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CEL NAUKOWY PROJEKTU

Ostatnie dziesięciolecie to okres niezwykłego upowszechnienia internetu i coraz 
szerszego wykorzystania jego możliwości w celach zarówno zawodowych, jak 
i prywatnych. Jak pokazują dane statystyczne, liczba osób korzystających z inter
netu wciąż rośnie -  wzrasta również liczba internautów w starszym wieku, choć 
nadal jest to stosunkowo najmniej liczna grupa użytkowników sieci (Batorski, 
2009, 2011, 2013; Batorski i Zając, 2010; GUS, 2010, 2013). Jednocześnie coraz 
częściej wskazuje się także na fakt wykluczenia cyfrowego osób starszych (Bator
ski, 2009, 2011, 2013; Batorski i Zając, 2010; Dutton i Helsper, 2007; Gackenbach 
i von Stackelberg, 2007; Raban i Brynin, 2007; Zickuhr, 2010).

Te dwa zjawiska stanowiły inspirację do badań podjętych w ramach niniejsze
go projektu. Powstał on z jednej strony w odpowiedzi na coraz częstsze włączanie 
się osób starszych w rzeczywistość wirtualną, z drugiej -  w reakcji na znaczące 
wykluczenie cyfrowe tej grupy wiekowej. Chcieliśmy zatem opisać tę specyficzną 
grupę internautów, którzy uczą się korzystania z internetu już w wieku senioral- 
nym, poznać ich postawy wobec internetu, powody, dla których z niego korzysta
ją, czy rodzaje aktywności w sieci, a także zbadać ich kompetencje w tym zakresie. 
Równocześnie wydaje się, że zbadanie postaw, kompetencji i powodów korzysta
nia z sieci przez osoby starsze może pomóc w określeniu przyczyn wykluczenia 
cyfrowego tej grupy oraz możliwych sposobów zapobiegania temu wykluczeniu.

Głównym celem badań realizowanych w ramach projektu była próba okre
ślenia czynników leżących u podstaw kompetencji korzystania z internetu przez 
osoby w okresie późnej dorosłości. Realizacja tego celu wymagała, po pierwsze, 
wstępnej eksploracji badanego zagadnienia i zebrania jakościowych danych na 
temat postaw i przekonań seniorów, dotyczących korzystania przez nich z kom 
putera i internetu. Po drugie, konieczne było stworzenie wystandaryzowanych 
narzędzi do pomiaru kompetencji korzystania z internetu oraz aktywności po
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dejmowanych w sieci. Po trzecie, dokonano charakterystyki badanej grupy pod 
względem stylu i powodów korzystania z internetu. Analizie zostały poddane tak
że czynniki, które mogą wpływać na korzystanie z internetu przez osoby w wieku 
senioralnym -  uwzględniono przede wszystkim czynniki indywidualne (cechy 
osobowości i dobrostan). Po czwarte w końcu, podjęto próbę eksperymentalnego 
zweryfikowania analizowanych w niniejszym projekcie zależności i zmierzenia 
rzeczywistych umiejętności starszych osób w zakresie korzystania z internetu.

METODA

Badania były prowadzone na czterech etapach. Każdy kolejny etap był oparty na 
danych i wnioskach wynikających z etapów poprzednich. Projekt rozpoczęto od 
eksploracyjnej metody zogniskowanych wywiadów grupowych, następnie opra
cowano narzędzia badawcze dające możliwość badania osób w okresie późnej do
rosłości jako użytkowników komputera i internetu, aby przejść do metod pozwa
lających na zebranie danych ilościowych, a w końcu określić kierunki zależności 
pomiędzy zmiennymi i zweryfikować je  w badaniu eksperymentalnym.

Na etapie pierwszym zostały zebrane informacje dotyczące postaw wobec ko
rzystania z sieci przez osoby w późnej dorosłości. Na etapie drugim, na podsta
wie wyników z pierwszej części badań, a także danych dostępnych w literaturze, 
skonstruowano i poddano wstępnej walidacji narzędzia do badania kompetencji 
korzystania z internetu oraz do badania aktywności w internecie. Na etapie trze
cim zbadano predyktory korzystania z internetu w późnej dorosłości. Etap czwar
ty -  eksperymentalny -  stanowił zwieńczenie procesu badawczego i miał na celu 
empiryczne zweryfikowanie wykrytych na poprzednich etapach zależności.

