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Emocjonalna ocena tekstu poddanego  
grywalizacji – raport z badań

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu formy autokontroli prze-
jawiającej znamiona grywalizacji na emocjonalne i motywacyjne składniki procesu czytania. Badania miały wyja-
śnić, czy próba przewidywania tekstu fabularnego implikuje większą sprawność w zakresie analizy i syntezy jego 
treści oraz zapamiętywaniu elementów w nim występujących, a także czy wpływa na ewaluatywną i emocjonalną 
ocenę tekstu. Przebadano 106 studentów Uniwersytetu Warszawskiego różnych kierunków i etapów studiów. W 
ramach badania wykorzystano dedykowaną aplikację, pozwalającą na integrację pytań z czytanym tekstem. Wy-
niki pokazują, że częste formułowanie wniosków dotyczących rozwoju fabuły na podstawie przesłanek zawartych 
w tekście związane są z jego oceną emocjonalną i ewaluatywną, choć charakter tych relacji nie jest jednoznaczny.
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1. Wprowadzenie
Z opublikowanych w 2011 i 2013 roku przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej 
rezultatów badania społecznego zasięgu książki (Chymkowski, Koryś, Dawidowicz-Chym-
kowska, 2013; Dawidowicz-Chymkowska, Koryś, 2011) wynika, że kontakt Polaków z książką  
i dłuższymi tekstami jest w dużej mierze zależny od wieku i jest najprawdopodobniej wymuszany 
przez szkołę: „ Odsetek czytelników maleje wraz z wiekiem badanych. Książki czyta 62% nasto-
latków i ledwie 32% osób sześćdziesięcioletnich i starszych. Wśród najmłodszych responden-
tów jest najmniej takich, którzy nie mają kontaktu ani z książkami, ani z prasą, ani z innymi 
tekstami” (Chymkowski, Koryś, Dawidowicz-Chymkowska, 213, s. 2). Tendencja ta pozostaje 
niezmienna od lat 90. XX w., czyli od momentu, kiedy Biblioteka Narodowa rozpoczęła prowa-
dzenie usystematyzowanych obserwacji.

Jednocześnie według badań Czytanie i interpretacja – PISA 2012 (Białek i in., 2012) polscy 
gimnazjaliści wypadają bardzo dobrze na tle innych państw OECD pod względem umiejętno-
ści czytania w zakresie wyszukiwania informacji, interpretacji oraz refleksji i oceny czytanego 
tekstu. W 2012 roku Polska znalazła się w grupie trzech państw o najwyższych wynikach 
czytania i interpretacji wśród państw europejskich. Są to mocne podstawy do wysunięcia 
wniosku, że obecny, reformowany od 1999 r. system edukacji coraz lepiej kształci umiejętności 
związane z czytaniem – lepiej niż czynił to w latach poprzednich. Można byłoby się spodziewać, 
że kilkanaście lat coraz lepszej jakościowo edukacji czytelniczej będzie miało przełożenie na  
wyniki badań dotyczących społecznego zasięgu książki. Niestety, ujawniają one sytuację wręcz 
przeciwną – choć wyniki nastolatków w badaniach PISA w ostatnim piętnastoleciu popra-
wiały się, towarzyszy temu zjawisku zdecydowanie rzadsza niż w innych grupach wiekowych 
tendencja do czytania całych książek. Ta grupa czytelników częściej poprzestaje jedynie na 
fragmentach lub przerywa lekturę przedwcześnie w stosunku do zamierzeń (Chymkowski i in., 
2013). Biorąc pod uwagę fakt, że Polska zapoczątkowała swój udział w badaniu PISA w 2000 r.,  
a więc momencie wprowadzania reformy edukacji, można przypuszczać, że problemem leżącym 
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u podłoża niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce nie jest brak umiejętności czytania (która jest 
od momentu reformy edukacji coraz skuteczniej rozwijana w szkołach, co udowadnia PISA), 
ale brak motywacji do czytania (co wykazują równoległe do PISA badania społecznego zasięgu 
książki).

