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Gry komputerowe w organizacji
– uwarunkowania psychologiczne
Michaï Mijal
Artykuï podsumowuje obecny stan wiedzy z zakresu zastosowania gier komputerowych w organizacji i ich uwarunkowañ psychologicznych. Wymienia
ibopisuje najwaĝniejsze aspekty, które naleĝy braÊ pod uwagÚ przy projektowaniu i wykorzystaniu gier komputerowych w szkoleniach, oraz wskazuje najwaĝniejsze zagroĝenia zwiÈzane z uĝytkowaniem gier w procesach dydaktycznych.
Sugeruje takĝe najistotniejsze kierunki dalszych badañ z tego zakresu oraz
najbardziej perspektywiczne obszary zastosowañ gier komputerowych w organizacji.

1. WstÚp
Nauka jest efektywniejsza, gdy sprawia przyjemnoĂÊ (Lepper i Cordova
1992: 203). Stwierdzenie to leĝy u podstaw zastosowania gier komputerowych
do celów szkoleniowych. Celem niniejszego artykuïu jest eksploracja i opis
psychologicznych uwarunkowañ zwiÈzanych z zastosowaniem gier komputerowych (na PC, konsole i urzÈdzenia przenoĂne, w tym telefony i tablety)
w organizacji. Poniewaĝ temat ten jest doĂÊ obszerny i obejmuje zarówno
klasyczne gry komputerowe, gry symulacyjne, jak i elektroniczne implementacje gier planszowych, gïównym przedmiotem opisu bÚdÈ uwarunkowania
psychologiczne ich zastosowañ oraz przydatnoĂÊ gier w realizowaniu róĝnych
funkcji organizacyjnych, nie zaĂ klasyfikacja samych gier.
Obszarem w organizacji, gdzie gry znajdujÈ najczÚĂciej zastosowanie, jest
zarzÈdzanie zasobami ludzkimi, a zwïaszcza rekrutacja i szkolenia. OczywiĂcie to nie wyczerpuje moĝliwych zastosowañ gier komputerowych – sÈ
one uĝywane takĝe w finansach i zarzÈdzaniu kryzysowym (prognozowanie), marketingu (promocja i reklama produktów i firm) oraz w obszarach
nietypowych: symulowaniu zachowañ (Green 2011) czy w projektowaniu
(Sharma i in. 2009).
SpoĂród znaczÈcej liczby uwarunkowañ psychologicznych, omówione
zostanÈ przede wszystkim te dotyczÈce zastosowania gier komputerowych
w szkoleniach i rozwoju pracowników. Ze wzglÚdu na objÚtoĂÊ artykuïu
pozostaïe uwarunkowania zostanÈ zasygnalizowane jedynie, gdy poĂrednio
wpïywajÈ takĝe na proces zdobywania przez pracowników nowej wiedzy
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lub umiejÚtnoĂci. Wybór zostaï dokonany z uwzglÚdnieniem jednego kryterium – czy opisywane aspekty psychologiczne sÈ z jednej strony na tyle
istotne, ab zb drugiej strony na tyle praktyczne, ĝeby zainteresowaÊ badaczy
zajmujÈcych siÚ zarzÈdzaniem takĝe w najbliĝszej przyszïoĂci. Dlatego teĝ,
siïÈ rzeczy, artykuï nie zawiera peïnego przeglÈdu obecnego stanu wiedzy
zb omawianej tematyki, ale ma stanowiÊ kompendium najwaĝniejszych zdaniem autora trendów w badaniach psychologicznych nad grami komputerowymi w szkoleniach i rozwoju pracowników.
Temat gier komputerowych w organizacji jest o tyle istotny, ĝe wspóïczeĂnie gry urosïy do rangi medium równorzÚdnego kinematografii1 i caïy
czas zyskujÈ na znaczeniu. Wraz z przenikaniem gier komputerowych do
gïównego nurtu rozrywki zaczÚto je takĝe coraz powszechniej wykorzystywaÊ
w róĝnych obszarach funkcjonowania organizacji. Poniewaĝ jednak jest to
stosunkowo mïoda dziedzina, mimo coraz wiÚkszej uwagi badaczy istnieje
jeszcze wiele jej aspektów sïabo lub w ogóle nieopisanych. Duĝa czÚĂÊ analiz
poĂwiÚconych grom komputerowym bazuje na badaniach prowadzonych od
kilkudziesiÚciu lat w psychologii, socjologii, pedagogice i innych naukach
spoïecznych. Gry sÈ takĝe opisywane od strony technologii w nich stosowanej, opierajÈc siÚ na róĝnych dziaïach informatyki i matematyki.