Czteroetapowy schemat badań przedstawia rysunek 2.1.

W  badaniach wzięło udział 327 seniorów (227 kobiet i 100 mężczyzn) w wieku 
od 50 do 83 lat. Oprócz tego w badaniach standaryzacyjnych, przeprowadzonych na 
potrzeby konstrukcji kwestionariusza do badania kompetencji korzystania z inter
netu, uczestniczyła dodatkowo grupa 150 osób (116 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku 
od 19 do 65 lat. Łącznie we wszystkich etapach przebadano zatem 477 osób (343 ko
biety oraz 134 mężczyzn) w wieku od 19 do 83 lat. Z uwagi na stosunkowo niewiel
ką liczbę użytkowników internetu w badanej grupie wiekowej dobór osób badanych 
miał charakter celowy -  kryterium stanowił stopień zaawansowania w korzystaniu 
z internetu (do badań zapraszano osoby, które miały przynajmniej minimalne 
doświadczenie w tym zakresie). Ze względu na wieloetapowość badania bardziej 
szczegółowy opis przebadanej grupy oraz procedury badania zaprezentowano od
rębnie dla każdego etapu. W  tabeli 2.1 przedstawiono podsumowanie liczebności 
grup przebadanych na poszczególnych etapach projektu.
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Czas trwania projektu

Badania metodą 
zogniskowanych 
wywiadów 
grupowych

Etap IV

Stworzenie 
kwestianuriuszy 
do badania 
kompetencji 
korzystania 
z internetu oraz 
aktywności w sieci

Badania
kwestionariuszowe 
określenie 
predyktorów 
korzystania z sieci 
przes osoby starsze

Badanie
eksperymentalne

Etap III
\

)

Krytyczna analiza danych -  budowanie kolejnych etapów na podstawie wniosków 
z etapów wcześniejszych

Rys. 2.1. Czterotapowy schemat procedury badawczej

Tabela 2.1. Liczba osób przebadanych na poszczególnych etapach badań

Etapy  badań k o b ie t y m ężczyźn i łącznie w ie k

Etap I:
wywiady fokusowe

12 5 17 59-77

Etap II:
opracowanie narzędzi

157 59 216 19-78

w tym: 
pilotaż SKKI 

pilotaż KAI
116
41

34
25

150
66

19-65
50-78

Etap III:
badania kwestionariuszowe

174 70 244 50-83

Etap IV:
badania eksperymentalne

112 48 160 50-83
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Etap I

Celem tego etapu badań było zebranie jakościowych danych na temat postaw 
i przekonań seniorów dotyczących korzystania przez nich z komputera i internetu.

Osoby badane

W  pierwszym etapie badań wzięło udział 17 osób -  12 kobiet i 5 mężczyzn w wie
ku od 59 do 77 lat (średnia 67,5 lat). Z uwagi na specyfikę wywiadu badanych po
dzielono na trzy grupy -  w każdej z grup znajdowały się osoby o różnym stopniu 
zaawansowania w korzystaniu z internetu. Analiza wyników została przeprowa
dzona dla wszystkich grup łącznie.

Narzędzia i procedura

Dla zapewnienia jak  najbardziej różnorodnych odpowiedzi, pozwalających na 
szerokie ujęcie badanego zjawiska, w badaniach zastosowano metodę ustruktury- 
zowanego zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI -  Focus Group Interview). 
Pytania zadawano w formie bardzo ogólnej, tak aby nie ukierunkowywać wypo
wiedzi. Wywiady były moderowane przez psychologa zajmującego się problema
tyką psychologii internetu i starości. Każdej grupie towarzyszyło ponadto dwóch 
psychologów (w roli biernych uczestników), którzy sporządzali notatki z przebie
gu dyskusji; spotkania były też nagrywane za pomocą dyktafonu (sporządzanie 
notatek i nagrywanie odbyło się za zgodą uczestników). W  każdej grupie wywiad 
trwał około dwóch godzin.