Zjawisko to można postrzegać w kategoriach syndromu nieadekwatnych osiągnięć (unde-
rachievement syndrome), czyli rozbieżności między potencjałem intelektualnym a podejmo-
wanymi działaniami/osiągnięciami. Konsekwencjami tego zjawiska nie jest tylko prymitywi-
zacja życia, lecz przede wszystkim niepodejmowanie aktywności zawodowej adekwatnej do 
posiadanych uzdolnień, m.in. pracy naukowej czy twórczej, co w zestawieniu z coraz większymi 
wyzwaniami (naukowymi, technicznymi, gospodarczymi) naszej epoki może stanowić poważny 
problem społeczny (Dyrda, 2000; Słomczyński, Sidor, 2012).

Proponowane rozwiązanie tego problemu związane jest z wprowadzeniem do tekstu 
elementów stymulujących odbiorcę do aktywnego czytania, które nadają czytaniu charakter 
tzw. grywalizacji (ang. gamification). Ponieważ pojęcie to funkcjonuje zarówno w środowi-
sku naukowym, jak i biznesowym, bywa utożsamiane z różnymi zjawiskami i mechanizmami. 
Grywalizacja jest często błędnie wiązana z systemem motywatorów zewnętrznych czy procesem 
tworzenia gier poważnych, czyli kompletnych systemów formalnych (Juul, 2003), które służą 
celom innym niż rozrywka (Abt, 1970). Można odnieść wrażenie, że  świadomość społeczna 
na temat „grywalizacji” została ukształtowana przez Gabe’a Zichermanna (Zichermann, 
Cunningham, 2012), który w środowisku naukowym postrzegany jest jako profanator i ignorant 
(Deterding, 2011). Większość badaczy podziela zdanie, że sedno skutecznej grywalizacji nie leży 
w systemach punktowych czy nadawaniu odpowiednich statusów. Takie powierzchowne rozu-
mienie mechanizmów grywalizacyjnych nazywane jest potocznie „punktyfikacją” (Robertson, 
2010). Elementy takie jak tablice rankingowe, odznaki czy wyniki punktowe (tzw. triada PBL) 
należy postrzegać w kategoriach informacji zwrotnych wskazujących na uzyskane osiągniecia. 
Kevin Werbach określa je mianem komponentów (Game Components) stanowiących najniższy 
poziom piramidy potencjalnych elementów grywalizacyjnych (Werbach, Hunter, 2012). 
Ważniejsze są składniki mechaniki (Game Mechanics), tj. konkretne wyzwania czy zasady pozy-
skiwania zasobów i nagród. Na czubku piramidy Werbacha leżą elementy dynamiczne (Game 
Dynamics), które określają afektywną warstwę grywalizacji. Dzięki tym aspektom człowiek ma 
ochotę podjąć określone wyzwanie czy czynności opisane przez mechanikę.

Grywalizacja to wykorzystywanie elementów i mechanizmów znanych z gier w obszarach pier-
wotnie ich pozbawionych (Deterding, Dixon, Khaled, Nacke, 2011; Tkaczyk, 2012). Ze względu 
na cel grywalizacji, jakim jest zwiększenie zaangażowania jednostki, jej istotą jest diagnoza 
przyczyn niskiego poziomu motywacji, który pierwotnie przejawia odbiorca. Z perspektywy 
naukowej powyższe działania postrzegane są w kategoriach integracji dorobku następujących 
dziedzin: nauczania programowanego, uwarunkowań procesu uczenia się (głównie mechani-
zmu warunkowania instrumentalnego), psychologii motywacji oraz pedagogiki zabawy. 

W celu zbadania problemu dokonano przeglądu literatury w kontekście:
•	 postaw czytelniczych i odbioru szkolnego, m. in. koncepcje i refleksje: Urygi (1996), Witkow-

skiego (2007), Polakowskiego (1980), Chrząstowskiej (1987) i Głowińskiego (1977);
•	 modeli czytelnictwa, m. in. koncepcje i refleksje: Jabłońskiej-Stefanowicz (2011) i Dunina 

(1998);
•	 myślenia produktywnego, aktywnego czytania oraz neurobiologicznych uwarunkowań ucze-

nia się i odbioru tekstu, m. in. koncepcje i refleksje: Berlyne (1965) i Spitzera (2007);
•	 analiz przyczyn zjawiska:

 – cechy młodego pokolenia, m. in. koncepcje Prensky (2001), Gardnera (2013) i Tapscotta 
(2010);

 – czytanie jako proces samoregulacji oraz kształtowanie nawyków czytelniczych, m. in. kon-

m.in
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cepcje Winnego (Winne, Hadwin, 1998; Winne, Perry, 2000), Frese’a (2007; Frese, Stewart, 
Hannover, 1987) oraz Fittsa (1954);

