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VIRTUAL SOCIAL INTEGRATION QUESTIONNAIRE – THE CONSTRUCTION 
AND PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A TOOL MEASURING THE SENSE 

OF INTEGRATION WITH THE OTHERS ON THE INTERNET SPACE

Summary. Article focuses on the common phenomenon of involvement in the ac-
tivities on the Internet, such as participating in social networks. The measurement
tool of a sense of virtual integration among Internet users, is proposed. So-called,
the VSI indicator (Virtual Social Integration) is defined as a need of affiliation that
enhances in a virtual environment during online activities in social context. Presen-
ted studies show reliability and the validity of the measurement scale. The signifi-
cances of Internet users’ sense of social support, their number of online relationships
and online activities’ diversity, are evidenced in relations with investigated VSI.
Furthermore, there is no relation between VSI and Internet addiction. Thus, it is
identified as a beneficial social phenomenon that is a common practice of maintai-
ning social bonds into virtual environment.
Key words: virtual social integration, online social relationships, sense of virtual
community

Wprowadzenie

Czy współczesna egzystencja społeczna byłaby możliwa bez Internetu? Zdalna
komunikacja dzięki podręcznej dostępności do Internetu, np. smartfony, komuni-
katory i serwisy społecznościowe, towarzyszy ludziom w niezliczonych okoliczno-
ściach – zawodowych i prywatnych. Zaspokaja wiele potrzeb egzystencjonalnych,
przynosząc osobiste korzyści – informacyjne, społeczne, emocjonalne, rozrywkowe,
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poznawcze etc. (Gerzog, Haugland, 1999; Tarpley, 2001; Johnson, 2006; Nichelson,
2007; Ma, Wang, 2009; Bonds-Raacke, Raacke, 2010; Hassenzahl, Diefenbach, Göritz,
2010; Kim, Shim, Ahn, 2011; Koo, Lee, 2011; Lin, Lu, 2011; Smock i in., 2011; Tonteri 
i in., 2011) Człowiek zaadaptował się w wirtualnej przestrzeni, uwarunkował nią
swoją codzienność, kształtując w niej swoje relacje społeczne, integrując się z innymi.

Integrującą rolę Internetu dotychczas dostrzegano w możliwości przeniesienia
relacji online do rzeczywistych uwarunkowań, poza Internetem (Kapralska, 2001).
W istocie kontakty internetowe mogą zapoczątkować spotkania „twarzą w twarz”,
co uprawdopodobnia kształtowanie się relacji społecznych, ale czy tylko w uwa-
runkowaniach poza środowiskiem wirtualnym? Internet wydaje się nieodzowny 
w obecnej egzystencji i kontaktach międzyludzkich, co zaciera wyrazistość granic
pomiędzy wymiarami życia codziennego a codzienną aktywnością w wirtualnym
środowisku (Golka, 2008). Ludzie częściej komunikują się ze sobą w sposób zdalny
niż bezpośrednio (z uwagi na nieograniczoną dostępność geograficzną). Czy moż-
liwa jest tym samym internetowa więź społeczna? Jak ją uchwycić badawczo? 
Intencją artykułu jest przedłożenie efektów badań, które pozwoliły skonstruować
trafne i rzetelne narzędzie pomiaru zjawiska „wirtualnej integracji społecznej” ro-
zumianego jako poznawczo-motywacyjne doświadczenie dążenia do podtrzymy-
wania kontaktów za pośrednictwem Internetu z innymi ludźmi (internautami). 
Pojęcie definiowane jest w kontekście zaspokajania potrzeby afiliacji (Murray, 1938),
ale w ramach aktywności w środowisku Internetu w społecznym kontekście (np.
poprzez uczestnictwo w portalach społecznościowych, jak Facebook). Analizowane
zjawisko przekłada się na identyfikację własnych odczuć związanych z innymi 
w ramach współobecności w środowisku online oraz odzwierciedla poziom zaan-
gażowania w internetowe relacje społeczne bez konieczności transponowania ich
do środowiska poza Internetem (choć tego nie wykluczając). 

