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WPŁYW ŚWIATA WIRTUALNEGO SECOND LIFE NA ZMIANY
W POZIOMIE MOTYWACJI, LĘKU JĘZYKOWEGO

I DOŚWIADCZENIA NUDY U STUDENTÓW FILOLOGII ANGIELSKIEJ

The impact of Second Life on changes in levels of L2 motivation,
language anxiety and boredom among students of English philology

The first, theoretical, part of the present paper is devoted to the char-
acteristics of the affective variables of motivation, language anxiety and
boredom as situated within the framework of complex dynamic sys-
tems. The second part discusses results obtained from a six-month re-
search project intended to examine the effect of Second Life on four
English philology students’ changes in levels of motivation, language
anxiety and boredom. The data, collected via a personal questionnaire,
learner diary and evaluation questionnaire, underwent both quantita-
tive and qualitative analysis.
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1. Wstęp

Sukces w nauce języka obcego jest zazwyczaj utożsamiany z osiągnięciem przez
ucznia celu/celów, jaki/jakie sobie wyznaczył. Cele te wynikają z motywów, np.
poznawczych, instrumentalnych, integracyjnych, jakie kierują uczniem, zaś ich
spełnienie w dużym stopniu uzależnione jest od warunków, w jakich przebiega
proces opanowywania języka (Komorowska, 2005). Oznacza to, że uczniowi ła-
twiej będzie dążyć do realizacji swoich planów, jeżeli będzie zainteresowany
przyswajanym materiałem, a także jeżeli będzie wierzyć we własne możliwości,
bez obaw i z zaangażowaniem uczestnicząc w proponowanych mu czynnościach
(Dakowska, 2007; Lightbown, Spada, 1999). Rozważania te prowadzą do konsta-
tacji, że wśród czynników oddziałujących na naukę języka docelowego mogą się
znaleźć zmienne, takie jak motywacja, lęk językowy i doświadczenie nudy.

Kierując się intencją przyjrzenia się dynamice wspomnianych zmiennych
w dydaktyce języków obcych, autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę zgłębienia
sposobu, w jaki będą się one kształtować pod wpływem wizyt podmiotów badaw-
czych w świecie wirtualnym Second Life (SL). Ponad 10-letnia już obecność plat-
formy SL na rynku glottodydaktycznym skłania do zastanowienia się nad możliwo-
ściami używania jej jako środowiska inspirującego ucznia do własnych poszukiwań
i wpływającego na jego postawę wobec przyswajanego języka. Rozważania empi-
ryczne zostaną poprzedzone charakterystyką konstruktów motywacji, lęku języ-
kowego i nudy z perspektywy teorii złożonych systemów dynamicznych (Larsen-
Freeman, 2016), a zatem ze szczególnym uwzględnieniem zmienności, nieprzewi-
dywalności i wielowymiarowości procesów zachodzących w klasie językowej.

2. Przegląd literatury

2.1. Motywacja, lęk językowy i nuda jako złożone systemy dynamiczne

W świetle teorii złożonych systemów dynamicznych (ang. Complex Dynamic
Systems Theory) (Larsen-Freeman, 1997, 2016) klasa językowa postrzegana
jest jako ulegający ciągłym przeobrażeniom czasowo-przestrzennym system,
na który składa się szereg równie zmiennych, wzajemnie na siebie oddziałują-
cych podsystemów dotyczących ucznia (np. motywacja, lęk językowy, nuda,
strategie uczenia się, style poznawcze), nauczyciela (np. przygotowanie zawo-
dowe, kompetencje językowe, materiały nauczania) i warunków uczenia się
(np. atmosfera panująca w trakcie lekcji, interakcje zachodzące między ich
uczestnikami, zewnętrzna charakterystyka pomieszczenia lekcyjnego). Do naj-
ważniejszych cech charakteryzujących złożone systemy dynamiczne należy za-
liczyć zmianę, stabilność i kontekst. Pierwsza z tych cech odnosi się do ciągłych
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przeobrażeń, jakim dany system ulega w czasie i przestrzeni, niejednokrotnie
pod wpływem interakcji z innymi systemami (Henry, 2015; Mercer, 2011). Na-
tomiast stabilność dotyczy okresów, w których systemy działają w sposób
przewidywalny i nie są przedmiotem zauważalnych zmian, zaś kontekst zwią-
zany jest z wpływem czynników zewnętrznych na proces nauki języka w róż-
nych jej aspektach (De Bot i in., 2007; Dörnyei, 2009; Verspoor i in., 2008).

2.1.1. Konstrukt motywacji

Motywację można zdefiniować jako stan gotowości jednostki do realizacji wy-
znaczonego sobie celu i decydowania o środkach, przy pomocy których miałby
on zostać osiągnięty (Brown, 1994; Melendy, 2008). Pojęcie to można uszczegó-
łowić, odwołując się do behawiorystycznego poglądu, że motywacja to antycy-
pacja wzmocnienia pozytywnego (Slavin, 2003), lub przedstawiając je z perspek-
tywy poznawczej akcentującej znaczenie wewnętrznych źródeł nagradzania
własnej pracy i wysiłku zainwestowanego w jej wykonanie (Ausubel, 1968; Kel-
ler, 1979). Wreszcie można posłużyć się uogólnieniem mówiącym, że istota mo-
tywacji wyraża się w różnicy pomiędzy poczuciem sukcesu a poczuciem porażki,
gdyż działanie uwieńczone powodzeniem stanowi impuls do dalszej aktywności,
która w przeciwnym wypadku zmniejsza się bądź zanika (Dörnyei, 1994).

Kompleksowość i dynamizm motywacji znajdują odzwierciedlenie w mo-
delach Marion Williams i Roberta Burdena (1997) oraz Zoltana Dörnyeia
i Istvana Ottó (1998), w których jest ona przedstawiona jako proces o charak-
terze etapowym. W pierwszym ze wspomnianych modeli motywacja ewoluuje
od momentu uświadomienia sobie przyczyny wykonania danej czynności
przez podjęcie stosownej decyzji po wytrwałe wykonywanie tejże czynności
i niezniechęcanie się w obliczu ewentualnych trudności. Drugi model jest czę-
ściowo zbliżony do pierwszego, gdyż mówi się w nim o wyborze celów i pro-
cesach decyzyjno-wykonawczych, do czego dochodzi jeszcze retrospektywna
faza ewaluacji wykonanego zadania.

