachel i Stephana Kaplanów (The Experience of Nature: A Psychological Per-

spective, New York 1989), a jej skuteczność potwierdziły także późniejsze badania (zob. 

T.R. Herzog, A cognitive analysis of preference for waterscapes, „Journal of Environ-

mental Psychology” 1985, nr 5(3), s. 225–241.

https://www.mdpi.com/2571-8800/5/3/23/htm
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attention). Jest to aktywnie utrzymywana forma uwagi, aktywowana, gdy 

dana osoba koncentruje się na wymagającym poznawczo zadaniu, hamu-

jąc dopływ bodźców, które mogą ją rozproszyć. Utrzymanie ukierunkowa-

nej uwagi jest wymagające – zbyt długa koncentracja na jednym zadaniu 

prowadzi do jej zmęczenia (directed attention fatigue, DAF). Objawy DAF 

obejmują zwiększoną drażliwość, spadek cierpliwości, mniejszą zdolność 

do przetwarzania informacji oraz deficyt pamięci roboczej. Wobec niemoż-

ności doświadczenia przyrody w przestrzeni miejskiej (a także dyskomfortu 

związanego z ekspozycją na biom w niesprzyjających warunkach atmosfe-

rycznych) prowadzone są badania nad wpływem wirtualnie generowanej 

natury na regenerację ukierunkowanej uwagi3.

Obcowanie z wiarygodnie symulowaną, cyfrową naturą jest obecnie 

możliwe dzięki rozpowszechnieniu się na szeroką skalę coraz doskonal-

szego technologicznie oprogramowania Virtual Reality (VR). Umożliwia ono 

stworzenie immersyjnych przestrzeni wirtualnych w sferze 360°. Coraz 

więcej eksperymentów dotyczących wpływu immersyjnej rzeczywistości 

wirtualnej (IVR) na człowieka dowodzi, że przebywanie w niej może reduko-

wać stres, zmęczenie poznawcze oraz inne negatywne skutki psychiczne 

wynikające z długotrwałej koncentracji4.

Przeprowadzone badanie miało na celu sprawdzenie, czy i w jakim 

stopniu ekspozycja na wirtualną naturę o wysokim stopniu immersyjności5 

wpływa na redukcję zmęczenia ukierunkowanej uwagi i przyspiesza regene-

rację procesów poznawczych. Sprawdzono także, jak uczestnicy doświad-

czają swojej obecności (presence) w rzeczywistości wirtualnej.

Uczestnicy badania zostali poddani trzem typom ekspozycji – dwóm 

z użyciem oprogramowania VR i jednej bez VR. Podczas trwających około 

trzy minuty sesji obserwowali:

1. wirtualną rzeczywistość prezentującą fragment pejzażu Alp Bawarskich, na 

którym widoczne było jezioro z łatwo dostępną linią brzegową oraz znajdu-

jące się w oddaleniu szczyty górskie i las iglasty (VR-N);

3 D. Valtchanov, K.R. Barton, C. Ellard, Restorative effects of virtual nature settings, „Cy-

berpsychology, Behavior, and Social Networking” 2010, nr 13(5), s. 503–512.
4 Tamże.
5 Immersja jest doświadczeniem stopniowalnym: mają na nie wpływ zarówno czynniki 

systemowe (możliwości i niezawodność technologiczna hardware’u oraz software’u), 

jak i indywidualne preferencje danej osoby (zainteresowanie prezentowanymi treściami 

i sposobem ich przedstawienia).



C
Y

F
R

O
W

A
 R

Z
E

C
Z

Y
W

IS
T

O
Ś

Ć
 I

 J
E

J 
M

O
Ż

L
IW

O
Ś

C
I

33NOWOŚCI  BADAWCZE NCK 2/2022

2. wirtualną rzeczywistość prezentującą teren zurbanizowany – widok zatło-

czonej ulicy w Manchesterze w Anglii (VR-U);

3. oraz prezentację tego samego pejzażu Alp Bawarskich na płaskim ekranie 

monitora bez oprogramowania VR (N-VR)6.

Stu dwudziestu pięciu uczestników w wieku od 18 do 59 lat wypełni-

ło kwestionariusze. Na tej podstawie zbadano ich potencjalną tendencję 

immersyjną (niską, średnią lub wysoką). Przed przystąpieniem do ekspe-

rymentu badani wykonywali zadania – ich celem było zmęczenie ukierun-

kowanej uwagi. Następnie poddani zostali ekspozycjom, przy czym podczas 

prezentacji obrazów przyrody uczestnicy siedzieli na specjalnie przygoto-

wanej macie, na której znajdowała się sztuczna trawa, i zostali poproszeni 

o dotykanie jej w celu stymulowania bodźców. Po każdej sesji sprawdzano 

poziom regeneracji ukierunkowanej uwagi, prosząc o wypełnienie wymaga-

jących poznawczo zadań.

Zweryfikowano sześć wstępnie przyjętych hipotez badawczych.

H1. Odczuwalny poziom regeneracji ukierunkowanej uwagi będzie naj-

wyższy po sesji VR-N.

Hipoteza została potwierdzona – zauważono najwyższy poziom rege-

neracji ukierunkowanej uwagi po ekspozycji VR-N, co potwierdza tezę, że 

doświadczenie natury ograniczonej ramą monitora w znacznie mniejszym 

stopniu umożliwia odbudowę koncentracji. Uczestnicy dystansowali się od 

obrazów widocznych na ekranie ze względu na istnienie wyraźnej ramy od-

dzielającej virtualis od realis, natomiast prezentacja natury w sferze 360° 

umożliwiła pełniejsze odczuwanie obecności. 