Analiza badawcza zjawiska integracji społecznej wywodzi się z socjologicznej
koncepcji Durkheima (1896/1951), która mówi o jej ochronnej funkcji dla indywi-
dualnego poczucia bezpieczeństwa. Na kanwie psychologii społecznej grupę spo-
łeczną ogólnie ujmuje się jako połączone wzajemną interakcją osoby, które kierują
się wspólnymi normami i celami (Shaw, Robbin, Belser, 1981; Mika, 1984; Turner 
i in., 1987). Częsta i powtarzająca się bezpośrednia komunikacja między nimi jest
podstawą identyfikowania siebie nawzajem, co stanowi źródło poczucia zbioro-
wej odrębności wobec innych, odrębności wobec nieuczestniczących w owych dłu-
gotrwałych wzajemnych kontaktach (Homans, 1950; Merton, 1979; Brown, 1988). 
Tendencja do przebywania z innymi ludźmi wiązana jest z tworzeniem i podtrzy-
mywaniem relacji interpersonalnych (Cohen, Wills, 1985) oraz przejawia się bliską
i przyjemną kooperacją przebiegającą w atmosferze wzajemnej sympatii (np. witanie
poprzez uściśnicie sobie dłoni) i otwartości na innych (Murray, 1938; Larson, Crik-
szentmihalyi, Graef, 1982; O’Connor, Rosenblood, 1996). Dążenie do grupowania
się z innymi ma zatem związek z potrzebą afiliacji, ale także z dążeniem do zaspo-
kajania poczucia wsparcia społecznego, wiązanego z wymianą dobrami (emocjo-
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nalnymi, informacyjnymi, materialnymi) w danej strukturze społecznej, co jest pod-
stawą więzi. Stąd integracja z innymi rozumiana jest jako zasięg uczestnictwa w róż-
nych społecznych relacjach (Feldman, Cohen, 2000). Postrzeganie stopnia własnego
zintegrowania opiera się na indywidualnych odczuciach dotyczących grupy i przy-
należności do niej, nierzadko na identyfikowanym podobieństwie do innych w tej
grupie (Baron, Kerr, Miller, 1992). Odczucia dotyczące innych uczestników zinte-
growanej społeczności są istotne dla satysfakcjonującego współdziałania. Jak stwier-
dza bowiem Sarason (1986), poczucie społeczności (sense of community) jest związane
z zaangażowaniem we wspólne aktywności i z zachowaniami dotyczącymi realizo-
wania wspólnych celów. McMillan i Chavis (1986) potwierdzili także, że uczucia
przynależności i przywiązania do grupy składają się na owe poczucie społeczności.
W zakresie zainteresowania obecnością społeczną w środowisku Internetu zdefinio-
wane zostało poczucie wirtualnej społeczności (sense of virtual community) przekła-
dające się na uczucia wobec współuczestników danej grupy w ramach elektronicznej
interakcji, jak: poczucie członkostwa, identyfikacja, poczucie przynależności i przy-
wiązania (Rheingold, 1993; Obst, Zinkiewicz, Smith, 2002; Koh, Kim, 2003; Blan-
chard, Markus, 2004; Foster, 2004; Blanchard, 2007). Proponowane w niniejszym
artykule ujęcie poczucia wirtualnej integracji społecznej (WIS) odzwierciedla nato-
miast deklarowane poczucie więzi z innymi w ramach podtrzymywania relacji 
internetowych. Analizowane poczucie przekłada się na preferencję wspólnego „prze-
bywania” w Internecie i spędzania z innymi czasu online oraz wyrażanie aprobaty
kontaktowania się z innymi internautami i utrzymywania relacji z nimi. 

Internetowa sprawność komunikacji międzyludzkiej w istocie stanowi społeczne
dobrodziejstwo, w dużej mierze dlatego że relacje internetowe są źródłem wsparcia
społecznego (Eastin, LaRose, 2005; Leung, Lee, 2005; Mesch, Talmud, 2006; Lin, Bhat-
tacherjee, 2009; Liang i in., 2011; Mikal i in., 2013). Korzyści społeczne zintegrowanych
grup internautów upatruje się nie tylko w ich doraźnej użyteczności informacyjnej 
i emocjonalnej, ale także w tym, iż są źródłem prospołecznych zachowań pomocnych
w ważnych egzystencjonalnie sprawach. W związku z powyższym sformułowano 
hipotezę, że im wyższe poczucie wsparcia społecznego w środowisku Internetu, tym
wyższe poczucie zintegrowania społecznego w Internecie (hipoteza 1).