Treść wywiadów spisano, a następnie poddano analizom. Ponieważ osoby ba
dane często odnosiły się do różnych zagadnień w ramach jednej wypowiedzi, naj
pierw wypowiedzi te ujęto w jednostki powiązane z sobą tematycznie, a następnie 
skategoryzowano, uwzględniając kategorie wynikające z teorii planowego zacho
wania (Ajzen, 1985), modelu akceptacji technologii (Davis, Bagozzi i Warshaw, 
1989) oraz uogólnionej teorii akceptacji i korzystania z technologii (Venkatesh, 
Morris, Davis i Davis, 2003), a także poszukując nowych kategorii. Uzyskane dane 
poddano analizie jakościowej. Wyniki etapu I badań opisano w Rozdziale III.

Etap II

Celem etapu II było stworzenie narzędzi kwestionariuszowych, które zostały 
wykorzystane na dalszych etapach projektu. Opracowano dwa narzedzia: Skalę 
Kompetencji Korzystania z Internetu (SKKI) oraz Kwestionariusz Aktywności 
w Internecie (KAI).
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Skala Kompetencji Korzystania z Internetu (SKKI)

Skala Kompetencji Korzystania z Internetu jest narzędziem samoopisowym, po
zwalającym na zbadanie trzech głównych aspektów kompetencji korzystania z sieci: 
postaw, wiedzy na temat korzystania oraz umiejętności użytkowników.

Pozycje SKKI konstruowano, opierając się na dwóch źródłach informacji: po 
pierwsze, uwzględniono kategorie wynikające z modeli teoretycznych (Ajzen, 
1985; Davis et al., 1989; Venkatesh et al., 2003), po drugie, wzięto pod uwagę 
kategorie stworzone na podstawie wyników etapu I badań, w którym zastosowa
no wywiady fokusowe. Połączenie tych dwóch źródeł informacji -  założeń teore
tycznych, które można znaleźć w literaturze przedmiotu, oraz przekonań samych 
badanych (osób starszych korzystających z internetu) -  miało służyć zwiększeniu 
trafności tworzonego narzędzia.

Pilotażowa wersja SKKI zawierała 78 pozycji, pogrupowanych w następujące 
kategorie: łatwość korzystania, przydatność, intencja, presja społeczna, postawy, 
motywacja wewnętrzna, spostrzegana autonomia, satysfakcja oraz spełnienie 
oczekiwań. Pilotażową wersją SKKI przebadano 150 osób (116 kobiet i 34 męż
czyzn) w wieku od 19 do 65 lat (średnia 28 lat). Następnie przeprowadzono anali
zy czynnikowe oraz analizy rzetelności narzędzia. Po usunięciu pozycji o najsłab
szych parametrach psychometrycznych opracowano ostateczną wersję skali, 
składającą się z 52 pozycji -  zdań twierdzących dotyczących przekonań i opinii na 
temat korzystania z internetu. Na podstawie uzyskanych wyników wyodrębniono 
9 podskal, mierzących poszczególne aspekty kompetencji korzystania z internetu 
(szczegółową charakterystykę podskal przedstawiono w tabeli 2.2). Pozycje SKKI 
uporządkowano losowo. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do każdej 
z pozycji na pięciostopniowej skali typu likertowskiego.