H2. Czas reakcji na wymagające poznawczo zadanie będzie najszybszy 

po sesji VR-N.

Hipoteza nie została potwierdzona – wyniki przeprowadzonych badań 

wskazały, że nie istnieje wyraźna różnica w czasie reakcji na wymagające 

poznawczo zadanie w zależności od typu ekspozycji.

H3. Dokładność w realizacji wymagającego poznawczo zadania będzie 

najwyższa po sesji VR-N.

6 Wyniki przeprowadzonych do tej pory badań wskazują, że rama ekranu telewizora lub mo-

nitora dystansuje odbiorców od prezentowanych treści i zmniejsza doświadczenie obec-

ności. Zob. M. Slater, S. Wilbur, A framework for immersive virtual environments (FIVE): 

Speculations on the role of presence in virtual environments, „Presence: Teleoperators 

& Virtual Environments” 1997, nr 6(6), s. 603–616.
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Hipoteza została potwierdzona tylko częściowo, gdyż pomiary nie dały 

jednoznacznych odpowiedzi. Zauważono, że dokładność w realizacji wymaga-

jącego poznawczo zadania była znacznie wyższa po sesji VR-N w porównaniu 

z pomiarem wyjściowym, kiedy uczestnicy wykonywali te same zadania przed 

jakąkolwiek ekspozycją. Jednocześnie jednak w porównaniu z wynikami od-

notowanymi po sesjach VR-U i N-VR różnice nie były znaczące.

H4. Doświadczenie obecności będzie najwyższe podczas sesji VR-N.

Hipoteza została potwierdzona – uczestnicy najpełniej odczuwali obec-

ność podczas obserwowania natury w wirtualnej rzeczywistości. Z kolei 

średnie wyniki w czasie sesji VR-U były lepsze niż w przypadku ekspozycji 

na naturę bez użycia oprogramowania, co potwierdza tezę, że immersyjny 

software znacznie zwiększa doświadczenie obecności użytkownika. Nale-

ży jednak zauważyć, że film sferyczny prezentujący pejzaż Alp Bawarskich 

uwzględniał ruch, co potencjalnie mogło zwiększyć poziom realizmu przed-

stawienia (a w konsekwencji również wpłynąć na doświadczenie obecności) 

w porównaniu do nieruchomego obrazu VR-U. Statyczna scena była udźwię-

kowiona w sposób, który sugerował ruch (zawierała odgłosy poruszających 

się samochodów oraz rozmawiających ludzi). Nieuwzględnienie tej dynamiki 

w warstwie obrazowej mogło doprowadzić do dysonansu wizualno-dźwięko-

wego, który nie był obecny w przypadku prezentacji VR-N. Zgodnie z wcześ-

niejszymi badaniami okazuje się zatem, że niektóre immersyjne przedsta-

wienia mogą być dla użytkowników nieangażujące.

H5. Indywidualne tendencje immersyjne mają znaczący wpływ na do-

świadczenie obecności i zależą od wieku uczestnika, wykonywanego zawo-

du oraz godzin spędzonych na realizacji zadań poznawczych.

Hipoteza została częściowo potwierdzona – stwierdzono, że indywidual-

ne tendencje immersyjne wpływają na postrzeganą obecność w rzeczywi-

stości wirtualnej, ale nie mają związku z wiekiem uczestnika, wykonywanym 

zawodem oraz godzinami spędzonymi na realizacji zadań poznawczych. 

Skłonność do osiągania stanu immersji może być trwałą cechą danej osoby, 

ale na zakres doświadczanej obecności wpływa wiele czynników, takich jak 

wiek, doświadczenie, poziom zmęczenia psychicznego i jakość systemu VR.

H6. Indywidualna tendencja immersyjna wpływa na odczuwalny poziom 

regeneracji ukierunkowanej uwagi podczas sesji VR-N.

Hipoteza nie została potwierdzona, ponieważ nie wykryto zależności 

między zmienną predykcyjną (ekspozycja VR-N) a tendencjami immersyj-

nymi. Z opublikowanych do tej pory badań wynika, że indywidualna ten-

dencja immersyjna ma większy wpływ na odczuwalny poziom regeneracji 
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ukierunkowanej uwagi niż właściwości systemowe użytego sprzętu7. Być 

może jednak, w perspektywie dynamicznego rozwoju oprogramowania VR, 

immersyjne aspekty coraz doskonalszej technologii okażą się w kontekście 

możliwości odnowienia koncentracji ważniejsze niż indywidualne tendencje 

immersyjne. 

Przeprowadzone badania potwierdzają, że doświadczenie natury za 

pośrednictwem immersyjnego systemu VR umożliwia regenerację ukie-

runkowanej uwagi. Zgodnie z założeniami obie ekspozycje VR pozwoliły na 

uzyskanie w tym zakresie lepszych wyników niż ekspozycja bez wykorzysta-

nia oprogramowania wirtualnej rzeczywistości, mimo że prezentowała ona 

dokładnie ten sam pejzaż naturalny. Zauważono także, że na doświadczaną 

obecność istotnie wpływa oprogramowanie – możliwość generowania re-

alistycznych przedstawień przez systemy immersyjne jest istotniejsza niż 

sama zawartość ekspozycji. Nie udało się wyciągnąć wniosków na temat 

zależności między indywidualną tendencją immersyjną a szybkością rege-

neracji ukierunkowanej uwagi w środowisku VR i warto prowadzić w tym 

zakresie dalsze badania.