Zakotwiczenie w kręgach znajomych, np. prezentowanych na indywidualnych
profilach serwisów społecznościowych, deklaruje przynależność do danej grupy 
społecznej i uwiarygodnia prezentowaną tożsamość (Zhao, Grasmuck, Martin, 2008;
Mehdizadeh, 2010). Może przekładać się to na intensywność zaangażowania w inter-
akcje online z innymi – im większy jest krąg znajomych, tym większe prawdo-
podobieństwo sprawnego komunikowania się online, choć nie musi przekładać się
to na jakość owych relacji międzyludzkich, bo nierzadko są one przypadkowe i krót-
kotrwałe (Gross, Acquisti, 2005). Deklarowany krąg znajomych online nie oddaje
wszakże charakteru tych relacji, wspólnej zależności i stopnia zażyłości. Odzwier-
ciedla bardziej autoprezentację kontekstu społecznego online i socjometryczny zasięg
sieci kontaktów nawiązanych w danym kontekście online (np. na facebook.com) niż
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faktyczną więź międzyludzką, chociaż deklarowana przez internautę liczba znajo-
mych online ma związek z postrzeganą przez innych jego społeczną atrakcyjnością
(Tong i in., 2008). Innymi słowy, bardziej pozytywnie odbierane jest przez innych 
internautów wpisanie w większy krąg znajomych online niż w mniejszy krąg, a to
sprzyjać może nawiązywaniu więzi. W związku z powyższym sformułowano hipo-
tezę, że im wyższe poczucie zintegrowania społecznego u internautów, tym więcej
deklarują oni internetowych znajomości (hipoteza 2).

Zwraca uwagę także fakt, że specyficzność wirtualnych uwarunkowań kształ-
towania kręgów internetowych znajomych opiera się na pośredniczącej funkcji tech-
nologii (narzędzia do wymiany informacji – tekst, obraz, muzyka oraz do inter-
akcji międzyludzkiej). Internetowe zaangażowanie w społeczne relacje nieodłącznie
wiąże się z korzystaniem z owej technologii (Cachia, Compañó, Da Costa, 2007). 
Zaangażowanie w aktywności online obejmuje różnorodne powszechnie dostępne
narzędzia dotyczące kontekstu społecznego online – komunikacji, wymiany danych
(w tym oznaczanie własnej obecności społecznej, np. posiadanie profilu), zrzeszania
w danym kontekście tematycznym (np. fanpage). Odzwierciedla to czynny udział 
w oferowanej w Internecie różnorodności (tele)komunikacyjnej, odzwierciedla róż-
norodność czynności wpisanych w kontekst społeczny online (Leung, Lee, 2005;
Mróz, 2013). Im więcej wykorzystywanych jest narzędzi komunikacyjnych, tym bar-
dziej poszerzać to może dostępność społeczną w Internecie bądź może intensyfiko-
wać wirtualną obecność społeczną. Korzystanie z szerokiej gamy pośrednictwa
technologii wiąże się z posiadanymi umiejętnościami (Tapscott, 2008) i sprzyja spę-
dzaniu czasu online. Z większym prawdopodobieństwem sprzyja to także zaanga-
żowaniu w internetowe relacje interpersonalne, które mogą być źródłem poczu-
cia przynależności społecznej i identyfikacji z daną społecznością online (Bargh,
McKenna, 2004; Blanchard, 2007; Grieve i in., 2013). Sformułowano zatem hipotezę,
że im większa różnorodność aktywności w Internecie, tym większe poczucie wir-
tualnego zintegrowania społecznego (hipoteza 3).