Przygotowaną w ten sposób ostateczną wersję SKKI zastosowano w bada
niach właściwych -  na etapie III (z udziałem 244 osób w wieku od 50 do 83 lat; 
szczegółowy opis próby przebadanej na etapie III przedstawiony jest w kolejnym 
podrozdziale). Uzyskane wyniki poddano ponownym analizom czynnikowym, 
powtórnie sprawdzono także rzetelność narzędzia. Analizy czynnikowe potwier
dziły dziewięcioczynnikową strukturę skali. Współczynniki rzetelności poszcze
gólnych podskal, obliczone dla próby 244 osób w wieku 50-83  lata, wahają się od 
0,46 do 0,89 (zob.: tabela 2.3). Ze względu na niezadowalające (obniżające rzetel
ność poszczególnych podskal) parametry niektórych pozycji, uzyskane dla próby 
seniorów, wykluczono te pozycje z dalszych analiz. We wszystkich obliczeniach 
uwzględniono wyniki dla 45 pozycji składających się na 8 podskal. Bardziej szcze
gółowy opis analiz SKKI zamieszczono w Rozdziale V.

Oprócz SKKI mierzącej ogólne kompetencje korzystania z internetu utworzo
no na je j podstawie jeszcze jedną wersję narzędzia -  SKKI-szczegółową, służącą 
do pomiaru tych samych aspektów kompetencji w odniesieniu do bardziej szcze
gółowo określonych zakresów korzystania z sieci: poczty elektronicznej, wyszuki-
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Tabela 2.2. Charakterystyka poszczególnych podskal SKKI

Podskala Opis
L ic zba

po zyc ji

Łatwość
korzystania

spostrzegane trudności w korzystaniu z internetu 8

Przydatność użyteczność internetu dla wykonywanej pracy oraz 
innych zadań

6

Przyjemność przyjemność korzystania z internetu, czynniki 
motywacyjne związane z motywacją wewnętrzną

9

Zawiedzione
oczekiwania

ocena internetu z perspektywy wcześniejszych oczekiwań 
jednostki dotyczących korzystania

5

Wpływ społeczny wpływ istotnych osób w otoczeniu badanego na jego 
korzystanie z internetu

11

Wsparcie rodziny częstotliwość pomocy, jakiej rodzina udziela badanemu 
w korzystaniu z internetu

4

Intencja deklarowana przez badanych chęć dalszego korzystania 
z internetu

4

Postawy pozytywne deklarowane przez badanych pozytywne postawy 
dotyczące korzystania z internetu

3

Postawy negatywne deklarowane przez badanych negatywne postawy 
dotyczące korzystania z internetu

2

warki internetowej i serwisów społecznościowych. SKKI-szczegółowa zawiera te 
same pozycje, co SKKI, przeformułowane jednak w taki sposób, aby dotyczyły nie 
internetu, ale odpowiednio poczty elektronicznej, wyszukiwarki oraz serwisów 
społecznościowych -  każdej pozycji SKKI odpowiadają 3 analogiczne pozycje 
SKKI-szczegółowej, przeformułowane dla poszczególnych obszarów korzystania 
z sieci. SKKI-szczegółowa składa się więc ze 156 pozycji1.

Ostatecznie utworzono zatem dwie wersje narzędzia: SKKI-ogólną oraz 
SKKI-szczegółową. Obie wersje skali znajdują się w Aneksie (zał. 1 i 2).

1 Analizy wyników uzyskanych w SKKI-szczegółowej nie zamieszczamy w tej książce, 
ze względu na bardzo dużą liczbę danych.
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Tabela 2.3. W spółczynniki rzetelności poszczególnych podskal SKKI (N =  244)

Podskala
Początkowa 

lic z ba  po zycji
a  Cronbacha

O stateczna  
lic z ba  po z y c ji*

Skorygowana 
a  Cro n bach a*

Łatwość
korzystania

8 0,76 7 0,77

Przydatność 6 0,87 5 0,87

Przyjemność 9 0,84 9 0,84

Zawiedzione
oczekiwania

5 0,65 5 0,65

Wpływ
społeczny

11 0,79 10 0,83

Wsparcie
rodziny

4 0,89 3 0,92

Intencja 4 0,71 3 0,84

Postawy
pozytywne

3 0,82 3 0,82

Postawy
negatywne

2 0,46 podskala wyłączona z analiz

* po usunięciu pozycji obniżających rzetelność podskali

Kwestionariusz Aktywności w Internecie (KAI)

Kwestionariusz Aktywności w Internecie uwzględnia dane demograficzne (płeć, 
wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, aktywność zawodową) oraz zmienne 
pozwalające na określenie stylu korzystania z internetu (staż i częstość korzysta
nia z internetu, sposób uczenia się tej umiejętności, miejsce i sposób korzystania) 
i powodów korzystania z sieci.