oprac. dr Joanna Pigulak

7 A. Spagnolli, C.C. Bracken, V. Orso, The role played by the concept of presence in valida-

ting the efficacy of a cybertherapy treatment: A literature review, „Virtual Reality” 2014, 

nr 18, s. 13–36.
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4. GRY WIDEO WOBEC 
WYZWAŃ ŚWIATA 
SPOŁECZNEGO
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KRYZYS GRANIA – GRANIE W KRYZYSIE?
PRZEGLĄD BADAŃ

W ostatnich dekadach mogliśmy zaobserwować dynamiczną popularyza-

cję praktyki korzystania z gier cyfrowych, potocznie określanej mianem 

gamingu. Powodów tej zmiany jest wiele (m.in. upowszechnienie dostępu 

do komputerów i konsol, spadek cen sprzętu oraz oprogramowania, spo-

łeczne i kulturowe „oswojenie” gier), a jej konsekwencje znaczące, ponie-

waż gry zyskały równoprawny, jeśli nie ważniejszy w niektórych grupach 

społecznych, status względem starszych mediów: książki, muzyki i filmu. 

Oczywiście granie ma swoje pozytywne i często opisywane skutki. Jed-

nocześnie dojrzałe podejście do tego medium powinno uwzględniać także 

możliwość negatywnego oddziaływania na graczy, a co za tym idzie – łączyć 

się z obiektywnym i krytycznym spojrzeniem.

Jednym z problemów w naukowej refleksji nad rolą i wpływem gier cy-

frowych na życie społeczne jest trudność w oszacowaniu ich popularności, 

co wynika z braku panelowych i reprezentatywnych badań temu poświęco-

nych. Zagadnieniami tymi zajmują się dwie organizacje – amerykańska ESA 

(The Entertainment Software Association) oraz europejska ISFE (Interactive 

Software Federation of Europe), które od kilkunastu lat dostarczają danych 

o stanie gamingu w Stanach Zjednoczonych oraz wybranych krajach Eu-

ropy1. Oba te rynki są istotne ze względu na swoją dojrzałość i wpływ na 

całą branżę elektronicznej rozrywki. Ostatnie edycje raportów ESA i ISFE 

potwierdzają wieloletnie prawidłowości. W USA 66% Amerykanów i Ame-

rykanek deklaruje korzystanie z gier cyfrowych przynajmniej przez jedną 

godzinę w tygodniu, co w wartościach bezwzględnych daje liczbę 215,5 mln 

aktywnych graczy, z czego aż 48% identyfikuje się jako kobiety2. Podobnie 

jest w Europie, gdzie granie w gry cyfrowe dotyczy 52% mieszkańców, co 

w wartościach bezwzględnych daje 124,8 mln graczy (w 2020 r. 118,3 mln), 

1 Chodzi o: Austrię, Belgię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Gre-

cję, Węgry, Irlandię, Włochy, Luksemburg, Maltę, Holandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, 

Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję i Wielką Brytanię.
2 ESA, Essential Facts About the Video Game Industry 2022, https://www.theesa.com/

wp-content/uploads/2022/06/2022-Essential-Facts-About-the-Video-Game-Industry.

pdf, s. 2 [dostęp: 11.09.2022].

https://www.theesa.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-Essential-Facts-About-the-Video-Game-Industry.pdf
https://www.theesa.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-Essential-Facts-About-the-Video-Game-Industry.pdf
https://www.theesa.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-Essential-Facts-About-the-Video-Game-Industry.pdf
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z których aż 47,8% to kobiety3. W obu raportach podkreśla się, że populacja 

graczy dojrzewa, co jest zgodne z globalnym zjawiskiem demograficznego 

starzenia się społeczeństw – w USA średni wiek gracza to 33 lata (76% ma 

więcej niż 18 lat)4, natomiast w Europie przeciętny użytkownik gier ma 31 lat 

(tutaj także 76% ma 18 lub więcej lat)5. Pomimo tej dominacji graczy do-

rosłych – która jednoznacznie zadaje kłam stereotypowym wyobrażeniom 

o grach jako medium dziecięcym – istotny ich odsetek to wciąż osoby nie-

pełnoletnie, w tym narażone na pewne niebezpieczeństwa dzieci. Obecnie 

w literaturze przedmiotu rozważa się kilka obszarów problemowego grania, 

z których warto omówić: niekontrolowane wydatki w grach, uwikłanie się 

w zachowania hazardowe, możliwość rozwoju zaburzonej formy korzystania 

z gier cyfrowych (gaming disorder), zetknięcie się z toksycznymi wspólno-

tami graczy oraz stereotypami płciowymi. 