 – motywacja zewnętrzna/wewnętrzna a potrzeba autonomii, m. in. koncepcje Deci i Ryana 
(1985), Pintricha i DeGroot (1990) oraz badania Deci, Nezlecka i Sheinman (1981);

•	 grywalizacji (różne modele motywacji, gry dydaktyczne, projekty oparte na grywalizacji z 
obszaru aktywizacji czytelnika).
Analiza omawianych ujęć teoretycznych dostarcza pewnych przesłanek wyjaśniających 

uwarunkowania problemu czytelnictwa. Brak aktywizacji myślenia produktywnego, tzn. 
czynności intelektualnych będących przeciwieństwem odtwarzania reakcji nawykowych, praw-
dopodobnie obniża poczucie zaangażowania i prowadzi do czytania defensywnego. Czytanie, 
jako jedna z wielu możliwych form kontaktu z kulturą, postrzeganą jest często jako mniej 
atrakcyjna w porównaniu do chociażby odbioru treści multimedialnych łatwo dostępnych  
w Internecie. Jednak koncepcje teoretyczne oraz dotychczasowe badania nie dają jednoznacz-
nej odpowiedzi na to, jakiego typu zadania związane z analizą lektury mogą przyczynić się 
do wysokiej oceny emocjonalnej tekstu, a co za tym idzie – pozytywnie wpływać na aktywną 
postawę czytelniczą.

Celem podjętych badań było określenie, w jakim stopniu autokontrola zdolności przewi-
dywania wydarzeń fabularnych w tekście wpływa na poznawcze i afektywne uwarunkowania 
procesu czytania. Badania miały wyjaśnić, czy próba antycypacji tekstu fabularnego implikuje 
większą sprawność w zakresie analizy i syntezy jego treści oraz czy służy zapamiętywaniu 
elementów w nim występujących. W tym kontekście badana była także ewaluatywna („obiek-
tywna” – czy czytany tekst jest według odbiorcy wartościowy sam w sobie1) i emocjonalna 
(„subiektywna” – czy czytany tekst podoba się odbiorcy) ocena tekstu. Przyjęto hipotezę, że 
częste próby bieżącego formułowania wniosków dotyczących rozwoju fabuły na podstawie 
przesłanek zawartych w tekście zwiększą efektywność procesów poznawczych, natomiast forma 
autokontroli, przejawiająca znamiona ludyczne (dotyczące szeroko rozumianej zabawy), pozy-
tywnie wpłynie na emocjonalne i motywacyjne składniki procesu czytania. W odniesieniu do 
piramidy grywalizacji Werbacha elementem zwiększającym zaangażowanie czytelnicze powinny 
być emocje (dynamika) towarzyszące zgadywaniu w jaki sposób rozwinie się fabuła opowia-
dania (mechanika). W założeniu poczucie kompetencji w przypadku trafności prognozy oraz 
element zaskoczenia w pozostałych sytuacjach powinny pozytywnie wpływać na emocjonalną 
ocenę tekstu, która powiązana jest z poziomem zaangażowania czytelnika. Uznano, że elementy 
z triady PBL (komponenty) nie powinny przysłaniać warstwy treści, dlatego zrezygnowano z ich 
użycia.

Należy przy tym zastrzec, że badanie – zaplanowane jako pierwsze z kilku – dotyczyło 
wyłącznie epiki, i tylko epiki dotyczą końcowe wnioski. Taki wybór został podyktowany faktem, 
że jest to rodzaj literacki najliczniej reprezentowany w podstawach programowych różnych 
etapów nauczania. 

2. Opis metody
Aby móc przeprowadzić tego typu badanie, konieczne było opracowanie dedykowanej aplikacji, 
pozwalającej na obudowanie tekstu literackiego dodatkowymi elementami. 