2. Ramy pojÚciowe
Od razu naleĝy wyjaĂniÊ, ĝe róĝnice pomiÚdzy klasycznymi grami „analogowymi” (realizowanymi bez uĝycia sprzÚtu elektronicznego) a grami
komputerowymi sÈ wspóïczeĂnie coraz bardziej rozmyte. O ile gry komputerowe dajÈ duĝe moĝliwoĂci ukrycia mechanizmów rzÈdzÈcych rozgrywkÈ
oraz pozwalajÈ przerzuciÊ na komputer lub inne urzÈdzenie wiÚkszoĂÊ
obliczeñ wykonywanych wczeĂniej rÚcznie, o tyle gry planszowe pozwalajÈ
lepiej zaangaĝowaÊ uczestników, a komunikacja pomiÚdzy uczestnikami jest
mniej ustrukturyzowana i spontaniczniejsza (Cushman-Roisin i in. 2000).
OczywiĂcie istnieje jeszcze caïy szereg róĝnic zwiÈzanych miÚdzy innymi
ze stosowanÈ technologiÈ, ale te wymienione powyĝej sÈ najwaĝniejsze.
Moĝna takĝe znaleěÊ w literaturze doniesienia o tym, ĝe gry komputerowe
bardziej zwiÚkszajÈ motywacjÚ do nauki niĝ stosowane w porównywalnych
warunkach klasyczne gry planszowe (Ke 2008), ale brak jest innych danych
potwierdzajÈcych to zjawisko.
Podobnie róĝnica pomiÚdzy grami a symulacjami jest wspóïczeĂnie maïo
wyraěna i ulega zatarciu, gïównie dziÚki mocy obliczeniowej komputerów.
Symulacje – w odróĝnieniu od gier – obejmujÈ zwykle duĝÈ liczbÚ zmiennych
i danych potrzebnych do podejmowania decyzji (Gredler 2004), ale – dziÚki
przerzuceniu koniecznych obliczeñ na sprzÚt – z punktu widzenia uĝytkownika sÈ doĂÊ podobne i okreĂlenia gry i symulacje sÈ wobec tego czÚsto
stosowane zamiennie. Dlatego okreĂlenie gry bÚdzie uĝywane w niniejszym
artykule do opisu obu kategorii.
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3. Gïówne uwarunkowania
Historia badañ psychologicznych nad grami komputerowymi jest doĂÊ
ĂciĂle zwiÈzana z rozwojem samych gier komputerowych, chociaĝ z racji
mïodego wieku tego medium systematyczne i mocno osadzone w teorii
analizy zaczÚto publikowaÊ dopiero kilkanaĂcie lat temu. Jednym z pierwszych artykuïów na ten temat byï tekst Richarda Bartle’a (1996) na temat
podziaïu uczestników gier sieciowych ze wzglÚdu na ich motywacjÚ do grania.
Na jego podstawie przeprowadzono nastÚpnie trwajÈce kilka lat badanie
kwestionariuszowe2, majÈce na celu eksperymentalne zweryfikowane koncepcji Bartle’a. Dzieli ona graczy na cztery grupy: zdobywców (Achievers),
odkrywców (Explorers), zabójców (Killers) i dusze towarzystwa (Socializers)3.
Na podstawie wyników tego badania – poczÈtkowo pomyĂlanego wyïÈcznie
dla uĝytkowników tzw. MUD-ów – tworzy siÚ profil gracza, który póěniej
pomaga w analizowaniu, jakie elementy w grze sÈ atrakcyjne dla jej konkretnego uczestnika. DziÚki temu moĝna projektowaÊ gry skierowane do
wÚĝszej grupy osób, nastawionych na konkretny rodzaj interakcji.