Do tej pory przeprowadzono stosunkowo niewiele badań nad zmianami
w poziomie motywacji na przestrzeni określonego przedziału czasowego z uwzględ-
nieniem tendencji wzrostowych i spadkowych zarówno w trakcie pojedynczych
lekcji, jak i z jednej lekcji na drugą. Badacze wykazali, że zmiany w natężeniu
motywacji mogą zależeć od konsekwencji uczącego się w realizacji swoich wła-
snych celów, a także od typu i długości czynności lekcyjnych (Pawlak i in.,
2014), od stopnia zharmonizowania umiejętności uczącego się z proponowa-
nymi mu zadaniami (Egbert, 2003), wreszcie od atrakcyjności lekcji i stopnia,
w jakim nauczycielowi udaje się nawiązać porozumienie z uczniami, jak też od
ich zmęczenia i liczby godzin składających się na tygodniowy plan lekcji (Kruk,
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2016c). Warto także wspomnieć o badaniu nad motywacją uczniów do porozu-
miewania się w języku angielskim (Kruk, 2015b), z którego wynika, że wykorzy-
stanie świata wirtualnego Active Worlds może oddziaływać na jej wzrost w stop-
niu wyższym niż w przypadku tradycyjnej nauki języka. Również badanie Mariu-
sza Kruka i Joanny Zawodniak (2017b) ujawnia zmiany w poziomie motywacji
i ich związek między innymi z czynnikami, takimi jak lęk językowy, poczucie wła-
snej wartości, dystans psychologiczny, oczekiwania uczących się.

2.1.2. Konstrukt lęku językowego

Lęk językowy określa się jako całkowicie odrębny zespół sposobów, w jakie uczący
się postrzega samego siebie, a także zbiór przekonań, odczuć i zachowań związa-
nych z uczeniem się języka w warunkach instytucjonalnych i wypływających z uni-
katowego charakteru tego procesu (Horwitz i in., 1986). Uczący się L2 często znaj-
dują się w sytuacjach, gdy oczekuje się od nich wyrażania swoich myśli, sądów
i opinii  w języku, którego jeszcze nie opanowali w wystarczającym stopniu, nic
więc  dziwnego,  że  obawiają się ośmieszenia,  a  w  najlepszym  razie  krytyki  ze
strony swoich interlokutorów, co wywołuje u nich niepokój, niepewność, frustra-
cję, blokadę psychiczną i/lub paraliżującą nieśmiałość (Guiora, 1983). Wyróżnia
się trzy komponenty lęku językowego, a mianowicie obawę przed komunikowa-
niem się, obawę przed koniecznością uczestniczenia w formalnej weryfikacji po-
siadanych kompetencji językowych i obawę przed negatywną ewaluacją.

Lęk językowy należy do najczęściej badanych zmiennych afektywnych,
a do najbardziej rozpowszechnionych narzędzi gromadzenia danych w zakre-
sie jego natężenia zaliczyć należy opracowaną przez Elaine Horwitz i in. (1986)
Skalę Pomiaru Lęku Językowego (ang. Foreign Language Classroom Anxiety
Scale). W badaniach nad lękiem językowym można wyodrębnić co najmniej
kilka nurtów odnoszących się m.in. do jego związku z ogólnymi osiągnięciami
w  nauce  (Woodrow,  2006),  poszczególnymi  sprawnościami  językowymi  (El-
khafaifi, 2005), strategiami uczenia się języka (Pawlak, 2011) czy też trudno-
ściami w uczeniu się (Sparks, Ganschow, 1991). Jednocześnie należy wspo-
mnieć, iż wciąż jest stosunkowo niewiele badań zgłębiających zmiany w pozio-
mie lęku językowego mierzonego w określonych odcinkach czasu. Na uwagę
zasługuje tu badanie Sabeli Melchor-Couto (2016) koncentrujące się na wpły-
wie wizyt w świecie wirtualnym Second Life na zmiany w poziomie lęku języ-
kowego, a także badanie Mariusza Kruka (2016b) dotyczące relacji występują-
cych pomiędzy poziomem lęku językowego a korzystaniem z zasobów interne-
towych i świata wirtualnego Yoowalk (w badaniu tym zaobserwowano obni-
żenie się poziomu obawy przed komunikowaniem się). W innym badaniu tego
samego autora (Kruk, 2018) wykazano fluktuacje w poziomie lęku językowego
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w trakcie zarówno pojedynczych lekcji, jak i z lekcji na lekcję oraz zdiagnozo-
wano ich źródła (m.in. niezrozumienie przekazu interlokutora, wywołanie do
tablicy, popełnienie błędów w wymowie).

2.1.3. Konstrukt nudy

Przez pojęcie nudy rozumie się negatywny stan emocjonalny utożsamiany ze
zobojętnieniem, brakiem zainteresowania, jak też poczuciem wewnętrznej
pustki, bezsilności i/lub niepewności (Danckert, Allman, 2005; Gurycka, 1977).
Podłożem nudy jest zazwyczaj niedostatek bodźców poznawczych, które mo-
głyby stanowić wyzwanie wyzwalające u uczących się entuzjazm wobec po-
wierzonych im zadań (Larson, Richards, 1991). W zależności od okoliczności
(np. rodzaj czynności, atmosfera panująca w klasie, kolejność występowania
danego przedmiotu w planie zajęć) i osobowości uczących się nuda może albo
wprowadzać ich w stan relaksującego wycofania, albo może być umiarkowa-
nie/szczególnie/skrajnie nieprzyjemnym doświadczeniem (Macklem, 2015).