1 Należy tu dodać, że ten aspekt oceny tekstu został wzięty pod uwagę jedynie po to, aby móc oddzielić ocenę 
formułowaną na własne potrzeby od oceny, która może być implikowana przez sam fakt użycia tekstu w badaniu. 
Innymi słowy, uznano, że warto wyraźnie zachęcić do wyrażenia opinii, która być może nie jest zgodna z oceną 
„autorytetów”: uniwersytetu, szkoły, prowadzących badanie itp. (a tym samym uniknąć sytuacji w rodzaju gom-
browiczowskiego „Dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? (...) Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim 
poetą był!”). Oczywiście, zgodnie z obecnym stanem wiedzy ustalanie rzeczywistej, „obiektywnej” wartości tekstu 
byłoby nadużyciem.
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2.1. Wykorzystana aplikacja

Założenia projektowe aplikacji były następujące:
•	 Powstała aplikacja ma za zadanie wyświetlać kolejne bloki tekstu oraz mierzyć i zapisywać 

czas, jaki badany poświęca danemu fragmentowi.
•	 Aplikacja wczytuje fragmenty dwóch tekstów, z których każdy rozdzielany jest pytaniami do-

tyczącymi kolejnego ekranu. Badanemu wyświetlane są obydwa teksty. Aplikacja losuje, który 
z nich będzie rozdzielany pytaniami, a który nie.

•	 Po zakończeniu etapu zapoznawania się z tekstem badanemu przedstawiony zostaje szereg 
pytań dotyczących treści tekstu.

•	 Ostatnim etapem jest przedstawienie badanemu zestawu pytań dotyczących jego samego (metryczka).
•	 Aplikacja zapisuje działania badanego do bazy danych:

 – tryb badania (z pytaniami/bez pytań),
 – czas wyświetlania każdego z ekranów (fragment tekstu, pytania między tekstami, pytania 
końcowe, metryczka),

 – dokonane wybory między ekranami z fragmentami tekstów (opcjonalne: zależne od trybu),
 – odpowiedzi udzielone w pytaniach końcowych,
 – odpowiedzi udzielone w metryczce.

•	 Aplikacja wczytuje z zewnętrznego pliku dane wejściowe.

2.2. Ekrany aplikacji (przykłady)

Na Rys. 1–5 zaprezentowane podstawowe funkcje aplikacji. 

Rysunek 1. Ekran startowy – informacja wstępna
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 Rysunek 2. Fragment tekstu – możliwa jest zmiana wielkości kroju pisma

 Rysunek 3. Pytanie między fragmentami tekstu – wyłącznie pytania jednokrotnego wyboru.  
Przejście dalej możliwe jest dopiero po zaznaczeniu jednej z opcji
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 Rysunek 4. Pytania końcowe – pytania jednokrotnego wyboru, rozwijana lista i pytania otwarte

 Rysunek 5. Metryczka – pytania jednokrotnego wyboru, rozwijana lista i pytania otwarte

Aplikacja generuje też raport końcowy. Odpowiedzi badanych zapisywane są w bazie danych. 
Dzięki temu można je wyświetlać w dowolnej, potrzebnej formie. Wyniki można odczytać, wchodząc 
na odpowiednią stronę www. Przykładowy wygląd raportów zaprezentowano na Rys. 6–8.

 Rysunek 6. Fragment tekstu z odpowiedziami i czasem odpowiedzi
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 Rysunek 7. Pytania podsumowujące fragment tekstu

Rysunek 8. Metryczka

Aplikacja pozwala badającem na samodzielne wprowadzanie informacji. Dane do aplikacji 
wczytywane są z plików xml (pliki, których struktura opisana jest przy pomocy znaczni-
ków) – osobno plik z fragmentami tekstów i pytaniami między nimi, osobno plik z pytaniami 
końcowymi i metryczką.

Przykładowo:

1. Tekst
<part type=”text” title=”1”>
Żył raz pewien inżynier-kosmogonik, który rozjaśniał gwiazdy, 

żeby pokonać ciemność. Przybył do mgławicy Andromedy, gdy jeszcze 
była pełna czarnych chmur. [..]
</part>
2. Pytanie jednokrotnego wyboru (np. między fragmentami tekstu)
<part type=”question”>
<question>Jak sądzisz, co wydarzyło się później?</question>
<answer>Wszystkie trzy planety […]</answer>
<answer>Kosmogonik za sto milionów lat wrócił razem z uczniem 

[…] </answer>
<answer>Na planecie z najcięższych metali powstało państwo[…]</

answer>
   </part>
3. Pytanie otwarte
<question type=”shortanswer”>Jak nazywał się inżynier, który 

ulepił trzy planety, w tym Aktynurię?</question>

Aplikacja wykonana została w technologii Flash (Adobe Flash Builder) i wykorzystuje serwer 
bazodanowy MySQL (strona serwera). Aplikacja do poprawnego działa (po stronie użytkow-
nika) potrzebuje zainstalowanej na komputerze przeglądarki internetowej i darmowej aplikacji 
Adobe Flash.
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2.3. Przebieg badania