Z koncepcji Bartle’a wyrosïy inne typologie i klasyfikacje dzielÈce graczy
na grupy poszukujÈce w grach róĝnych boděców. NajczÚĂciej przytaczana jest
typologia Marca LeBlanca (Salen i Zimmerman 2004), wyróĝniajÈca 8 typów
przyjemnoĂci, których poszukiwanie napÚdza graczy do podejmowania gry:
– zmysïowe (sensation) – wszystko, czego moĝna doĂwiadczaÊ zmysïami;
– fantasy – wymyĂlone Ăwiaty i przyjemnoĂÊ uczestniczenia w nich;
– narracyjne (narrative) – doĂwiadczanie rozwoju wydarzeñ;
– wyzwanie (challenge) – rozwiÈzywanie problemów w grze;
– wspólnota (fellowship) – przyjaěñ, wspóïpraca i poczucie wspólnoty;
– odkrywanie (discovery) – szukanie i odnajdowanie czegoĂ nowego;
– ekspresja (expression) – wyraĝanie siebie i tworzenie nowych rzeczy;
– poddanie (submission) – podÈĝanie wedïug reguï za grÈ.
Obie wymienione koncepcje podejmujÈ próbÚ uporzÈdkowania zasad
i celów interakcji graczy ze Ărodowiskiem gier komputerowych poprzez
sklasyfikowanie motywów, jakimi kierujÈ siÚ osoby siadajÈce do rozgrywki.
StanowiÈ takĝe dobry punkt wyjĂcia przy okreĂlaniu, do jakiej grupy docelowej jest skierowana dana gra i jakie cele za jej pomocÈ chcÈ osiÈgnÈÊ
jej twórcy. Przy projektowaniu szkoleniowych gier komputerowych naleĝy
dokïadnie zaplanowaÊ, jakie kompetencje i wĂród jakich uczestników bÚdÈ
rozwijane. Przytoczone typologie uïatwiajÈ ten proces i pozwalajÈ lepiej
dopasowaÊ treĂÊ i formÚ gry do potrzeb szkoleniowych.
IstniejÈ takĝe prawidïowoĂci charakterystyczne dla caïej populacji, które
oddziaïujÈ w podobny sposób na wiÚkszoĂÊ graczy. Najwaĝniejsze z nich to:
– wirtualna waluta i jej przelicznik,
– reaktancja.
– efekt podarowanego postÚpu,
– efekt jednostki,
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– motywacja gracza a jego zaangaĝowanie,
– bariery wejĂcia (mentalne i fizyczne),
– oszustwa.
Wirtualna waluta wystÚpujÈca czÚsto w grach komputerowych pozwala
wykonywaÊ operacje znane ze Ăwiata rzeczywistego, czyli kupno, sprzedaĝ,
licytowanie itp. W przypadku gier szkoleniowych zwykle waluta jest przydzielana równo wszystkim uczestnikom, jednak w przypadku sieciowych gier
komercyjnych istnieje moĝliwoĂÊ dokupienia waluty wirtualnej za prawdziwÈ
gotówkÚ. Zwykle przelicznik pieniÈdza realnego do wirtualnego jest doĂÊ
skomplikowany i uniemoĝliwia proste okreĂlenie, ile kosztuje wirtualne
dobro w walucie rzeczywistej. Wynika to z pewnej prostej prawidïowoĂci
znanej z psychologii: im trudniej przeliczyÊ obcy nominaï na wïasny, tym
czÚĂciej rezygnuje siÚ z porównywania wartoĂci i podejmuje decyzjÚ zakupowÈ (Poundstone 2010). Tym samym nierówny przelicznik powoduje, ĝe
gracze bÚdÈ wydawali czÚĂciej i wiÚcej. RównoczeĂnie subiektywne poczucie
niesprawiedliwego przydziaïu dóbr moĝe zniszczyÊ zaangaĝowanie gracza,
a tym samym równieĝ efekt szkoleniowy (Adams 1963).
W grach komputerowych wystÚpuje takĝe zjawisko znane i opisane wbpsychologii juĝ wiele lat temu – reaktancja. JeĂli gracz jest postawiony przed
koniecznoĂciÈ podjÚcia jakiejĂ decyzji, a wybór bÚdzie oznaczaï zawÚĝenie
przyszïych moĝliwoĂci dziaïania w grze, decyzja ta bÚdzie odwlekana tak
dïugo, jak to bÚdzie moĝliwe (por. Dowd i Wallbrown 1994). WidaÊ to
szczególnie wyraěnie w grach fabularnych, gdzie decyzje gracza wpïywajÈ
na rozwój opowiadanej przez grÚ historii – decyzja zwiÈzana z wyborem
jednej ze Ăcieĝek postÚpowania jest zwykle opóěniana do ostatniej chwili.