Mimo iż doświadczenie nudy nieodłącznie towarzyszy procesowi ucze-
nia  się (Goetz  i  in.,  2014),  w klasie  językowej  nie  poświęca się jej  należytej
uwagi, tymczasem jest to emocja intelektualna, która może znacząco, choć
niepostrzeżenie, redukować stopień aktywności jednostki i tym samym dezor-
ganizować przebieg zajęć lekcyjnych (Fahlman, 2009). Ponieważ do tej pory
nuda na lekcji języka obcego pozostawała w cieniu badań nad innymi zmien-
nymi (np. lęk językowy, strategie uczenia się), autorzy tego artykułu podjęli
kilka prób przyjrzenia się jej przyczynom i dynamice. Pierwsze z tych badań
(Kruk, 2016a), przeprowadzone w szkole ponadgimnazjalnej, ukazało nudę
jako konstrukt zmieniający się zarówno podczas pojedynczych lekcji, jak i z lek-
cji na lekcję, a także pozwoliło na ustalenie możliwych przyczyn znudzenia (np.
ogólna podatność na odczuwanie nudy, wykonywanie ćwiczeń gramatycz-
nych). Kolejne badanie (Kruk, 2015a) ukierunkowane było na zgłębienie
wpływu wizyt w świecie wirtualnym Second Life1 na zmiany w poziomie nudy
(a także motywacji i lęku językowego) odczuwane przez grupę studentów filo-
logii angielskiej. W rezultacie zauważono fluktuacje w poziomie nudy i motywa-
cji, natomiast poziom lęku językowego pozostał niezmieniony. Celem następ-
nego badania (Kruk, Zawodniak, 2017a) było porównanie skłonności do odczu-
wania nudy w ogóle i  w trakcie zajęć z praktycznej nauki języka u studentów

1 Nie sposób nie wspomnieć tu o wskazywanych przez badaczy (Sobkowiak, 2012) za-
grożeniach, z jakimi może się wiązać wchodzenie przez użytkowników SL w niezamie-
rzone interakcje z osobami celowo przeszkadzającymi im w realizowaniu swoich ce-
lów, w tym także tych odnoszących się do doskonalenia umiejętności językowych.
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filologii angielskiej. Odnotowano istotną pozytywną korelację pomiędzy tymi
dwiema skłonnościami, jak też zaobserwowano, że skłonność do doświadcza-
nia nudy w trakcie zajęć z PNJA wzrastała z upływem czasu. Do przyczyn od-
czuwania nudy przez wspomnianą grupę badawczą można zaliczyć powtarzal-
ność wykonywanych czynności, niedopasowanie ich do poziomu biegłości ję-
zykowej, a także zachowanie i osobowość nauczyciela.

3. Projekt badawczy

3.1. Cele badania i pytania badawcze

Celem badania było określenie, w jakim stopniu użycie świata wirtualnego Second
Life wpływa na zmiany w poziomie motywacji (tj. zainteresowania/zaangażowania
w doskonalenie języka angielskiego w rzeczonym świecie wirtualnym), doświadcze-
nia nudy i lęku językowego u uczestników badania, oraz wskazanie na czynniki, które
je powodują. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Jak zmienia się poziom motywacji, doświadczenia nudy i lęku języko-
wego uczestników badania z sesji na sesję w świecie wirtualnym SL?

2. Od czego zależą zmiany w poziomie motywacji, doświadczenia nudy
i lęku językowego podczas sesji w SL?

3.2. Uczestnicy

Zaprezentowane w niniejszym tekście wyniki opracowane zostały na podstawie
danych uzyskanych od kilku losowo wybranych osób z grupy liczącej ogółem 16
uczestników. Wybrane osoby to cztery kobiety – studentki drugiego roku stu-
diów filologii angielskiej w wieku 20–21 lat. Ich średnia długość nauki języka an-
gielskiego wyniosła 12,7 roku, a ogólny poziom językowy można ocenić jako
B1/B2, zgodnie z założeniami Europejskiego systemu opisu kształcenia języko-
wego. Żadna z uczestniczek badania nie korzystała z SL, ani innego świata wirtu-
alnego, w celu uczenia się języka angielskiego. Należy jednak dodać, że każda
z uczestniczek zdeklarowała kontakt z osobami posługującymi się językiem an-
gielskim za pomocą Internetu oraz jego użycie w nauce języka docelowego.

3.3. Procedura i pobór danych

Długość badania wyniosła jeden semestr2. W trakcie jego trwania uczestnicy
poproszeni zostali o wykorzystanie świata wirtualnego SL w celu doskonalenia

2 Zaprezentowane w niniejszym tekście badanie stanowi część większego projektu badawczego.
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języka angielskiego we własnym czasie, tj. poza obowiązkowymi zajęciami na
uczelni. Z uwagi na fakt, że żadna z uczestniczek badania nie miała doświadcze-
nia w używaniu SL, przeprowadzono krótkie szkolenie w tym zakresie, trwające
ok. 90 minut. Podczas szkolenia przedstawiono podstawowe informacje zwią-
zane z zakładaniem konta, sposobem logowania, instalacji przeglądarki pozwa-
lającej na korzystanie ze świata SL, tworzeniem własnego awatara, poruszaniem
się po rzeczonym świecie wirtualnym i przemieszczaniem do określonych
miejsc, sposobem komunikowania się z innymi użytkownikami itp.

W celu zebrania danych wykorzystano kwestionariusz osobowy, dzien-
nik dla każdej sesji w Second Life oraz ankietę ewaluacyjną.

- kwestionariusz osobowy dostarczył informacji dotyczących uczestniczek
badania (np. wiek, rodzaj studiów, czas rozpoczęcia nauki języka angiel-
skiego, wykorzystanie Internetu i światów wirtualnych do nauki języka);

- dziennik dla każdej sesji w SL składał się z trzech części: przed sesją, pod-
czas sesji i po sesji. W części pierwszej uczestniczki badania poproszone
zostały o podanie imienia i nazwiska, daty sesji, tematu i celu wizyty.
Część druga zawierała tabelę, w której uczestniczki badania miały za za-
danie samookreślenie poziomu motywacji, doświadczenia nudy i lęku ję-
zykowego w trakcie wizyt w SL w regularnych odstępach czasu w skali od
1 do 7. W części trzeciej uczestniczki badania poproszone zostały o poda-
nie czasu wizyty i krótkie opisanie każdej sesji w SL;

- pytania zawarte w ankiecie ewaluacyjnej dotyczyły ogólnej oceny wpływu
SL na motywację, doświadczenie nudy i lęku językowego. W przypadku py-
tań dotyczących motywacji i lęku językowego wykorzystano skalę od 1 do
7 (1 minimum; 7 maksimum), natomiast w pytaniu związanym z doświad-
czeniem nudy – skalę procentową. Uczestniczki badania poproszone zo-
stały także o krótkie uzasadnienie swoich odpowiedzi.