W ramach prac wstępnych wybrane do badania teksty podzielono na fragmenty o podobnej, 
niewielkiej objętości (2–3 akapity) i stanowiące pewną całość logiczną. Przygotowano dwie 
wersje każdego z używanych w badaniu tekstów: w pierwszej uczestnik przechodził przez kolejne 
ekrany z tekstem, by na koniec odpowiedzieć na kilka pytań, a drugiej – czytał fragmenty tekstu 
przeplatane pytaniami antycypacyjnymi, a na koniec odpowiadał na ten sam zestaw pytań, co w 
wersji pierwszej. Tekst opowiadania pierwszego (A) dobrany został tak, by był bardziej abstrak-
cyjny i dynamiczny niż tekst drugi (B).

Badanie miało charakter eksperymentalny, przeprowadzone zostało w roku 2013 na Wydziale 
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Badanych, czyli 106 studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego różnych kierunków i etapów studiów w wieku 19–44 lata, w tym 91 kobiet  
i 15 mężczyzn, zaproszono do gmachu Wydziału. Poproszono o wykonanie na komputerach 
zadania, jakim było przeczytanie tekstów i odpowiedź na pytania z wykorzystaniem opisanej 
wcześniej aplikacji.

Badani mieli za zadanie kolejno przeczytać wyświetlone na monitorze komputera dwa teksty 
(były to dwa opowiadania Stanisława Lema: Uranowe uszy i Wielkie lanie ze zbioru Cyberiada; 
Lem, 1991). W zależności od grupy, tekst pierwszy lub drugi zawierał dodatkowe pytania antycy-
pacyjne („Jak sądzisz, co wydarzyło się dalej?”) z kafeterią trzech odpowiedzi. Po wyborze odpo-
wiedzi badany mógł przejść do kolejnej części tekstu. Po każdym z opowiadań badany miał za 
zadanie odpowiedzieć na pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz zapamiętanie zawartych w 
nim informacji, a także na pytania o to, czy tekst mu się podobał oraz o to, jak ocenia jego „obiek-
tywną”, literacką wartość. W przypadku rozumienia i zapamiętywania zastosowano zarówno 
pytania zamknięte (dotyczące rozumienia związków logicznych pomiędzy wydarzeniami, 
np. „Dlaczego mieszkańcy planety nie mogli się do siebie zbliżać?”), jak i otwarte (dotyczące 
zapamiętania informacji, wymagające odtworzenia ich z pamięci, np. „Wpisz odpowiedzi na 
poniższe pytania. Jeśli nie znasz/nie pamiętasz odpowiedzi, wpisz «nie wiem»/«nie pamiętam». 
Jaki wynalazek pozwolił mieszkańcom planety porozumiewać się ze sobą?”). Ocena tekstu była 
wyrażana w pytaniach zamkniętych ze skalą od -2 (Zdecydowanie nie) do +2 (Zdecydowanie tak).

3. Wyniki badań

3.1. Selekcja danych

Odrzucono dane pochodzące od osób, których czas badania był znacząco krótszy od średniej 
(20,29 min.), co mogło świadczyć o powierzchownym czytaniu tekstów oraz losowym odpowia-
daniu na pytania. Dalsze analizy przeprowadzano więc na danych pochodzących od 85 osób. 
Wielkość dwóch grup była podobna (N=40 w grupie pierwszej, N=45 w grupie drugiej).

3.2. Wyniki

Pytania dotyczące rozumienia i zapamiętywania a obecność pytań antycypacyjnych. Odpowie-
dzi na pytania otwarte zostały na potrzeby analizy przypisane do trzech kategorii: odpowiedź 
poprawna, odpowiedź neutralna („nie wiem”, „nie pamiętam”), odpowiedź niepoprawna. Kate-
goriom przyznano odpowiednio wartości 1,0, -1. Wskaźnikiem poprawności odpowiedzi była 
suma tych wartości obliczona dla każdego badanego.