Pierwsze z wymienionych zagadnień związane jest ze zmianami mo-

deli produkcji oraz dystrybucji gier, które współcześnie częściej przyjmują 

formę cyfrową i umożliwiającą zakup dodatkowej zawartości. Co prawda, 

w poświęconym temu zagadnieniu raporcie ISFE sugeruje się, że aż ¾ ro-

dziców w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania 

i Włochy deklarowało w 2020 r. kontrolę wydatków swoich dzieci w grach, 

a odsetek dzieci samodzielnie dokonujących takich zakupów – zazwyczaj na 

dodatki niedające przewagi w rozgrywce i w kwocie średnio od 1 do 20 euro  

miesięcznie – spadł z 42% w roku 2018 do 19% w roku 20206. Nie można 

jednak zapominać, że wyniki te oparte są na deklaracjach samych rodziców, 

którzy nie zawsze mają wiedzę o faktycznych decyzjach młodych graczy lub 

też udzielają odpowiedzi oczekiwanych tudzież podkreślających ich kom-

petencje rodzicielskie. W przytaczanym badaniu pytano rodziców także 

o kontrolę nad wydatkami dzieci w grach. Z uzyskanych odpowiedzi wy-

nika, że w 2020 r. 75% badanych rodziców miało jakiś rodzaj porozumienia 

z dzieckiem – najczęściej, bo w 45% przypadków, chodziło o konieczność 

3 ISFE, Key facts from 2021. Video games – a force for good, https://www.isfe.eu/wp-con-

tent/uploads/2022/08/FINAL-ISFE-EGDFKey-Facts-from-2021-about-Europe-video-ga-

mes-sector-web.pdf, s. 7–9 [dostęp: 11.09.2022].
4 ESA, dz. cyt., s. 3.
5 ISFE, dz. cyt., s. 9.
6 ISFE, Children’s in-game spending. A report by Ipsos for the Interactive Software Fe-

deration of Europe, https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/12/GameTrack-In-

Game-Spending-2020.pdf.pdf, s. 3–5 [dostęp: 11.09.2022].

https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2022/08/FINAL-ISFE-EGDFKey-Facts-from-2021-about-Europe-video-games-sector-web.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2022/08/FINAL-ISFE-EGDFKey-Facts-from-2021-about-Europe-video-games-sector-web.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2022/08/FINAL-ISFE-EGDFKey-Facts-from-2021-about-Europe-video-games-sector-web.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/12/GameTrack-In-Game-Spending-2020.pdf.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/12/GameTrack-In-Game-Spending-2020.pdf.pdf
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zapytania o zgodę, natomiast metody dające większą pewność kontroli ro-

dzicielskiej (np. wbudowane w gry narzędzia, dwuskładnikowa weryfikacja, 

przedpłacone karty płatnicze itp.) były zdecydowanie mniej popularne, gdyż 

uzyskiwały one około 20% wskazań7.

Kolejnym zagrożeniem, powiązanym z kwestią wydatków w grach, ale 

jednocześnie zahaczającym o temat hazardu, jest korzystanie w grach 

z mechanizmu tzw. loot boxów, czyli (zazwyczaj) losowo przydzielanych 

skrzynek z przedmiotami o odmiennym znaczeniu i wartości, które gracz 

może otrzymać za darmo, np. po wykonaniu określonych działań w grze, lub 

też zakupić przy użyciu wirtualnej bądź realnej waluty8. Tego typu mechani-

zmy zyskały na znaczeniu wobec wspomnianego już przechodzenia na cy-

frową dystrybucję gier, rozwoju sektora gier mobilnych, a także ze względu 

na ich znaczące usieciowienie, i stanowią jedną z popularnych metod mone-

tyzacji gier9. Loot boxy wywołały ogólnoświatową dyskusję, a także reakcje 

władz wielu państw nastawione na ograniczenie ich stosowania w grach 

cyfrowych, gdyż dostrzeżono w nich zagrożenie związane z angażowaniem 

graczy w zachowania o charakterze hazardowym. 

W opublikowanym niedawno artykule grupa badaczy postanowiła 

sprawdzić, jak do tego mechanizmu podchodzą sami gracze. W tym celu 

wykonano jakościowe badanie w grupie 21 studentów (14 mężczyzn, 4 ko-

biety, 3 osoby o niezidentyfikowanej płci) w wieku od 18 do 27 lat (średnia 

21,55 lat, SD = 1,99), którzy wzięli udział w ustrukturyzowanych wywiadach 

(13 osób) i internetowej ankiecie z pytaniami otwartymi (8 osób). W badaniu 

próbowano odpowiedzieć na dwa pytania badawcze:

1. jakie są odczucia i doświadczenia graczy z loot boxami?

2. jak, z perspektywy graczy, wypada porównanie loot boxów do hazardu? 

Badani gracze zwracali uwagę, że mechanizm skrzynek w grach dzia-

ła na podobnych do kasyna zasadach („kasyno zawsze wygrywa”), także 

w wymiarze decyzji zakupowych, ponieważ kupowanie kolejnych skrzynek 

może doprowadzić do utraty sporych środków, czemu sprzyjają pojawia-

7 Tamże, s. 8.
8 S.E. Hodge, M. Vykoukal, J. McAlaney, R.D. Bush-Evans, R. Wang, R. Ali, What’s in the 

box? Exploring UK players’ experiences of loot boxes in games; the conceptualisation 

and parallels with gambling, „PLOS One” 2022, nr 17(2), https://doi.org/10.1371/journal.

pone.0263567 [dostęp: 10.09.2022]. 
9 Tamże. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263567
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263567


G
R

Y
 W

ID
E

O
 W

O
B

E
C

 W
Y

Z
W

A
Ń

 Ś
W

IA
TA

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

E
G

O

40NOWOŚCI  BADAWCZE NCK 2/2022

jące się podczas otwierania loot booxów emocje10. Niestety, jak zauważyli 

badani, niektórzy producenci stosują w swoich grach rozwiązania projek-

towe, które promują kupowanie loot boxów. W wywiadach podkreślano, 

że twórcy gier celowo tworzą utrudniające rozgrywkę mechanizmy spo-

walniające, przez co wymuszają na użytkownikach inwestycje w skrzynki 

z przedmiotami ułatwiającymi progres czy też oferują je w ograniczonych 

przedziałach czasowych (np. w trakcie świąt), co u niektórych odbiorców 

generuje lęk przed pominięciem okazji (FOMO – Fear of Missing Out)11. 