Jednak takĝe w symulacjach ekonomicznych moĝna zaobserwowaÊ to zjawisko – wybór strategii organizacji powoduje, ĝe kolejne wybory sÈ jego
logicznÈ konsekwencjÈ, a pewne opcje stajÈ siÚ graczom niedostÚpne. Dlatego uczestnicy starajÈ siÚ zwykle zrealizowaÊ maksymalnie duĝo innych
zadañ przed podjÚciem tej jednej, nieodwracalnej decyzji.
Kolejnym istotnym uwarunkowaniem, które ma wpïyw na zaangaĝowanie
uczestników w grÚ komputerowÈ, jest tzw. efekt podarowanego postÚpu
(Endowed Progress Effect) – jeĂli gracz otrzyma informacjÚ, ĝe juĝ na
poczÈtku wykonaï czÚĂÊ zadañ potrzebnych do osiÈgniÚcia celu, zwiÚksza
to prawdopodobieñstwo jego osiÈgniÚcia oraz skraca czas realizacji (Nunes
i Dreze 2006). PrawidïowoĂÊ ta ma zresztÈ zastosowanie nie tylko w grach
komputerowych, ale takĝe w marketingu, gdzie moĝna jÈ wykorzystaÊ, np.
zamiast wrÚczajÈc klientowi kupon na darmowy produkt po zakupie dziesiÚciu, wrÚcza mu siÚ analogiczny kupon z darmowym dwunastym produktem,
ale pierwsze dwa pola sÈ juĝ odznaczone. Powoduje to wraĝenie czÚĂciowej
realizacji zadania i uïatwia podjÚcie kolejnych kroków. W przypadku gier
komputerowych w organizacji moĝna to wykorzystaÊ na przykïad w szkoleniach, dajÈc graczom na poczÈtku rozgrywki jakieĂ zasoby, bÚdÈce w koñ-
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cowym etapie kryterium zwyciÚstwa. W ten sposób zwiÚksza siÚ motywacjÚ
uczestników i uïatwia rozpoczÚcie.
Podobnie jest w przypadku zdobywania kolejnych elementów potrzebnych do ukoñczenia gry lub tzw. achievementów4. BezpoĂrednio po takim
zdarzeniu wydzielana jest do mózgu poprawiajÈca samopoczucie dopamina.
Wraz z postÚpem rozgrywki nasz mózg rozpoznaje momenty, w których
zostaniemy czymĂ nagrodzeni, i dopamina jest wydzielana takĝe przed takÈ
chwilÈ, co powoduje, ĝe wysoki poziom satysfakcji z rozgrywki utrzymuje
siÚ przez caïy czas jej trwania, a gracz nie chce siÚ oderwaÊ od monitora
(Fiorillo i in. 2003).
Pokrewnym zagadnieniem jest tzw. efekt jednostki (Unit Effect). Polega
on na odmiennym postrzeganiu prezentowanych wartoĂci i róĝnic pomiÚdzy
nimi w zaleĝnoĂci od rozmiaru liczby, a w oderwaniu od jednostek (Pandelaere i in. 2011). W grach komputerowych jest to widoczne choÊby przy
zdobywaniu tzw. punktów doĂwiadczenia za wykonanie róĝnych zadañ –
nawet za najmniejsze dostaje siÚ kilkadziesiÈt lub kilkaset punktów, abza duĝe
moĝna zdobyÊ milion i wiÚcej. Gdyby zachowano proporcje ibzredukowano
wszystkie liczby, gracz miaïby wraĝenie zdobywania mniejszej liczby punktów,
a proporcje i róĝnice pomiÚdzy maïymi i duĝymi zadaniami byïyby odbierane
jako mniejsze niĝ w pierwszym opisanym przypadku. Wb ten sposób takĝe
zwiÚksza siÚ zaangaĝowanie gracza w rozgrywkÚ i daje siÚ mu subiektywne
poczucie wykonania duĝego postÚpu na drodze do sukcesu.
Ciekawe spostrzeĝenie dotyczÈce wyjaĂnienia popularnoĂci gier komputerowych rozgrywanych z perspektywy pierwszej osoby (tzw. FPS) zaproponowali
Przybylski, Rigby i Ryan (2010). Stworzyli oni model motywacji, w którym
warunkiem zaangaĝowania gracza jest zaspokojenie trzech grup potrzeb: kompetencji, autonomii i relacji (competence, autonomy, and relatedness). Gry
FPS doskonale zaspokajajÈ wszystkie trzy grupy – kompetencja zwiÈzana jest
zbwraĝeniem kontroli nad poczynaniami awatara w grze ibkolejnymi postÚpami
(np. wspomnianymi juĝ Trofeami), autonomia zaspokajana jest poprzez zïudzenie wolnoĂci, jakie dajÈ gry FPS, a relacje – dziÚki trybowi dla wielu graczy.