Przeprowadzone analizy (zostały porównane średnie wyników dla grupy A i B, a następnie 
sprawdzono istotność statystyczną różnic testem t) nie wykazały istotnych statystycznie różnic 
w poprawności odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia i zapamiętania tekstu w grupach  
z pytaniami antycypacyjnymi umieszczonymi w tekście i bez nich.

W kolejnych analizach skupiono się zatem na pytaniach związanych z oceną emocjonalną  
i ewaluatywną tekstów.
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3.2.1. Pytania dotyczące oceny emocjonalnej i oceny ewaluatywnej

Na Rys. 9 i 10 przedstawiono rozkłady odpowiedzi na pytanie „Czy podoba Ci się ten tekst?” 
(ocena emocjonalna) – N=85.

 Rysunek 9. Ocena emocjonalna tekstu A – procent odpowiedzi

 Rysunek 10. Ocena emocjonalna tekstu B – procent odpowiedzi

Na Rys. 11 i 12 przedstawiono rozkłady odpowiedzi na pytanie „Jak oceniasz obiektywną 
wartość literacką tego tekstu?” – N=85.
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 Rysunek 11. Ocena ewaluatywna tekstu A – procent odpowiedzi

 Rysunek 12. Ocena ewaluatywna tekstu B – procent odpowiedzi

W pierwszym kroku analizy sprawdzono, czy odpowiedzi na pytania dotyczące oceny emocjo-
nalnej i oceny ewaluatywnej są ze sobą skorelowane. Analiza wykazała istotne statystycznie 
dodatnie korelacje (Tab. 1, 2).

Tabela 1. Korelacje dla tekstu A.
grupa – kolejność opowiadań Jak oceniasz obiektywną wartość 

literacką tego tekstu?
A bez pytań , B z pytaniami Czy podobał Ci się ten tekst? 0,522**

N=40
A z pytaniami , B bez pytań Czy podobał Ci się ten tekst? 0,602**

N=45

** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).



Maciej Słomczyński, Dorota Sidor, Emocjonalna ocena tekstu poddanego grywalizacji...

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 2 (8)/2014 , str. 37

Tabela 2. Korelacje dla tekstu B

grupa – kolejność opowiadań A: Jak oceniasz obiektywną wartość 
literacką tego tekstu?

A bez pytań , B z pytaniami Czy podobał Ci się ten tekst? 0,764**
N=40

A z pytaniami , B bez pytań Czy podobał Ci się ten tekst? 0,554**
N=45

**Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).

Następnie przeprowadzono analizy pozwalające sprawdzić czy czynnik, jakim jest przewidy-
wanie pytań, ma wpływ na mierzone aspekty: ocenę emocjonalną i ewaluatywną. Sprawdzono, 
jakie były średnie ocen oraz przeprowadzono testy w celu sprawdzenia istotności różnic 
pomiędzy średnimi. Zastosowany test t-studenta oraz test F pozwala dowiedzieć się, czy różnice 
w otrzymanych wynikach są przypadkowe, czy też są istotnie statystycznie.

Tabela 3. Tekst A – średnie ocen emocjonalnych w obu grupach. A: Czy podobał Ci się ten tekst?

grupa – kolejność 
opowiadań

Średnia N Odchylenie standardowe

A bez pytań , B z 
pytaniami

-,25 40 1,373

A z pytaniami , B bez 
pytań

,16 45 1,086

Ogółem -,04 85 1,239

Tabela 4. Tekst B – średnie ocen emocjonalnych w obu grupach. B: Czy podobał Ci się ten tekst?

grupa – kolejność 
opowiadań

Średnia N Odchylenie standardowe

A bez pytań , B z 
pytaniami

,60 40 ,928

A z pytaniami , B bez 
pytań

,42 45 ,941

Ogółem ,51 85 ,934

Tekst A (w założeniu trudniejszy w odbiorze) został w obu grupach o wiele niżej oceniony niż 
tekst B (w założeniu łatwiejszy). 

Analiza przeprowadzona za pomocą testu F wykazała, że w przypadku tekstu A („trudniej-
szego”) istnieje istotna statystycznie różnica pomiędzy średnią ocen emocjonalnych z grupy, 
w której wystąpiły pytania antycypacyjne a średnią ocen z grupy, w której te pytania się nie 
pojawiły (istotność na poziomie p=0,02). Wyższą ocenę emocjonalną zaobserwowano w grupie, 
w której w tekście umieszczono pytania antycypacyjne. Nie zaobserwowano istotnej statystycz-
nie różnicy średnich dla ocen tekstu B.