3.4. Analiza

Zebrane dane poddane zostały analizie ilościowej i jakościowej. Dane pocho-
dzące z dzienników dla każdej sesji w SL (tj. czas wizyty, samoocena poziomu
motywacji, doświadczenia nudy i lęku językowego) oraz pytań zawartych w an-
kiecie ewaluacyjnej posłużyły do przeprowadzenia analizy numerycznej, która
polegała na obliczeniu średnich i odchyleń standardowych. Natomiast analiza
jakościowa została przeprowadzona w odniesieniu do danych pochodzących
z opisów każdej sesji w SL (część trzecia dziennika) oraz odpowiedzi na pytania
zawarte w ankiecie ewaluacyjnej.
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3.5. Wyniki badania

Anna3

Anna uczestniczyła w sześciu sesjach, przebywając w SL łącznie 209 minut (śred-
nia 34,83; odch. st. 5,31). Najkrótsza sesja (S6) trwała 25 minut, a najdłuższa 40 mi-
nut (S2). Jak widać na rysunku 1, poziom motywacji, doświadczenia nudy i lęku
językowego zmieniał się z sesji na sesję, przy czym największe zmiany zauważyć
można w przypadku motywacji i nudy. Motywacja Anny podczas przebywania
w SL charakteryzuje się tendencją wzrostową od S1 do S5, po czym następuje
jej niewielki spadek (S6). Odwrotny trend w stosunku do poziomu motywacji
cechuje natomiast poziom doświadczenia nudy, który po niewielkim wzroście
podczas S2, zaczął obniżać się z sesji na sesję, osiągając przy tym wartości nie-
przekraczające 2,50 odnotowane podczas S3. Jeśli chodzi o lęk językowy i zmiany
w jego poziomie z sesji na sesję, to były one niewielkie: maksymalny jego po-
ziom wystąpił podczas S6 i wyniósł 1,77, a różnica pomiędzy najmniejszym i naj-
większym poziomem lęku wyniosła 0,77. Należy jednak zauważyć, że pewne wa-
hania w poziomie lęku językowego towarzyszyły Annie przy wzroście motywacji
i jednoczesnym spadku doświadczania nudy (tj. od S4).

Rysunek 1: Zmiany w poziomie motywacji, doświadczenia nudy i lęku językowego Anny.

Analiza jakościowa danych pochodzących z dziennika dla każdej sesji w SL
ujawniła przyczyny zmian w poziomie motywacji, doświadczenia nudy i lęku ję-
zykowego Anny. Niski poziom motywacji i zarazem wysoki poziom nudy zwią-
zany był z początkowym uczuciem nieużyteczności wirtualnego środowiska SL
do nauki języka oraz brakiem chęci użytkowników SL do podjęcia rozmowy czy jej

3 Imiona uczestniczek badania zostały zmienione.
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kontynuowania. Wzrost poziomu zainteresowania i zaangażowania wystąpił u Anny
w przypadku spotkania skorych do rozmowy użytkowników SL oraz wykonywaniem
(także podczas konwersacji) różnych czynności (np. taniec, zwiedzanie), np.:

- „To było bezużyteczne i niepewne. Myślę, że zmarnowałam swój czas”4. (S1)
- „Miałam problem, żeby znaleźć odpowiednią osobę, ponieważ nikt inny

nie chciał rozmawiać ze mną o edukacji. Jedna osoba, z którą rozma-
wiałam, była bardzo zdziwiona faktem, że chciałam rozmawiać o ucze-
niu się i rozmawiała ze mną tylko przez kilka minut”. (S2)

- „To były przyjemne rozmowy z tymi ludźmi i, co więcej, bardzo ciekawe.
Tym razem nie miałam żadnych problemów, ponieważ temat rozmowy
był ciekawy”. (S4)

Analiza wypowiedzi Anny zawartych w ankiecie ewaluacyjnej pokazała, że
wykorzystanie SL do uczenia się języka angielskiego było motywujące (6 w skali 1–
7) i nie wywołało znacznego uczucia nudy (Anna nudziła się w 50% podczas wizyt
w SL) czy lęku językowego (4 w skali 1–7). W ogólnej ocenie Anna była znudzona
brakiem zainteresowania innych osób do podjęcia z nią rozmowy oraz korzysta-
niem z SL późno w nocy („Byłam znudzona, kiedy kolejne osoby nie chciały podjąć
ze mną konwersacji oraz w późnych godzinach nocnych z powodu zmęczenia”).
Lęk językowy zdaniem Anny zależał od sytuacji i od tego z kim akurat rozmawiała.

Beata
Beata uczestniczyła w sześciu sesjach, przebywając w SL łącznie 311 minut
(średnia 51,83; odch. st. 14,80). Najkrótsza sesja (S1) trwała 36 minut, a naj-
dłuższa 76 minut (S3). Poziomy motywacji, doświadczania nudy i lęku języko-
wego cechowała względna stabilność od sesji 1 do 3, po czym zauważyć można
pewien spadek motywacji i lęku językowego oraz wzrost doświadczenia nudy
podczas S4 (rysunek 2). Kolejne sesje charakteryzuje znaczny wzrost motywa-
cji w czynności językowe wykonywane w SL (S5) oraz jej spadek (S6). Zmniej-
szenie poziomu doświadczenia nudy cechuje S5 i S6. W przypadku lęku języ-
kowego odnotować można jego znaczący skok podczas ostatniej sesji, prze-
wyższający o 0,62 punktu wartość lęku z S1.

Analiza opisów poszczególnych sesji w SL sesji pokazała, że względnie sta-
bilny, aczkolwiek niski, poziom motywacji podczas trzech pierwszych wizyt oraz
spadek jej natężenia podczas czwartej wizyty spowodowane były głównie pro-
blemem ze znalezieniem osób (przede wszystkim rodzimych użytkowników ję-
zyka angielskiego) chętnych do przeprowadzenia rozmów w języku docelowym.