Pozycje KAI, podobnie jak  w przypadku SKKI, konstruowano, uwzględniając 
założenia teoretyczne i dane empiryczne dostępne w literaturze przedmiotu oraz 
dane jakościowe pochodzące z pierwszego etapu badań. Pilotażową wersją KAI 
przebadano 66 osób (41 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku od 50 do 78 lat (średnia 
58,5 lat). Na podstawie wyników badania pilotażowego zmodyfikowano niektóre 
z pytań i opracowano ostateczną wersję narzędzia. Kwestionariusz zamieszczono 
w Aneksie (zał. 3).
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Etap III

Etap III miał na celu wstępne określenie predyktorów korzystania z internetu 
przez osoby w wieku senioralnym. Uwzględniono zmienne wynikające z modeli 
teoretycznych (Ajzen, 1985; Davis, 1986; Venkatesh et al., 2003), składające się 
na opisaną wcześniej kompetencję korzystania z internetu w badanej grupie wie
kowej. Wzięto pod uwagę również moderujący wpływ zmiennych indywidual
nych i środowiskowych, mogących zapośredniczyć związki między kompetencją 
a zachowaniem. Oprócz kompetencji, stylu i powodów korzystania z internetu 
uwzględniono zmienne demograficzne, a także cechy osobowości i dobrostan. 
Badania miały charakter kwestionariuszowy.

Osoby badane

W  trzecim etapie badań wzięły udział 244 osoby (174 kobiety i 70 mężczyzn) 
w wieku od 50 do 83 lat (średnia 62,3 lat; liczebności osób badanych w poszcze
gólnych przedziałach wieku przedstawiono w tabeli 2.4). Nie stwierdzono staty
stycznie istotnych różnic wiekowych między kobietami a mężczyznami.

Tabela 2.4. Liczebności osób badanych w poszczególnych przedziałach wieku

W iek Ko b ie t y Mężczyźn i ŁączNiE

50-59 65 37 102

60-69 80 24 104

70-83 29 9 38

ŁączNiE 174 70 244

Niemal połowa badanej grupy miała wykształcenie wyższe, jedynie bardzo 
niewielki odsetek -  podstawowe lub zawodowe. Badani reprezentowali popula
cję zarówno miejską, jak  i wiejską. Połowa osób badanych nie pracowała, poło
wa wciąż była aktywna zawodowo. Strukturę demograficzną przebadanej próby 
przedstawiają wykresy zamieszczone na rysunku 2.2.

Narzędzia i procedura

W  badaniach wykorzystano narzędzia mierzące kompetencje i styl korzystania 
z internetu opracowane na poprzednim etapie -  SKKI-ogólną i SKKI-szczegółową 
oraz KAI. Cechy osobowości mierzono za pomocą Inwentarza Osobowości NEO- 
-FFI Costy i McCrae w polskiej adaptacji Zawadzkiego, Strelaua, Szczepaniaka
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podstawowe; 1% ^ -------- zawodowe; 7%

wyzsze;

średnie;
36%

niepełne 
wyższe; 12% 
Wykształcenie

wieś; 17%

miasto 20-100 tys. 
mieszkańców;
25%

miasto 100-200 tys. 
mieszkańców;
13%

Miejsce zamieszkania

miasto 200-500 tys. 
mieszkańców;
8%

Aktywność zawodowa

Rys. 2.2. Struktura demograficzna grupy przebadanej na etapie III (N =  244)

i Śliwińskiej (1998), umożliwiającego pomiar pięciu czynników osobowości: neu- 
rotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenie, ugodowości i sumienno
ści. Do pomiaru dobrostanu zastosowano kwestionariusz M HC-SF Keyesa w pol
skiej adaptacji Karaś, Cieciucha i Keyesa (2014), który umożliwia ocenę ogólnego 
wskaźnika dobrostanu oraz jego trzech wymiarów: emocjonalnego, społecznego 
i psychicznego.