W rzeczywistoĂci organizacyjnej koncepcja ta moĝe byÊ wykorzystywana do
projektowania gier edukacyjnych lub szkoleniowych. Szczególnie w poïÈczeniu
z innymi badaniami. Greitemeyer i inni (2012) wskazujÈ, ĝe wieloosobowe
gry FPS – bÚdÈce w mediach synonimem rozrywki stymulujÈcej zachowania
agresywne – mogÈ byÊ wykorzystywane do ksztaïtowania postaw i zachowañ
kooperacyjnych. Wystarczy postawiÊ przed uczestnikami zadanie wymagajÈce wspóïpracy do osiÈgniÚcia wspólnego celu, aby stymulowaÊ wspóïpracÚ
nie tylko pomiÚdzy graczami, ale takĝe pomiÚdzy graczami a osobami nie
grajÈcymi. Wpïyw ten jest stosunkowo staïy ib niezaleĝny od osób i sytuacji.
Osobnym zagadnieniem opisywanym przez teoretyków gier komputerowych i coraz popularniejszym w praktyce w ostatnich latach sÈ bariery wejĂcia
do rozgrywki. IstotnÈ barierÈ wejĂcia w Ăwiat gry jest na przykïad potrzeba
nauczenia siÚ mechaniki gry oraz obsïugi interfejsu. Dlatego wb ostatnich
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latach coraz wiÚkszÈ popularnoĂciÈ cieszÈ siÚ kontrolery do gier wykorzystujÈce ruchy caïego ciaïa gracza: Wii Remote, PS Move i Kinect (Skalski i in.
2011). W Ăwietle badañ kontrolery ruchowe uïatwiajÈ naukÚ i zaangaĝowanie
w rozgrywkÚ, co przekïada siÚ na uczestnictwa i wiÚkszy komfort obsïugi.
Uczestnicy chÚtniej i dïuĝej pozostajÈ w grze, a po jej zakoñczeniu wyĝej
oceniajÈ jej realizm. WïaĂnie z tego powodu gry stosowane w organizacjach
bÚdÈ prawdopodobnie w coraz wiÚkszym stopniu korzystaÊ z tego sposobu
komunikacji z graczem (por. np. Kato 2010).
OczywiĂcie istniejÈ ograniczenia w stosowaniu tej techniki – symulacje
zarzÈdzania zasobami nadal bÚdÈ prawdopodobnie wymagaÊ obsïugi bardziej klasycznego interfejsu (przynajmniej w najbliĝszej przyszïoĂci), ale wraz
z rozwojem techniki równieĝ tutaj moĝliwa jest rezygnacja z klawiatury.
Juĝ kilkanaĂcie lat temu futurolodzy przewidywali wprowadzenie trójwymiarowych przestrzeni nawigacyjnych, które pozwalajÈ wykonywaÊ nawet
doĂÊ skomplikowane operacje na zbiorach danych i wydawaÊ polecenia,
do których dotychczas konieczne byïo posïugiwanie siÚ myszÈ i klawiaturÈ
(por. np. Burmester i in. 2000). Obecnie jest to raczej kwestia ograniczeñ
technologicznych niĝ koncepcyjnych i prawdopodobnie jedynie kwestiÈ czasu
jest zastosowanie jeszcze bardziej zaawansowanych technicznie interfejsów
w grach wykorzystywanych w organizacjach.
Istotnym elementem gier komputerowych sÈ takĝe oszustwa. Czasem
dokonywane nieĂwiadomie, z wykorzystaniem bïÚdów w programie (tzw.
bugów), czasem celowo je eksploatujÈce, a w pewnych sytuacjach popeïniane
Ăwiadomie, z wykorzystaniem zewnÚtrznych programów modyfikujÈcych
samÈ grÚ (specyfika i gatunek gry determinuje programy wykorzystywane
do oszustw – por. Jeung i Lui 2008). Psychologiczne uwarunkowania oszustw
w grach sÈ stosunkowo proste i moĝna je podzieliÊ na kilka grup:
– zwiÈzane z graczem – np. samoocena (Oren 2008), Machiawelizm
(Cooper i Peterson 1980);
– zwiÈzane z mechanizmami rozgrywki – np. nagradzanie uczestników
wb sposób postrzegany przez nich jako niesprawiedliwy (por. Wicker
ib Bushweller 1970), brak zabezpieczeniem przed oszustwami (por. Wilson i Kelling 1982);
– zwiÈzane z interakcjÈ z innymi graczami – np. dysproporcja pomiÚdzy umiejÚtnoĂciami i moĝliwoĂciami róĝnych graczy (Schwieren i Weichselbaumer
2009), moĝliwoĂÊ bezkarnego lub anonimowego oszukiwania (Constantiou 2012), postrzeganie oszukiwania przez wspóïgraczy (LaSalle 2009).