Interakcje społeczne i realizowanie potrzeb społecznych są głównymi motywami
korzystania z Internetu (Kraut i in., 1998; Papacharissi, Rubin, 2000). Komunikacja za
pośrednictwem narzdzi ICT wzmacnia zaangażowanie w interakcje interpersonalne
i zwiększa ilość czasu spędzanego online (Song i in., 2004). Tym samym wykazane
zostały związki społecznego wsparcia i społecznych więzi w uwarunkowaniach 
online wraz z uzależnieniem od Internetu (Wang, Wang, 2013). Uzależniająca tenden-
cja do korzystania z Internetu wiązać się może z jego gratyfikującym charakterem
zaspokajania osobistych (nie wykluczając tym samym społecznych) potrzeb. Nawyk
określany jest problematycznym używaniem Internetu rozumianym jako utrata 
osobistej kontroli nad korzystaniem z Internetu i nadmierne zaangażowanie w ak-
tywności internetowe, które prowadzą do psychologicznych i szkodliwych dla umie-
jętności przystosowawczych konsekwencji (Poprawa, 2012). Niemniej jednak, mimo
że tendencję do uzależnienia od Internetu przedstawia się w kontekście więzi spo-
łecznych, to skłonność ta łączona jest generalnie z zaburzeniami emocjonalnymi oraz
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trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych (Kim 
i in., 2013; Carlisle i in., 2016). Nie jest to tożsame z wirtualną integracją społeczną,
definiowaną w niniejszym artykule w kategoriach dostrzegania korzyści i odczuwa-
nia przyjemności z relacji z innymi w sieci. W związku z powyższym w niniejszych
badaniach postawiono hipotezę, że poczucie wirtualnej integracji społecznej (WIS)
nie wiąże się z tendencją do uzależnienia od Internetu (hipoteza 4).

Konstrukcja kwestionariusza badającego poczucie 
wirtualnej integracji społecznej (WIS)

Prace nad konstrukcją narzędzia WIS obejmowały następuję etapy:
Etap 1. Analiza koncepcji przejawów życia w Internecie (Brown, 2001; Bargh,
McKenna, 2004; Blanchard, 2007; Grieve i in., 2013) oraz opracowanie puli 45 stwier-
dzeń badających poczucie wirtualnej integracji społecznej. Pozycje testowe mające
reprezentować poczucie uczestnictwa w zbiorowości wirtualnej sformułowano m.in.
na podstawie zdefiniowanych przez Brown (2001) trzech czynników efektywności
grupy współpracujcej online, są to: 1) relacje ze znajomymi (ang. online friends and
acquaintances) – obejmuje indywidualną komunikację z innymi i dzielenie się infor-
macjami, np. „Szukam możliwości w Internecie do zaprzyjaźniania się z innymi”; 2) poczucie
uznania społeczności i akceptację w grupie (ang. community conferment) – obejmuje
utożsamienie z grupą w określonym stopniu uczestnictwa we wspólnocie, np. „Jeste-
śmy ze znajomymi zgranym zespołem w sieci – gadamy, umawiamy się i dzielimy się new-
sami”; 3) poczucie koleżeństwa (ang. camaraderie) w ramach powtarzającej się inter-
akcji czy długotrwałej relacji online, np. „Jestem w portalu społecznościowym od dawna”.
Ponadto wstępna pula pozycji została uzupełniona o twierdzenia, które odzwier-
ciedlają rolę społeczną odgrywaną w zintegrowanym środowisku Internetu. Są to
zaobserwowane w wirtualnym środowisku przejawy interakcji społecznej charakte-
rystyczne dla internetowej aktywności: przeszukiwania treści (poszukiwacz), inicjo-
wania komunikacji (inicjator), komentowania treści (komentator) oraz moderowania
treści (moderator), np. „Lubię podejmować dyskusje na forach i komentować różne treści”
– jako komentator; „Moderuję treści w Internecie i kontroluję przebieg pracy innych” – jako
moderator; „Lubię zaczynać wątki do dyskusji na forum internetowym” – jako inicjator.
Etap 2. Badanie trafności treściowej metodą sędziów kompetentnych. Listę 45 twier-
dzeń odzwierciedlających obecność w zintegrowanych społecznościach interneto-
wych przedstawiono grupie tzw. sędziów kompetentnych i poproszono ich o ocenę,
na ile kolejne pozycje trafnie opisują: pozytywne nastawienie wobec relacji między-
ludzkich w wirtualnych uwarunkowaniach, identyfikację ze wspólnotą internetową,
poczucie więzi z niej wynikające lub odzwierciedlają preferencje odgrywania ról 
w internetowych uwarunkowaniach. Z 45 twierdzeń wyselekcjonowano 20 pozy-
cji, które w opinii ekspertów w największym stopniu reprezentowały zdefiniowane
obszary poczucia wirtualnej integracji społecznej. Do oceny stopnia zgodności ich
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sądów wykorzystano współczynnik zgodności sędziów kompetentnych W-Kendalla
(Brzeziński, 2003), który wyniósł 0,74.
Etap 3. Przeprowadzenie badań standaryzacyjnych (N = 520). Efektem tego etapu
była weryfikacja struktury czynnikowej oraz oszacowanie parametrów psychomet-
rycznych nowego narzędzia. Do analiz wykorzystano wyniki pochodzące z pomia-
rów przeprowadzonych drogą tradycyjną (papier i ołówek) oraz drogą elektroniczną.
W badaniach udział wzięli polscy internauci, którzy zadeklarowali aktywne uczest-
nictwo w czynnościach wykonywanych za pośrednictwem technologii i komunikacji
elektronicznej z innymi oraz którzy zadeklarowali posiadanie profili użytkowników
na portalach społecznościowych i kręgów znajomych w Internecie. Należy podkre-
ślić, że mimo zastosowania narzędzi konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA), prze-
prowadzone analizy na tym etapie w znacznym stopniu miały charakter eksplora-
cyjny. W ich efekcie zaproponowano narzędzie o strukturze jednoczynnikowej.
Etap 4. Badania nad trafnością WIS (badanie 2, N = 163; badanie 3, N = 30). Oszaco-
wano związek poczucia wirtualnej integracji społecznej, badanej nowym narzędziem
z poczuciem wsparcia społecznego w Internecie, a także aktywnością i liczbą znajo-
mych w wirtualnej sieci. Wykazano również brak relacji pomiędzy wirtualną inte-
gracją społeczną a uzależnieniem od Internetu. 