Z uwagi na specyfikę badanej grupy narzędzia stworzone na potrzeby badania 
(SKKI oraz KAI) zostały przygotowane w taki sposób, aby ułatwić ich wypełnia
nie (duża czcionka, wyraźny podział na wiersze, osobne wersje dla kobiet i męż
czyzn). Pozostałe narzędzia ze względu na wymogi standaryzacji zostały użyte 
w oryginalnych wersjach. Badania prowadzone były indywidualnie lub w niewiel
kich grupach, w warunkach zapewniających badanym jak największy komfort 
pracy. Wyniki etapu III badań zostały opisane w rozdziałach IV  i V.

Etap IV

Celem tego etapu była weryfikacja analizowanych w niniejszym projekcie zależ
ności w warunkach eksperymentalnych. Podjęto próbę zmierzenia rzeczywistych
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umiejętności starszych osób w zakresie korzystania z internetu, zastosowano tak
że manipulację eksperymentalną w celu określenia kierunku zależności między 
zmiennymi. Do analiz włączono ponadto zmienne zmierzone na poprzednim -  
kwestionariuszowym -  etapie badań.

Osoby badane

W  etapie IV  wzięły udział osoby, które uczestniczyły w etapie III (kwestionariu
szowym) i wyraziły zgodę na dalsze uczestnictwo w badaniach. Było to łącznie 
160 osób (112 kobiet i 48 mężczyzn) w wieku od 50 do 83 lat (średnia 61,5 lat; 
liczebności osób badanych w poszczególnych przedziałach wieku przedstawiono 
w tabeli 2.5).

Tabela 2.5. Liczebności osób badanych w poszczególnych przedziałach wieku

W ie k K o b ie t y Mężczyźn i ŁączNiE

50-59 49 29 78

60-69 44 15 59

70-83 19 4 23

ŁączNiE 112 48 160

Niemal połowa badanej grupy miała wykształcenie wyższe, jedynie bardzo 
niewielki odsetek -  podstawowe lub zawodowe. Znaczna część osób badanych 
pochodziła z dużych i średnich miast. Ponad połowa osób badanych wciąż była 
aktywna zawodowo. Strukturę demograficzną przebadanej próby przedstawiają 
wykresy zamieszczone na rysunku 2.3.

Narzędzia i procedura

Podczas czwartego -  eksperymentalnego -  etapu badań osoby badane wykony
wały na komputerze zadania dotyczące trzech zakresów korzystania z internetu: 
wyszukiwania informacji, poruszania się po jednej, konkretnej stronie interne
towej oraz dokonywania zakupów. W  każdym z zakresów badani otrzymywali 
po kilka zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. W  przypadku wyszukiwania 
informacji było to np. znalezienie hotelu, połączenia autobusowego czy godzin 
pracy urzędu. Zadania dotyczące poruszania się po stronie internetowej polegały 
np. na odnalezieniu konkretnej informacji znajdującej się na którejś z podstron 
lub wyszukaniu i otwarciu określonego pliku. Blok zadań związanych z dokony-
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miasto 20-100 tys. 
mieszkańców; 9%

miasto 100-200 tys. 
mieszkańców; 15%

miasto powyżej 500 tys. 
mieszkańców; 38%

miasto 200-500 tys. 
mieszkańców, 10%

pracuję; 46%

Miejsce zamieszkania

pracuję dorywczo; 13% 

Aktywność zawodowa

Rys. 2.3. Struktura demograficzna grupy przebadanej na etapie IV  (N =  160)

waniem zakupów obejmował np. odnalezienie informacji dotyczących kosztów 
wysyłki czy przejście przez cały proces zakupu określonego produktu. Szczegóło
wy opis zadań przedstawiono w Rozdziale VI.