OczywiĂcie nie wyczerpuje to katalogu moĝliwych motywów i rodzajów
oszustw podczas rozgrywek, ale obejmuje te najwaĝniejsze oraz najczÚĂciej
spotykane i opisywane w literaturze. Ze wszystkimi moĝna walczyÊ na dwa
gïówne sposoby: oddziaïujÈc na program komputerowy (czyli zabezpieczajÈc go przed oszustwami) lub na samych graczy (tworzÈc im motywacjÚ
wewnÚtrznÈ do grania fair lub ĂciĂle ich kontrolujÈc). Ten pierwszy sposób
wymaga dziaïania ex ante, podczas gdy ten drugi – ex post.
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4. Podsumowanie
W Ăwietle przytoczonych badañ gry komputerowe w szkoleniach mogÈ
byÊ stosowane w wielu obszarach, do ksztaïtowania zarówno poĝÈdanych
zachowañ, jak i postaw. Szczególnie interesujÈce wydaje siÚ ksztaïtowanie
tzw. kompetencji miÚkkich, które najskuteczniej Êwiczy siÚ w sytuacjach
wymagajÈcych aktywnego zaangaĝowania uczestnika oraz interakcji z innymi
luděmi. Gry komputerowe dajÈ moĝliwoĂÊ wchodzenia w interakcje takĝe
osobom sïabiej radzÈcym sobie z sytuacjami spoïecznymi i z tego powodu
doskonale nadajÈ siÚ do stosowania w grupach niejednorodnych pod wzglÚdem poziomu kompetencji spoïecznych.
Strona techniczna gier komputerowych powala juĝ teraz uĝywaÊ ich
wzglÚdnie niewysokim kosztem, co uïatwia dostÚp takĝe mniejszym firmom,
a takĝe organizacjom sektora pozarzÈdowego.
Dalsze badania powinny objÈÊ przede wszystkim eksperymentalne
potwierdzenie skutecznoĂci róĝnego rodzaju Êwiczeñ i gier oraz stworzenie
peïnej i kompletnej bazy teoretycznej do tworzenia edukacyjnych gier komputerowych. Jest to o tyle istotne, ĝe w ostatnich latach wzrasta popularnoĂÊ
gier w edukacji (por. np. Kebritchi i Hirumi 2008), ale nadal brak jest kompleksowego opracowania teoretycznego, które osadzaïoby tÚ czÚĂÊ sektora
edukacyjnego w szerszej perspektywie, uniezaleĝniajÈc go jednoczeĂnie od
dotychczasowych badañ obejmujÈcych wyïÈcznie tradycyjne gry i symulacje.
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Przypisy
1

¥wiatowy rynek gier komputerowych i wideo juĝ w roku 2011 odnotowaï obroty
przewyĝszajÈce obroty na rynku filmowym (en.wikipedia.org/wiki/Video_game_industry, dostÚp: 13.07.2012).

2

www.gamerdna.com/quizzes/bartle-test-of-gamer-psychology, dostÚp 12.07.2012.

3

Te cztery typy powstajÈ z przeciÚcia dwóch wymiarów: dziaïanie–interakcja oraz gracze–Ăwiat gry (Bartle 1996).

4

Trofea i osiÈgniÚcia to jeden z elementów wspóïczesnych gier. Gracz otrzymuje tytuï/
/medal/odznaczenie po speïnieniu okreĂlonych wymogów. W rozbudowanych produkcjach wysokobudĝetowych lista trofeów przekracza czasem kilkaset pozycji. Wprowadzenie osiÈgniÚÊ do gier jest teĝ czÚsto autoparodiowane przez samych twórców,
np. w grze cRPG „Risen” za zabicie 10 kurczaków zdobywa siÚ trofeum „Pogromca
drobiu”.
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