4 Wszystkie wypowiedzi uczestniczek badania zostały przetłumaczone z języka
angielskiego na język polski.
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Owa chęć i zapewne duże oczekiwania Beaty w tym zakresie miały zapewne
także wpływ na wyższy poziom doświadczenia nudy w tym czasie. Należy jed-
nak zauważyć, że najwyższy poziom zainteresowania i zaangażowania (S5) nie
był wynikiem rozmów z użytkownikami SL, ale rezultatem zaplanowania przez
Beatę wizyt w galerii sztuki, muzeum Star Trek czy muzeum nauki. Jeśli chodzi
o zmiany w poziomie lęku językowego, to przyczyną jego natężenia były
przede wszystkim agresywne zachowania użytkowników SL, np.:

-  „Skontaktowałam się ponownie z tą osobą z Chile. Próbowałam zdo-
być więcej informacji na jego temat i jego kraju, ale nie było to takie
łatwe, jak myślałam”. (S2)

- „Przydatne może być rozmawianie z rodzimymi użytkownikami języka
i proszenie ich o poprawianie moich błędów. Tylko że oni są bardziej
zainteresowani tą grą, a nie rozmawianiem z kimkolwiek”. (S4)

- „Byłam w galerii sztuki, muzeum Start Trek, muzeum nauki i w pod-
wodnej galerii sztuki Terrestrial. Myślę, że najlepsza jest ta podwodna
galeria. Spędziłam tam większość czasu”. (S5)

- „Ludzie raczej nie byli przyjaźni. Byli agresywni”. (S1)

Rysunek 2: Zmiany w poziomie motywacji, doświadczenia nudy i lęku językowego Beaty.

Analiza ankiety ewaluacyjnej ujawniła, że wykorzystanie SL do doskona-
lenia języka angielskiego było dla Beaty dosyć motywujące (5 w skali 1–7) i śred-
nio nudne (Beata nudziła się w 50% podczas wizyt w SL). Zdaniem Beaty uczu-
cie nudy towarzyszyło jej, gdy przebywała w „miejscach, w których nic się nie
działo, podczas nudnych rozmów zaczynających się tak samo – przeważnie
z nowo napotkanymi osobami”. Beata oceniła SL jako raczej komfortowe środo-
wisko do nauki języka (5 w skali 1–7), stwierdzając w ogólnej ocenie, że w przy-
padku prowadzenia konwersacji w języku obcym „nie obawiamy się ocenienia,
osądzenia czy wyśmiania”.



 Wpływ świata wirtualnego Second Life na zmiany w poziomie motywacji, lęku…

75

Cecylia
Cecylia uczestniczyła w siedmiu sesjach, przebywając w SL łącznie 405 minut
(średnia 57,86; odch. st. 5,67). Większość sesji trwała 60 minut, a czas najkrót-
szej wyniósł 45 minut. Podobnie jak w przypadku zmian w poziomach moty-
wacji i doświadczenia nudy odnotowanych u Anny i Beaty, tak i tutaj można
zaobserwować znaczną dynamikę badanych konstruktów oraz ich relatywną
stałość (rysunek 3). I tak, w przypadku motywacji, największe różnice w jej po-
ziomach odnotowano od S4 do S7, a doświadczanie nudy było najbardziej
zróżnicowane od S1 do S4. Poziomy motywacji i doświadczenia nudy były na-
tomiast względnie stałe odpowiednio od S2 do S4 (motywacja) i od S4 do S6
(nuda). Inaczej niż w przypadku Anny i Beaty, Cecylię charakteryzował zmienny
poziom lęku językowego od pierwszej do ostatniej sesji. Najwyższy jego po-
ziom wystąpił podczas S3, a najniższy podczas S5 (rysunek 3).

Rysunek 3: Zmiany w poziomie motywacji, doświadczenia nudy i lęku językowego Cecylii.

Dokładna analiza opisów wizyt pokazała, że utrzymująca się na względ-
nie stałym poziomie motywacja Cecylii podczas S2–S4 była spowodowana wy-
konywaniem podobnych czynności (zwiedzanie różnych miejsc, prowadzenie
rozmów, próby zrobienia zakupów). Przyczynami najbardziej interesującej i an-
gażującej Cecylię sesji były kolejne wizyty w różnych miejscach w SL, rozmowy
z użytkownikami rzeczonego świata wirtualnego oraz towarzyszące im zadowo-
lenie. Satysfakcja oraz wykonywanie czynności zajmujących czas z pewnością
przyczyniły się do obniżenia stopnia odczuwania nudy podczas kilku sesji (np.
S4 czy S5), a jej większe natężenie i dynamikę można przypisać niewystarcza-
jącej umiejętności Cecylii w zakresie robienia zakupów, odnajdywania odpo-
wiednich sklepów oraz pewnej frustracji, jaka towarzyszyła tym czynnościom.
Przytoczone przed chwilą sytuacje oraz doświadczenia z osobami zachowują-
cymi się w nieodpowiedni sposób były niewątpliwie czynnikiem powodującym
zmiany w poziomie lęku językowego, np.:
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- „Byłam w różnych miejscach i rozmawiałam z wieloma osobami. Zna-
lazłam osobę z którą spacerowałam po parku. Spacerowanie bez ja-
kiegoś określonego celu jest czasami bardzo dobrym pomysłem na
spędzanie wolnego czasu”. (S5)

- „Interesujące były rozmowy z ludźmi o tym świecie. Jednakże nie zna-
lazłam sposobu na zmianę mojego wyglądu. Chciałam kupić trochę
ubrań, ale kiedy w końcu udało mi się znaleźć sklep, pojawił się kolejny
problem: nie wiedziałam, jak je kupić!” (S2)

- „Moje pierwsze zadanie – zakupy – nie było przyjemne, ponieważ ni-
czego nie kupiłam. To było dla mnie za trudne!” (S3)

- „Bałam się trochę imprez w tym świecie, ponieważ mogli się na nich
pojawić źli ludzie lub zachowywać się w dziwny sposób”. (S6)

Cecylia oceniła wykorzystanie SL do nauki języka angielskiego jako dosyć
motywujące (5 w skali 1–7) i raczej niewywołujące uczucia znudzenia. Ogólnie Ce-
cylia nudziła się w 30% podczas wszystkich wizyt w SL, wskazując przy tym na pro-
blem ze znalezieniem sklepów jako najbardziej nudną czynność – czynność, która
nie miała jednak bezpośredniego związku z nauką języka. Jeśli chodzi o ocenę do-
tyczącą poziomu lęku językowego, to była ona umiarkowana (4 w skali 1–7) i zwią-
zana z nieznajomością interlokutora („Nie czułam się całkowicie swojo, ponieważ
nie wiedziałam, jak naprawdę wygląda dana osoba, z którą rozmawiam”).