Wreszcie w badaniu zwrócono uwagę na rolę czynników społecznych 

w odniesieniu do podejmowanych przez graczy decyzji o zakupie tajem-

niczych skrzynek z cyfrową zawartością. Część użytkowników decyduje 

się na zakup, naśladując działania innych graczy, np. internetowych twór-

ców12. W tym ostatnim przypadku badacze przytaczają cytat, w którym 

jeden z graczy opowiada o zachętach ze strony youtuberów do korzysta-

nia z kart rodziców w celu dokonywania zakupów w grach13. Zważywszy 

na popularność tematyki growej wśród młodszych użytkowników portalu 

YouTube i pochodnych, zasadne jest uznanie, że takie sugestie mogą trafić 

na podatny grunt, co wobec niepełnej kontroli rodziców nad wydatkami 

dorastających graczy może prowadzić do sytuacji kryzysowych. Szcze-

gólną uwagę należałoby w tym kontekście zwrócić na najpopularniejszą 

obecnie platformę do gier, jaką są smartfony14, ponieważ według badań 

ankietowych przeprowadzonych na grupie 439 respondentów „przykle-

jenie” (stickiness) do gier mobilnych w wersji online może przyczynić się 

zarówno do rozwoju uzależnienia, jak i do podejmowania decyzji o doko-

nywaniu zakupów w aplikacji/grze15.

Oczywiście wspomniane uzależnienie nie ogranicza się tylko do gier 

mobilnych. W literaturze przedmiotu od dłuższego czasu znane jest kryte-

rium diagnostyczne pod nazwą Internet Gaming Disorder (IGD – zaburze-

nie korzystania z gier internetowych), które zostało opublikowane w 2013 r. 

10 Tamże.
11 Tamże.
12 Tamże. 
13 Tamże.
14 ESA, dz. cyt., s. 9; ISFE, Key facts…, dz. cyt., s. 8.
15 P.H. Silaban, A.D. Silalahi, E. Octoyuda, Understanding consumers’ addiction to online mo-

bile games and in apps purchase intention: Players stickiness as the mediation, „Jurnal 

Manajemen dan Pemasaran Jasa” 2021, nr 14(2), s. 173.
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wraz z Klasyfikacją Zaburzeń Psychicznych DSM-5 Amerykańskiego To-

warzystwa Psychiatrycznego (APA – American Psychiatric Association), 

z kolei w roku 2019 WHO postanowiła wprowadzić do Międzynarodowej 

Klasyfikacji Chorób ICD-11 szerszą jednostkę chorobową nazwaną Gaming 

Disorder (GD – zaburzone użycie gier)16. Uznanie zaburzonych form gamingu 

wymagało stworzenia kryteriów diagnostycznych, a jednym ze wskaźników 

problemów z grami jest ilość czasu na nie poświęcana. Niedawno zrealizo-

wane badanie na grupie 123 262 graczy (w wieku 12–65+ lat) ze 168 krajów 

ujawniło, że zastosowanie kryteriów APA prowadzi do wyższego odsetka 

pozytywnych diagnoz w stosunku do kryteriów przyjętych przez WHO – jest 

to różnica 4,79% do 1,96%17. Co ważne, obie klasyfikacje różnią się także pod 

względem czasowego wymiaru zaburzonego grania – w przypadku przy-

jęcia (przynajmniej pięciu) kryteriów z DSM-5 osoby ujawniające ten pro-

blem spędzały przed ekranem średnio 34,53 godzin tygodniowo, z kolei dla 

ICD-11 było to średnio 40,13 godzin tygodniowo18. Niestety, z badań przepro-

wadzonych w Japonii na próbie 3938 respondentów (średni wiek 46,6 lat, 

SD = 11,8) wynika, że w okresie porównawczym (grudzień 2019 – lipiec 

2020) ryzyko rozwoju IGD wzrosło 1,5-krotnie wśród dorosłych i o 1,8-krot-

nie pośród ludzi młodych (poniżej 30 lat), którzy byli bardziej narażeni na 

rozwój zaburzonego korzystania z gier niż osoby starsze19. Jednym ze wska-

zywanych w badaniu czynników ryzyka było ograniczenie bezpośredniej ko-

munikacji z członkami rodziny20. Te wyniki korespondują z wnioskami z ba-

dania przeprowadzonego na grupie 88 998 15–16 latków z 30 europejskich 

krajów, w którym udało się ustalić, że dla ograniczenia ryzyka rozwoju „pro-

blemowego grania” (PG – Problematic Gaming) kluczowe jest środowisko 

rodzinne i nastawienie rodziców – ich zaangażowanie w kontrolę praktyk 

16 H.M. Pontes, B. Schivinski, C. Kannen, C. Montag, The interplay between time spent ga-

ming and disordered gaming: A large-scale world-wide study, „Social Science & Medici-

ne” 2022, nr 296, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114721 [dostęp: 12.09.2022].
17 Tamże. 
18 Tamże.
19 T. Oka, T. Hamamura, Y. Miyake, N. Kobayashi, M. Honjo, M. Kawato, T. Kubo, T. Chiba, 

Prevalence and risk factors of internet gaming disorder and problematic internet use be-

fore and during the COVID-19 pandemic: A large online survey of Japanese adults, „Jour-

nal of Psychiatric Research” 2021, nr 142, https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.07.054 

[dostęp: 11.09.2022].
20 Tamże.