Powyższą analizę powtórzono dla ocen ewaluatywnych obu tekstów.
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Tabela 5. Tekst A – średnie ocen ewaluatywnych w obu grupach. Jak oceniasz obiektywną wartość literacką tego 
tekstu?

grupa – kolejność 
opowiadań

Średnia N Odchylenie standardowe

A bez pytań , B z 
pytaniami

,23 40 ,832

A z pytaniami , B bez 
pytań

,29 45 ,695

Ogółem ,26 85 ,758

Tabela 6. Tekst B – średnie ocen ewaluatywnych w obu grupach. Jak oceniasz obiektywną wartość literacką tego 
tekstu?

Grupa – kolejność 
opowiadań

Średnia N Odchylenie standardowe

A bez pytań , B z 
pytaniami

,40 40 ,810

A z pytaniami , B bez 
pytań

,29 45 ,589

Ogółem ,34 85 ,700

Różnica średnich pomiędzy ocenami ewaluatywnymi tekstu A i B jest niewielka (zob. Tab.5, 
6). Tekst B został nieznacznie lepiej oceniony niż tekst A.

Analiza przeprowadzona za pomocą testu F wykazała, że nie występuje istotna statystycznie 
różnica pomiędzy średnimi ocen ewaluatywnych w grupie, w której wystąpiły pytania antycypa-
cyjne i w grupie, w której ich nie było. W przypadku tekstu B warto jednak zauważyć, że wynik 
testu F jest na granicy istotności (p=0,64).

3.2.2. Trafność przewidywania a ocena ewaluatywna

Kolejna analiza dotyczyła związku skuteczności przewidywania dalszego przebiegu akcji w 
czytanym tekście z późniejszą oceną emocjonalną i ewaluatywną. W tym celu odpowiedziom 
trafnym przypisano wartość 1, a nietrafnym – 0. Jako wskaźnik trafności przyjęto sumę tych 
wartości dla każdego badanego.

Tabela 7. Statystyki opisowe dla prognoz
N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie 

standardowe
Suma prognoz 

tekst A
45 ,00 4,00 2,0000 1,14812

Suma prognoz 
tekst B

40 ,00 5,00 2,5500 1,13114
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Rysunek 13. Suma prognoz – rozkład procentowy

Z rozkładów odpowiedzi można wnioskować, że badani częściej trafnie przewidywali dalszy 
ciąg akcji w przypadku tekstu B („łatwiejszego”).

Analiza wykazała, że dla tekstu A (trudniejszego) występuje istotna statystycznie dodatnia 
korelacja pomiędzy trafnością przewidywania dalszego przebiegu akcji a oceną ewaluatywną. 
Związek ten nie zachodzi dla tekstu B.

Tabela 8. Korelacja pomiędzy trafnością przewidywania a oceną ewaluatywną

Grupa – kolejność opowiadań Suma prognoz tekst A

A z pytaniami, B bez pytań Jak oceniasz obiektywną wartość 
literacką tego tekstu?

0,484**

N=45
**Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).

Analiza wykazała, że dla tekstu A (trudniejszego) występuje istotna statystycznie dodatnia 
korelacja pomiędzy trafnością przewidywania dalszego przebiegu akcji a oceną emocjonalną. 
Związek ten nie zachodzi dla tekstu B.

Tabela 9. Korelacja pomiędzy trafnością przewidywania a oceną emocjonalną

Grupa – kolejność opowiadań Suma prognoz tekst A

A z pytaniami , B bez pytań A: Czy podobał Ci się ten tekst? 0,529**
N=45

** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).

4. Wnioski

Najważniejsze wyniki badań to:

1. Przeprowadzone analizy nie wykazały istotnych statystycznie różnic w poprawności od-
powiedzi na pytania dotyczące rozumienia i zapamiętania tekstu w grupach z pytaniami 
antycypacyjnymi umieszczonymi w tekście i bez nich;

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące oceny emocjonalnej i oceny ewaluatywnej są ze sobą 
istotnie statystycznie dodatnio skorelowane;