Rysunek 4: Zmiany w poziomie motywacji, doświadczenia nudy i lęku językowego Doroty.

Dorota
Dorota uczestniczyła w ośmiu sesjach, przebywając w SL łącznie 290 minut
(średnia 36,25; odch. st. 10,61). Najkrótsza sesja (np. S1) trwała 30 minut, a naj-
dłuższa 60 minut (S8). Jak widać na rysunku 4, motywacja i doświadczenie nudy
ulegały największym wahaniom przez cały okres korzystania Doroty z SL (tj. od
pierwszej do ostatniej sesji), osiągając najwyższy poziom podczas S4 (motywacja)
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i S8 (nuda) oraz najniższy podczas S3 (motywacja) i S1 (nuda). Inaczej natomiast
kształtował się poziom lęku językowego w omawianym okresie, który można
podzielić na dwa etapy: dynamiczny (S1–S4) i stały (S5–S8) (rysunek 4).

Analiza danych pochodzących z dziennika dla każdej sesji w SL ujawniła,
że przyczyną najniższego poziomu zainteresowania i zaangażowania Doroty (S3)
był fakt związany z chwilowym brakiem zaludnienia miejsc, do których udała się
uczestniczka badania podczas tej sesji. Najwyższy zaś poziom motywacji, odno-
towany podczas kolejnej sesji (S4), dotyczył zwiedzania i zdobywania informacji
na temat repliki antycznego Rzymu. Przyczynami nagłych wzrostów odczucia
znudzenia były natomiast problemy wynikające np. z braku uprawnień wejścia
na dany teren lub niechęci ze strony napotkanych użytkowników SL do prowa-
dzenia dłuższych konwersacji. Jeśli chodzi o czynniki wpływające na poziom lęku
językowego i jego zmiany, to mogły one być wynikiem zdezorientowania i zakło-
potania wynikającego z przebywania w nowym środowisku, np.:

- „Byłam zdezorientowana i nie wiedziałam, co robić”. (S2)
- „Nie wiedziałam, co tam robić, ponieważ nikogo tam nie było”. (S3)
- „Uważam,  że  wizyty  do Second Life mogą być wspaniałą okazją do

obejrzenia antycznych miast, takich jak antyczny Rzym. Możemy bo-
wiem podziwiać sztukę bez wychodzenia z domu. Możemy zdobywać
informacje o czymś, co nas interesuje”. (S4)

- „To było bardzo ciche, spokojne miejsce. Były tam tylko tereny prywatne,
do których nie mam praw dostępu. W związku z tymi problemami roz-
mawiałam tylko z ludźmi, których spotkałam na ulicy. Niestety, nie byli
zbyt rozmowni”. (S5)

Chociaż dla Doroty wykorzystanie SL do doskonalenia angielskiego nie było
szczególnie motywujące (ogólna ocena 3 w skali 1–7), to nie stało się ono wyjąt-
kowo nudnym doświadczeniem. Dorota bowiem nudziła się w 50% podczas wizyt
w SL, w szczególności w miejscach, w których „nie było innych użytkowników”.
Dorota oceniła SL jako stresujące środowisko (2 w skali 1–7) głównie z powodu
nieznajomości interlokutora („Osoba siedząca po drugiej stronie mogła być kimś
zupełnie innym, niż się przedstawiała. Były to całkowicie inne osoby”).

4. Dyskusja

4.1. Pytanie badawcze nr 1 – ilościowy pomiar danych

Uzyskane wyniki pozwalają zaobserwować pewne prawidłowości wspólne dla
wszystkich czterech podmiotów badawczych, jak też dzielące je różnice w pozio-
mach motywacji, lęku językowego i nudy odczuwanych z sesji na sesję w świecie
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wirtualnym SL. Liczba sesji, w jakich uczestniczyły studentki, jest zbliżona (6,
6, 7, 8), co w pewnym stopniu ułatwia wnioskowanie o charakterze porów-
nawczym. Poziomy motywacji, lęku językowego i nudy u każdej z nich należy
rozpatrywać w kategoriach różnie przebiegających dynamicznych zmian i okre-
sów względnej stałości. U Anny, Cecylii i Doroty można odnotować znaczącą,
choć odmiennie kształtującą się dynamikę wszystkich trzech badanych zmien-
nych rozkładającą się na wszystkie sesje, podczas gdy u Beaty zaznacza się wy-
raźny podział na bardziej stabilny okres początkowy i późniejszy okres bardziej
zdecydowanych zmian.

W każdym z czterech przypadków zauważa się stosunkowo niewysoki
wyjściowy poziom motywacji, jednak w dalszych fazach kształtuje się on już
odmiennie, permanentnie wzrastając z sesji na sesję (Anna), utrzymując się
na podobnym poziomie przez kilka sesji, aby następnie nieznacznie fluktuo-
wać w górę i dół (Beata), ulegając ciągłym, najpierw niewielkim, a pod koniec
bardziej znaczącym przeobrażeniom (Cecylia) i wreszcie ewoluując w sposób
zdecydowanie dynamiczny i nieprzewidywalny (Dorota). Za cechę wspólną na-
leży uznać ogólną tendencję do redukowania się poziomu motywacji z sesji
przedostatniej na ostatnią (Anna, Beata, Dorota) i z sesji występującej tuż
przed przedostatnią na przedostatnią i jeszcze bardziej intensywnie z sesji
przedostatniej na ostatnią (Cecylia). Optymalny poziom osiągniętej motywacji
był w trzech przypadkach równie wysoki (Anna, Cecylia, Dorota), podczas gdy
w czwartym przypadku był niższy o około dwa punkty skali (Beata).

Jeśli chodzi o nudę, jej wyjściowy poziom był u trzech osób zbliżony do wyj-
ściowego poziomu motywacji (Anna, Beata, Cecylia), następnie zaś przejawiał ten-
dencję spadkową (Anna), wzrostowo-spadkową po kilku sesjach względnej stabil-
ności (Beata) i wzrostowo-spadkową z końcowym okresem nieznacznego wzrostu
(Cecylia). Natomiast u czwartej osoby (Dorota) poziom doświadczenia nudy był
u progu wizyt w SL bardzo niski, aby w kolejnych sesjach ulegać dynamicznie ukła-
dającym się przeobrażeniom o charakterze zarówno wzrostowym, jak i malejącym.
Wreszcie warto wspomnieć, że uczestniczki badania oszacowały udział nudy we
wszystkich sesjach w SL na 50% (Anna, Beata, Dorota) i 30% (Cecylia).