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114721
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.07.054
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medialnych dziecka, przy jednoczesnym okazywaniu mu wsparcia i umoż-

liwieniu pewnej swobody działania21.

Ostatnim zagrożeniem, które chciałbym zasygnalizować, jest toksyczność 

wspólnot graczy i powiązane z tym stereotypy płciowe. W pierwszej kolejności 

należy zauważyć, że graczki wciąż mogą być postrzegane jako mniej kompe-

tentne niż gracze, szczególnie na wyższych poziomach rozgrywki, a wśród 

graczy może ujawniać się seksizm względem kobiet, które wychodzą ze ste-

reotypowo postrzeganych ról żeńskich i próbują odnaleźć się w zmaskulini-

zowanym świecie gamingu, co ogranicza poziom sympatii, na jaki mogą one 

liczyć ze strony – być może wpadających w poczucie zagrożenia – mężczyzn22. 

Aktualne pozostaje też wyobrażenie „grania jak dziewczyna” oraz surowszej 

oceny graczek tylko ze względu na ich płeć23. Takie traktowanie kobiet może 

być rozumiane jako seksistowskie i stanowić o toksyczności wspólnot graczy. 

Niestety, problem ten może mocniej dotyczyć młodszych graczy, gdyż z badań 

wynika, że toksyczne zachowania wśród graczy maleją z wiekiem24.

Podsumowując, warto zaznaczyć, że wymienione w tekście obszary proble-

mowe – niekontrolowane wydatki w grach, implementowanie w nich mecha-

nizmów hazardowych, możliwość rozwoju zaburzonej formy korzystania z gier 

cyfrowych czy zetknięcia się z toksycznymi wspólnotami graczy oraz stereo-

typami płciowymi – stanowią przykłady zjawisk jednoznacznie negatywnych, 

które mogą doprowadzić do kryzysów zarówno na szerszą skalę, jak i w wymia-

rze jednostkowym. Dlatego propagując gry cyfrowe, warto mieć na względzie, 

że to niewątpliwie wartościowe medium ma też swoją ciemną stronę.

oprac. dr Damian Gałuszka

21 E. Colasante, E. Pivetta, N. Canale, A. Vieno, C. Marino, M. Lenzi et al, Problematic gaming 

risk among European adolescents: a cross-national evaluation of individual and socio-e-

conomic factors, „Addiction” 2022, nr 117(8), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC9544763/[dostęp: 10.09.2022].
22 D. Kelly, B. Nic Giolla Easpaig, P. Castillo, ‘You Game Like a Girl’: Perceptions of Gen-

der and Competence in Gaming, „Games and Culture” 2022, https://doi.org/10.1177/ 

15554120221077730 [dostęp: 12.09.2022].
23 Tamże.
24 B. Kordyaka, J. Krath, S. Park, H. Wesseloch, S. Laato, Understanding toxicity in multi player 

online games: The roles of national culture and demographic variables, [w:]  Proceedings 

of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences 2022 (Proceedings 

of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences), s. 2915–2916, 

https://doi.org/10.24251/HICSS.2022.359 [dostęp: 10.09.2022].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9544763/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9544763/
https://doi.org/10.1177/15554120221077730
https://doi.org/10.1177/15554120221077730
https://doi.org/10.24251/HICSS.2022.359
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International Conference on System Sciences), s. 2915–2916, https://doi.

org/10.24251/HICSS.2022.359 [dostęp: 10.09.2022].

https://doi.org/10.24251/HICSS.2022.359
https://doi.org/10.24251/HICSS.2022.359
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KOBIETY W DZIENNIKARSTWIE GIER WIDEO

OBECNOŚĆ I ROLA KOBIET  
W DZIENNIKARSTWIE GIER WIDEO:  
ANALIZA SKŁADÓW OSOBOWYCH  
REDAKCJI I KRYTYKA HISZPAŃSKICH 
MEDIÓW SPECJALISTYCZNYCH

PRESENCIA Y ROL DE LA MUJER EN EL PERIODISMO DE VIDEOJUEGOS: 
UN ANÁLISIS DE LAS REDACCIONES Y LA CRÍTICA CULTURAL DE LOS 
MEDIOS ESPECIALIZADOS ESPAÑOLES

Manuel García-Borrego, Inmaculada Montes-Rodríguez, Alberto Ruiz-Aguiar

2022

Link do artykułu źródłowego 

Branża gier cyfrowych w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit. 

W Hiszpanii już w 2019 r. swoimi dochodami przewyższyła łączne wyniki 

branży muzycznej i filmowej1, a w kolejnych latach obserwujemy wzrost 

tej przewagi. Według najnowszych doniesień w stosunku do poprzedniego 

roku przychody te w 2021 r. wzrosły w Hiszpanii o 18%2, co sprawia, że kraj 

ten należy do pierwszej dziesiątki państw o najwyższych dochodach z tego 

sektora, mimo że wartość PKB Hiszpanii plasuje ją znacznie niżej w świa-

towych rankingach.