3. Analiza wykazała, że w przypadku tekstu A („trudniejszego”) istnieje istotna statystycznie 
różnica pomiędzy średnią ocen emocjonalnych z grupy, w której wystąpiły pytania anty-
cypacyjne a średnią ocen z grupy, w której te pytania się nie pojawiły (istotność na pozio-
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mie p=0,02). Wyższą średnią ocen zaobserwowano w grupie, w której w tekście umiesz-
czono pytania antycypacyjne. Nie zaobserwowano istotnej statystycznie różnicy średnich 
dla ocen tekstu B;

4. Dla tekstu A (trudniejszego) występuje istotna statystycznie dodatnia korelacja pomiędzy 
trafnością przewidywania dalszego przebiegu akcji a oceną ewaluatywną. Związek ten nie 
zachodzi dla tekstu B;

5. Dla tekstu A (trudniejszego) występuje istotna statystycznie dodatnia korelacja pomiędzy 
trafnością przewidywania dalszego przebiegu akcji a oceną emocjonalną. Związek ten nie 
zachodzi dla tekstu B.

Wyniki pokazują, że częste próby antycypacji tekstu związane z bieżącym formułowaniem 
wniosków dotyczących rozwoju fabuły na podstawie przesłanek zawartych w tekście, związane 
są z jego oceną emocjonalną i ewaluatywną, choć charakter tych relacji nie jest jednoznaczny 
(różnice względem tekstu A i tekstu B). Wydaje się jednak, że forma autokontroli przejawiająca 
znamiona ludyczne (grywalizacja) może pozytywnie wpływać na emocjonalne i motywacyjne 
składniki procesu czytania. Istotnym problem w opisywanym rozwiązaniu jest identyfikacja 
tych mechanizmów, które zwiększą zaangażowanie emocjonalne czytelnika, ale jednocześnie 
nie wpłyną na wartość literacką utworu oraz nie zaburzą perypecji treści. Fasadowe rozwiązania 
polegające na przydzielanie punktów i odznak za przeczytanie fragmentów tekstu mogą, zgodnie 
z koncepcją samodeterminacji Deci i Ryana, prowadzić do obniżenia motywacji wewnętrznej  
i pogłębienia się problemu czytelnictwa. Wydaje się jednak, że idea wykorzystywania elementów 
i mechanizmów znany z gier do zwiększenia zaangażowania odbiorców jest uzasadniona, o ile 
opracowany system grywalizacji trafi w przyczynę problemu, a nie ograniczy się do zwalczania 
niepokojących objawów. Zerwanie ze strategią czytania defensywnego, które zwykle sprowadza 
się do identyfikacji zarysu samej fabuły, wymaga wprowadzenia elementów interaktywnych, 
które wyzwolą mechanizm emocjonalnego zaangażowania. W obliczu cech, jakie przejawia 
młode pokolenie (Tapscott, 2010), odpowiednio zaprojektowana grywalizacja może przyczynić 
się do ukształtowania postawy przejawiającą się w skłonności do czytania na skutek trwałej 
potrzeby wewnętrznej. Opracowanie skutecznej metody wspomagającej recepcję tekstu literac-
kiego bez upraszczania jego treści wymaga jednak przeprowadzenia szeregu kolejnych badań.
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The emotional assesment of a gamificated text
Summary

Keywords: gamification, reading, plot anticipation, application
The goal of the article is to present the outcomes of research regarding the impact of gamification-like autocontrol 
form on emotional and motivational components of reading process. The research was aimed to explain whether 
the reader’s attempt to anticipate the text’s plot implies an increase of efficiency in analysis and synthesis of text’s 
content as well as the evaluative and emotional assessment of the text. There were 106 University of Warsaw stu-
dents involved in the experiment (studying at various faculties and levels). To conduct the research there was a de-
dicated application used which allowed to integrate the text with research questions. The results show that frequent 
anticipation attempts regarding the text’s plot are connected with its emotional and evaluative assessment, however 
the nature of this relationship is ambiguous.

http://www.jesperjuul.net/text/gameplayerworld
http://ifispan.waw.pl/pliki/wyniki_pisa.pdf
http://web.stanford.edu/dept/SUSE/projects/ireport/articles/self-regulation/self
http://web.stanford.edu/dept/SUSE/projects/ireport/articles/self-regulation/self
20learning-motivation.pdf
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/47/id/970
http://www.bn.org.pl/download/document/1297852803.pdf
http://www.bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf
http://www.bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf
http://hideandseek.net/2010/10/06/cant
http://hideandseek.net/2010/10/06/cant