Z kolei w odniesieniu do lęku językowego można zaobserwować więk-
sze różnice między poszczególnymi podmiotami badawczymi niż w kontekście
dwu pozostałych zmiennych opisanych powyżej. Otóż poziom lęku językowego
był bardzo niski i raczej stały u Anny, u Beaty zmieniał się ze stabilnego i dosyć
wysokiego na malejący, a następnie na dość gwałtownie rosnący, u Cecylii był
dosyć stabilny, wyjściowo wyższy niż w dalszych sesjach, zaś u Doroty poziom
lęku językowego wykazywał się początkowo tendencją wzrostowo-spadkową
o dużej dynamice, po czym się obniżył do dolnego punktu skali, w którym za-
chował całkowitą stabilność.
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Na oddzielną uwagę zasługują relacje, w jakie wchodzą ze sobą poszcze-
gólne konstrukty. Zatem można zauważyć, że wzrostowi motywacji z sesji na
sesję towarzyszył spadek poziomu doświadczania nudy (Anna, Cecylia, Do-
rota) i odwrotnie, tj. zmniejszenie się poziomu motywacji pociągało za sobą
wzrost doświadczenia nudy (Beata). Podobną współzależność, choć zarysowu-
jącą się z mniejszą niż poprzednia regularnością, można wskazać w nawiązaniu
do motywacji i lęku językowego, który wykazywał tendencję malejącą w obli-
czu wzrostu determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu; natomiast w przy-
padku spadku tejże determinacji lęk językowy się intensyfikował. Tendencja ta
zaznaczyła się u Anny i Cecylii w czasie większości sesji w SL, a także u Beaty,
choć z mniejszą wyrazistością i tylko podczas późniejszych sesji (jedynie w trak-
cie dwóch sesji  poziom lęku językowego był u niej bardzo niski),  zaś u Doroty
wahania między tymi dwoma zmiennymi były bardzo zróżnicowane, przez co
wymykają się one precyzyjnemu opisowi (podczas dalszych sesji, niezależnie
od wzrostu czy spadku motywacji, lęk językowy utrzymywał się na najniższym
poziomie). Znacznie trudniejsze do sprecyzowania, bo mniej jednoznaczne, są
relacje zachodzące pomiędzy lękiem językowym a doświadczeniem nudy,
mimo to także i tu można wysnuć pewne wnioski wspólne dla czterech pod-
miotów badawczych. Tak więc można zaobserwować dwie ogólne tendencje:
jedna z nich dotyczy łączenia się w różnych momentach pobytu w SL niskiego
poziomu lęku językowego z wysokim poziomem nudy (Anna, Beata, Cecylia,
Dorota) i odwrotnie (Beata, Dorota); natomiast druga tendencja odnosi się do
niskiego poziomu lęku językowego i nudy występującego podczas później-
szych sesji w SL (Anna, Cecylia, Dorota) oraz średniego poziomu tychże kon-
struktów zaznaczającego się w trakcie wcześniejszych sesji (Beata).

4.2. Pytanie badawcze nr 2 – jakościowy pomiar danych

Dane uzyskane z dziennika dla każdej sesji w SL i ankiety ewaluacyjnej pozwalają
zgłębić przyczyny, dla których poziomy motywacji, lęku językowego i nudy zmieniały
się i współtworzyły różne konfiguracje podczas sesji w SL. Poniższe refleksje podzie-
lono na dwie części odnoszące się do pierwszej i drugiej połowy pobytu w SL.

Jak już wcześniej wspomniano, świat wirtualny Second Life był dla wszyst-
kich podmiotów badawczych całkowicie nowym, a przez to nieznanym środowi-
skiem, co mogło się wiązać z ich początkowo nie za wysokim poziomem moty-
wacji i co najprawdopodobniej wynikało z braku pewności, czy zamierzone cele
uda się osiągnąć. Z perspektywy psychologii poznawczej i rozwojowej taka po-
stawa znajduje całkowite uzasadnienie, w przeciwieństwie bowiem do młod-
szych grup wiekowych uczniowie dorośli wykazują duży stopień samoświadomo-
ści, która sprzyja krytycznej, opartej na rozumieniu procesów metapoznawczych



Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk

80

ocenie własnych możliwości (Benson, 2001; Sternberg, 2001). Drugim czynni-
kiem hamującym wzrost motywacji w pierwszych kilku sesjach były trudności
w nawiązaniu kontaktu z innymi użytkownikami SL, a tym samym w rozwijaniu
kompetencji językowych (Anna, Beata, Dorota) i kontrolowaniu zastanej sytu-
acji (Cecylia, Dorota), co można wyjaśnić brakiem stymulacji poznawczo-języ-
kowej (Ausubel, 1968) i umiejętności działania strategicznego (Benson, 2001).
Jedynym wyjątkiem odbiegającym od reguły niewysokiego poziomu motywa-
cji w czasie pierwszej połowy pobytu w SL jest kończąca ten okres sesja u Doroty,
która po fazie wstępnego rozczarowania znalazła sposobność zaspokojenia po-
trzeby wiedzy bez konieczności porozumiewania się z kimkolwiek. W tych oko-
licznościach perspektywa poszerzenia wiedzy o świecie (ang. other knowledge)
(Bialystok, 1978; Bialystok i in., 2000) okazała się czynnikiem wspierającym i mo-
tywującym do nauki języka. Korelujący ze stosunkowo niskim poziomem mo-
tywacji wysoki poziom doświadczenia nudy wiązał się z poczuciem bezcelowo-
ści i bezsilności (Fahlman, 2009) wobec deficytu wyzwań poznawczo-języko-
wych (Anna, Beata, Dorota), jakie gwarantowałaby rozmowa na interesujący
temat (Anna, Beata) (Larson, Richards, 1991) i niemożności znalezienia satys-
fakcjonującego rozwiązania zaistniałego problemu (Cecylia, Dorota) (Som-
mers, Vodanovich, 2000). Bardzo niski poziom lęku językowego (Anna) zaob-
serwowany w trakcie tych kilku pierwszych sesji w SL wynika z braku sposob-
ności do wykorzystania, a przez to zweryfikowania i/lub udoskonalenia swoich
kompetencji językowych. Nie zaistniały więc okoliczności, w których mogłaby
powstać bardziej lub mniej mobilizująca obawa przed niezrozumieniem inter-
lokutora (ang. receiver anxiety) bądź przed wypowiadaniem się w obecności
innych osób (ang. oral communication anxiety)  (Horwitz  i  in.,  1986).  Nato-
miast średni (Cecylia) i stosunkowo wysoki (Beata) poziom lęku językowego
mógł się wiązać z podejmowaniem prób porozumiewania się z napotkanymi
rozmówcami, co w pierwszym przypadku okazało się interesujące, choć za-
pewne stresujące, a w drugim przede wszystkim trudne i nieprzyjemne ze
względu na ich rezerwę i negatywne nastawienie. Z kolei zdecydowanie wy-
soki poziom tej zmiennej u ostatniej uczestniczki badania (Dorota) prawdopo-
dobnie wynikał z frustracji łączącej się z trudnościami w zaadaptowaniu się do
nowego środowiska w ogólności i chęcią rozpoczęcia komunikacji, a jednocze-
śnie niemożnością znalezienia interlokutora w szczególności.