Gry wideo stanowią dziś immanentny element kultury, analizowany 

w ramach badań akademickich oraz omawiany w artykułach specjalistycz-

nych. Równolegle z rozwojem tej dziedziny na znaczeniu zyskuje dzienni-

karstwo gier cyfrowych, którego (podobnie jak w przypadku innych dziedzin 

kultury) szczególna rola polega na opiniotwórczym, a niekiedy wręcz nor-

matywnym charakterze. Dlatego też istotne jest, aby redakcje czasopism 

specjalistycznych miały świadomość spoczywającej na nich odpowiedzial-

1 AEVI 2020, La industria del videojuego en España. Anuario 2019, http://www.aevi.org.es/

web/wp-content/uploads/2020/04/AEVI-ANUARIO-2019.pdf [dostęp: 29.11.2022].
2 AEVI 2021, La industria del videojuego en España. Anuario 2020, http://www.aevi.org.es/

web/wp-content/uploads/2021/04/AEVI_Anuario_2020.pdf [dostęp: 29.11.2022].

https://nuevaepoca.revistalatinacs.org/index.php/revista/article/view/1771
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2020/04/AEVI-ANUARIO-2019.pdf
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2020/04/AEVI-ANUARIO-2019.pdf
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2021/04/AEVI_Anuario_2020.pdf
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2021/04/AEVI_Anuario_2020.pdf
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ności społecznej. Autorzy omawianego artykułu postanowili zwrócić uwagę 

na wyraźny ich zdaniem problem, jakim jest niedostateczna reprezentacja 

kobiet w skali całego sektora biznesowego związanego z grami wideo.

Mimo systematycznego przełamywania stereotypów, jakie zaobser-

wować można szczególnie w ostatnich latach, branża gier wciąż pozostaje 

silnie zmaskulinizowana. Czynniki, które zdaniem badaczy mają wpływ na 

aktualną sytuację, to, przede wszystkim, nierówny dostęp do wiedzy spe-

cjalistycznej oraz powszechne zjawisko niewłączania kobiet do obszarów 

strategicznych dotyczących gier cyfrowych. Nie bez znaczenia pozostaje 

także dyskryminujący sposób przedstawienia kobiecych postaci w grach. 

Zarówno kobiety działające w sektorze, jak i graczki skarżą się na wciąż 

obecne wzorce zachowań utrwalające nierówności, w tym seksizm, a nawet 

molestowanie.

Celem opisanych w artykule badań jest analiza w perspektywie empi-

rycznej dwóch głównych zagadnień: 

  – struktury płci osób zatrudnionych w redakcjach głównych hiszpańskich 

czasopism specjalizujących się w grach wideo, z uwzględnieniem stano-

wisk, jakie zajmują,

  – roli kobiet w dziennikarstwie gier wideo, szczególnie pod kątem tema-

tyki podejmowanej w pisanych przez nie tekstach oraz częstotliwości ich 

publikowania.

METODOLOGIA
Pierwszy etap badania obejmował analizę struktury płci osób zatrudnio-

nych w redakcjach gazet poświęconych tematyce gier wideo. Zebrano dane 

z ośmiu głównych hiszpańskich czasopism tematycznych3 – w okresie od 

25 stycznia do 7 marca 2022 r. Na potrzeby analizy pozycji poszczególnych 

osób w strukturze redakcji użyto następujących kategorii:

  – stanowiska kierownicze,

  – stanowiska średniego szczebla,

  – stanowiska podstawowe,

  – stanowiska zewnętrzne.

3 „3DJuegos”, „AnaitGames”, „AreaJugones”, „Eurogamer”, „HobbyConsolas”, „Merista-

tion”, „Nintenderos” i „Vandal”. Początkowo analizy miały dotyczyć składów dziewięciu 

redakcji, lecz czasopismo „IGN” nie udostępniło danych dotyczących tego aspektu, więc 

było brane pod uwagę tylko w drugiej części badania. 
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W drugim etapie badania, przy użyciu narzędzia do data scrapingu4, 

wyodrębniono 34 529 wpisów opublikowanych na portalach internetowych 

wcześniej wskazanych czasopism zajmujących się tematyką gier wideo 

w okresie od roku 1997 do 20225.

Analizę zebranych danych przeprowadzono pod kątem:

  – nazwy czasopisma (9 pozycji),

  – roku publikacji (26 pozycji, lata 1997–2022),

  – płci autora (kobieta, mężczyzna, inne6),

  – wieku graczy, dla których przeznaczone są omawiane w artykułach gry 

(zmienna porządkowa 5-stopniowa dla graczy w wieku: 3+, 7+, 12+, 16+ oraz 

18+ – zgodnie z klasyfikacją w systemie PEGI7),

  – deskryptorów treści gier wideo (hazard, dyskryminacja, narkotyki, wulga-

ryzmy, strach, seks, przemoc – zgodnie z systemem PEGI),

  – gatunku gry wideo (wyodrębniono ponad 100 różnych zmiennych na pod-

stawie gatunków stosowanych w badanych czasopismach).

WYNIKI
Kobiety stanowią mniej niż 1/5 wszystkich pracowników redakcji głównych 

hiszpańskich czasopism o grach wideo. Wśród przeanalizowanych źródeł 

w jednej z firm nie znajdowała się żadna kobieta („AreaJugones”), wyjąt-

kiem była natomiast redakcja „AnaitGames”, w której kobiety stanowią 

dokładnie 2/3 wszystkich pracowników. Najwięcej kobiet zatrudnionych 

jest jako zewnętrzni konsultanci (30%), a na stanowiskach kierowniczych 

w 6 na 8 analizowanych redakcji nie znajduje się żadna kobieta. W firmach 

AnaitGames i Hobby Consolas jest ich odpowiednio jedna i dwie (przy czym 

w tej ostatniej stanowią one 2/3 zarządu). 