Badanych podzielono losowo na dwie grupy -  w jednej z nich osoby badane 
informowano, że zadania, które będą wykonywać, są łatwe, w drugiej badanym m ó
wiono, że zadania te są trudne. Procedura badania była jednak dla wszystkich iden
tyczna -  wszyscy badani otrzymywali te same zadania w niezmiennej kolejności.

Badani po wykonaniu każdego z zadań oceniali je na pięciostopniowej skali pod 
kątem stopnia trudności. Po zakończeniu każdego z trzech bloków zadań oceniali 
także satysfakcję z wykonania całego bloku (na skali pięciostopniowej); natomiast 
po wykonaniu wszystkich zadań oceniali również, ponownie na skali pięciostop
niowej, swój stan emocjonalny. Poprawność wykonania zadań była oceniana zero- 
-jedynkowo przez osobę przeprowadzajacą badanie. Wszystkie oceny, zarówno do
konywane przez osoby badane, jak i przez badającego, zapisywane były przez osobę 
przeprowadzajacą badanie w arkuszu obserwacyjnym (Aneks, zał. 5).

Badania były prowadzone indywidualnie, w warunkach zapewniających ba
danym jak największy komfort pracy. Zadbano także o ujednolicenie warunków
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dla wszystkich badanych (konfiguracji sprzętu, wyglądu ekranu, ustawień prze
glądarki itp.). Przebieg każdego badania rejestrowany był (za zgodą badanych) 
za pomocą programu Snagit, umożliwiającego zapis wszystkich czynności wyko
nywanych przez badanych na ekranie komputera oraz nagrywanie wypowiedzi2.

Wyniki uzyskane w eksperymencie analizowano, przeprowadzajac porówna
nia między poszczególnymi grupami badanych w celu określenia wpływu zmien
nych niezależnych na wskaźniki wykonania poszczególnych zadań. W  analizie 
uwzględniono także wyniki uzyskane przez osoby badane w etapie III -  dekla
rowane kompetencje oraz styl i powody korzystania z internetu, zmierzone za 
pomocą opisanych już wcześniej, własnych narzędzi: Skali Kompetencji Korzysta
nia z Internetu oraz Kwestionariusza Aktywności w Internecie. Wyniki etapu IV 
badań przedstawiono w Rozdziale VI.

Zmienne

W  eksperymentalnym etapie badań uwzględniono następujące zmienne:
1. Zmienne zależne:

• rzeczywista kompetencja korzystania z internetu, rozumiana jako popraw
ność wykonania poszczególnych zadań, oceniana przez badającego na skali 
0 -1 ;

• stopień trudności zadań, oceniany przez badanego na pięciostopniowej 
skali;

• satysfakcja z wykonania każdego z trzech bloków zadań, oceniana przez 
badanego na skali pięciostopniowej;

• przyjemność odczuwana w trakcie udziału w badaniu, oceniana przez ba
danego po wykonaniu wszystkich zadań na skali pięciostopniowej.

2. Zmienne niezależne:
• deklarowany staż korzystania z internetu, mierzony w KAI;
• deklarowana częstość korzystania z internetu, mierzona w KAI;
• deklarowane powody korzystania z internetu, mierzone w KAI;
• deklarowane kompetencje korzystania z interentu, mierzone za pomocą 

SKKI;
• rodzaj instrukcji, podlegający manipulacji eksperymentalnej; badani loso

wo byli przydzielani do jednego z warunków: w warunku pierwszym ba
dani otrzymywali infrmację, że zadania, które będą wykonywać, są łatwe, 
w warunku drugim -  że zadania te są trudne (przy czym warunki różniły 
się jedynie rodzajem instrukcji, a nie trudnością zadań).

2 Wyniki uzyskane za pomocą tego urzędzenia z uwagi na ich bardzo szczegółowy charakter 
nie są przedstawione w niniejszej monografii.
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3. Zmienne kontrolowane:
• wiek;
• płeć.
Wyniki badań, które przedstawiamy w kolejnych rozdziałach tej książki, to je 

dynie najciekawsze i najważniejsze rezultaty uzyskane w naszym projekcie -  takie, 
które mogą zainteresować szersze grono czytelników.
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