Zauważoną podczas dalszych sesji w SL wzrostową tendencję motywacji
(Anna, Cecylia) można wytłumaczyć zaspokojeniem potrzeby stymulacji po-
znawczo-językowej w kontakcie z różnymi rozmówcami. Tendencję do zmian
w poziomie motywacji z sesji na sesję można uzasadnić rozbieżnością w ocze-
kiwaniach uczestniczki badania (Beata) liczącej na informacje zwrotne doty-
czące jakości języka, jakim się posługiwała, i rodzimych użytkowników języka



 Wpływ świata wirtualnego Second Life na zmiany w poziomie motywacji, lęku…

81

znacznie bardziej zainteresowanych bezpośrednim korzystaniem z atrakcji ofe-
rowanych przez SL. Za przyczynę gwałtownego spadku poziomu motywacji u ko-
lejnej studentki (Dorota) można uznać napotkanie mało rozmownych interloku-
torów, co udaremniło jej realizację głównego celu wizyt w SL, jakim było dosko-
nalenie znajomości języka angielskiego. W przypadku konstruktu nudy można
tu mówić o wspomnianej powyżej relacji, w jakie wchodzi ona z motywacją. Tak
było u Anny, która zaangażowała się w ciekawe rozmowy, i u Cecylii, dla której
duże urozmaicenie i zarazem satysfakcję stanowiła możliwość komunikowania
się z wieloma osobami. Natomiast odnosząc się do lęku językowego, można za-
uważyć, że jego ogólnie niski poziom w drugiej połowie wizyt w SL był uzależ-
niony od dwóch podstawowych czynników. Z jednej strony duże znaczenie na-
leży przypisać życzliwości napotykanych interlokutorów (Anna) i możliwości de-
cydowania o sposobie spędzenia czasu w SL (Beata, Cecylia, Dorota). Z drugiej
zaś zaobserwowana u tej zmiennej tendencja spadkowa wiąże się z brakiem oka-
zji do czynnego używania języka (Beata, Dorota), co bez wątpienia nie sprzyja
konstruktywnej nauce, jednak zabezpiecza przed stresem i oceną ze strony roz-
mówcy. Tak więc niski poziom lęku językowego może być podtrzymywany rów-
nież przez posługiwanie się językiem w monologiczny sposób podczas zwiedza-
nia interesujących miejsc i zdobywania informacji na ich temat.

5. Podsumowanie

Analiza badania dotyczącego możliwego oddziaływania wizyt w SL na moty-
wację, lęk językowy i nudę czterech nierodzimych użytkowniczek języka an-
gielskiego pozwala spojrzeć na te zmienne jako na złożone systemy dyna-
miczne sytuujące się w kontekście ekologii klasy językowej (Larsen-Freeman,
1997, 2016). Po pierwsze, wszystkie trzy konstrukty w pewnym stopniu wyka-
zały się zarówno zmiennością, jak i stabilnością (De Bot i in., 2007; Henry,
2015; Mercer, 2011; Waninge i in., 2014), które uzależnione były od czynników
wewnętrznych (np. oczekiwania podmiotów badawczych, determinacja, wiara
we własne możliwości) i zewnętrznych (np. tematyka prowadzonych rozmów,
nastawienie interlokutorów, pora wizyt w SL) towarzyszących poszczególnym
sesjom w SL. Po drugie, uzyskane dane pozwalają wnioskować o interakcyjnym
charakterze zmian w poziomie motywacji, nudy i lęku językowego, gdyż zaob-
serwowano wpływ jednych konstruktów na drugie (np. wysoki poziom moty-
wacji łączył się z niskim poziomem odczuwania nudy). Rozwój badanych
zmiennych nosi także znamiona fazowości (Dörnyei, Ottó, 1998), co szczególnie
uwidacznia się w przypadku motywacji, która od fazy wstępnej związanej z wy-
borem celów i zainicjowaniem działania przeszła do procesów wykonawczych
(np. prowadzenie interesujących rozmów, zwiedzanie repliki starożytnego Rzymu)
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i próby retrospektywnego podsumowania całego pobytu w SL w ramach an-
kiety ewaluacyjnej. Opinie wyrażone w tejże ankiecie są na ogół pozytywne,
wskazują bowiem na SL jako środowisko sprzyjające nauce języka angielskiego
z uwagi na motywujące i interesujące doświadczenie rozmawiania z różnymi
osobami bez stresującej konieczności bycia formalnie ocenianym i krytykowa-
nym. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nie jest to środowisko wolne
od wad, na które w opinii uczestniczek badania składa się niepełna znajomość
zapoznawanych interlokutorów uniemożliwiająca odbiór sygnałów niewerbal-
nych, nieżyczliwość niektórych rozmówców, a także pojawiające się niekiedy
problemy z nawiązaniem kontaktu. Konkludując, uzasadnione wydaje się
stwierdzenie, że świat wirtualny Second Life może służyć jako narzędzie dosko-
nalenia kompetencji językowych, pozytywnie wpływające na motywację
uczniów, wzbudzające i zaspakajające ich ciekawość poznawczo-językową, jak
też pozwalające używać języka w stosunkowo bezstresowy sposób.
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