W drugiej części badania analizie poddano teksty publikowane przez 

wybrane czasopisma. Przez 25 lat historii publikacji kobiety były współ-

autorkami w 3,6%, a jedynymi autorkami w 7,6% spośród wszystkich, pra-

wie 35 tys. przeanalizowanych artykułów. Autorzy badania poddali analizie 

dynamikę tych obu wskaźników na przestrzeni lat 2000–2022 i wykazali ich 

stopniowy wzrost, jednak nawet w najlepszych latach (2015, 2020 i 2022) 

4 Jest to technika polegająca na wyodrębnianiu przez specjalnie stworzony w tym celu 

program wybranych treści znajdujących się na stronach internetowych.
5 W roku 2022 analizie poddano tylko styczeń.
6 Stosowany w sytuacji, gdy artykuł był podpisany pseudonimem.
7 Pan European Game Information.
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zarówno artykuły pisane wspólnie, jak i indywidualnie przez kobiety ledwo 

przekraczały 10% wszystkich publikowanych przez czasopisma tekstów. 

W podziale na poszczególne tytuły najwięcej tekstów napisanych przez 

autorki opublikowano na portalu czasopisma „IGN” i stanowiły one 17,9%. 

W poszczególnych periodykach liczba publikowanych przez kobiety 

artykułów zmieniała się na przestrzeni lat. W niektórych widać wyraźny 

wzrost w ostatniej dekadzie: w „AnaitGames” od 0% w latach 2006–2015 

do 41,7% w roku 2020 i 37,8% w 2021, podobnie w „Eurogamer” wskaźnik 

rósł w latach 2014–2018 (od 0% do 29,4%). Są jednak także czasopisma, 

w których zanotowano spadki: np. „IGN”, które w roku 2012 opublikowało 

28% tekstów napisanych przez kobiety, w roku 2013 zamieściło ich już tylko 

6,7%, a w roku 2020 3,1%.

Wśród opisywanych i recenzowanych przez kobiety gier najwięcej było 

tych przeznaczonych dla najmłodszych graczy (5,1% spośród wszystkich 

napisanych artykułów) i stopniowo wraz ze wzrostem wieku graczy wskaź-

nik ten malał (w wypadku gier dla osób 18+ wynosił 2,4%). Można zauważyć 

też różnice w tematyce podejmowanej przez kobiety – najwięcej artykułów 

dotyczyło gier, w których treści pojawiały się narkotyki (11,6%), elementy 

losowe (10,1%) oraz seks (9,1%).

WYKRES 1. PROCENTOWY UDZIAŁ KOBIET–AUTOREK W TWORZENIU ARTYKU-

ŁÓW DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW GIER 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. García-Borrego, I. Montes-Rodríguez, A. Ruiz- 

-Aguiar, Presencia y rol de la mujer en el periodismo de videojuegos: un análisis de las redaccio-

nes y la crítica cultural de los medios especializados españoles, „Revista Latina de Comunicación 

Social” 2022, nr 80, s. 114–136. 
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Można też wyróżnić gatunki gier, których recenzje lub opisy najczęściej 

były publikowane przez kobiety (Wykres 1). Mają one charakter bardziej 

przyjazny niż te analizowane przez mężczyzn. Najwięcej napisanych przez 

dziennikarki artykułów dotyczyło gier muzycznych (8,4%), przygodowych 

(6,6%) i symulacyjnych (5,6%), natomiast najmniej tekstów odnosiło się do 

gier wyścigowych (0,7%) i gier walki (0,9%).

WNIOSKI
Według najnowszych danych (2021) kobiety stanowią 45,9% wszystkich 

osób grających w Hiszpanii. Jednocześnie wśród pracowników czasopism 

związanych z tą branżą mają nikłą reprezentację (18,5%) i w zasadzie nie 

zajmują stanowisk zarządczych. Najczęściej podejmują zajęcia o mniejszym 

znaczeniu bądź są zatrudniane jako współpracowniczki. W Hiszpanii obec-

nie trudno znaleźć dziennikarkę zajmującą się tematyką gier wideo, a nawet 

jeśli uda się ją spotkać, publikuje ona mało i rzadko.

Wpływ na to ma wiele różnych czynników, które w dużej mierze opisy-

wane były również w literaturze przedmiotu. Różnice między korzystaniem 

z gier wideo widoczne są w wybieranych przez graczy i graczki gatunkach: 

mężczyźni częściej wybierają gry akcji, sportowe, wojenne i tzw. zabijanki, 

kobiety preferują gry przygodowe, muzyczne lub o tematyce ogólnej, prze-

znaczone dla graczy w każdym wieku. Jako przyczynę autorzy wskazują 

nadmierną maskulinizację treści, patriarchalne spojrzenie oraz niedosta-

teczną reprezentację kobiecych postaci w grach preferowanych przez męż-

czyzn.

W przytoczonym badaniu zwrócono uwagę na wyraźną preferencję  

kobiet-autorek do podejmowania w pisanych przez nie tekstach łagodniej-

szej i bardziej ogólnej tematyki. Zdaniem badaczy pogłębia to jednak i tak 

wyraźne już nierówności w tej branży. Taki podział zainteresowań sprowadza 

bowiem gaming kobiecy do statusu niszy w sektorze zarezerwowanym dla 

mężczyzn. Jest to o tyle niepożądane zjawisko, że nie odpowiada reprezen-

tacji graczek w społeczeństwie hiszpańskim. 

oprac. Justyna Nowakowska
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