Badanie 1. Struktura czynnikowa i rzetelność 
Kwestionariusza Wirtualnej Integracji Społecznej (WIS)

Osoby badane i procedura

W badaniu wzięli udział użytkownicy Internetu (badanie 1, N = 520). Wśród
osób badanych było 266 kobiet. Uczestnicy badania byli w wieku od 21 do 39 lat. 
W celu zweryfikowania struktury czynnikowej i sprawdzenia rzetelności podskal
WIS wykonano analizy statystyczne wyników WIS zgromadzonych dwoma sposo-
bami – metodą tradycyjną poprzez wręczenie ankiety w formie papierowej (N = 233)
oraz drogą internetową poprzez rozesłanie do internautów linku dostępu do formu-
larza elektronicznego (N = 287)1. Porównując wyniki w obu grupach, nie odnotowano
istotnych różnic: w grupie osób wypełniających kwestionariusz w formie papierowej
średni wynik (M = 31,66; SD = 7,05) był niemalże identyczny w porównaniu do grupy
osób, które wykonywały badanie online (M = 31,69; SD = 6,46; t = -0,049; p = 0,96). 

1 Badanie online przeprowadzono na podstawie wytycznych Międzynarodowej Komisji
ds. Testów (International Test Commission, ITC, 2005) z uwzględnieniem: 1) dążenia do uwie-
rzytelniania osób wypełniających kwestionariusze (adresy e-mail, profile użytkowników ser-
wisu Facebook i forów tematycznych); 2) wprowadzenia informacyjnego respondentów w cel,
procedurę i zakres badania (w znacznej części przypadków respondenci mieli bezpośredni
kontakt z prowadzącym badanie przed przesłaniem kwestionariusza online); 3) etycznych
zasad bezpieczeństwa i poufności zebranych wyników.
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Wyniki

Statystyki opisowe odpowiedzi na pozycje eksperymentalnej wersji kwestiona-
riusza WIS oraz moc dyskryminacyjną tych pozycji umieszczono w tabeli 1. 

Tabela 1. Statystyki opisowe i moc dyskryminacyjna pozycji eksperymentalnej wersji
kwestionariusza WIS

Nr Stwierdzenie M SD Skoś. Kurt. Moc d.

1 Lubię komunikować się 
ze znajomymi w sieci. 3,91 1,01 -1,04 0,69 0,66

2
Jesteśmy ze znajomymi zgranym 
zespołem w sieci – gadamy, uma-
wiamy się i dzielimy się newsami.

3,46 1,19 -0,55 -0,67 0,66

3

Odkąd kontaktuję się z innymi 
w sieci, poznaję fajnych ludzi 
i podtrzymuję kontakty z tymi, 
których już znałam/em.

3,09 1,17 -0,25 -0,79 0,67

4 Lubię śledzić newsy i poszukiwać
różnych informacji w sieci. 4,13 0,98 -1,22 1,15 0,34

5 Preferuję dzielenie się z innymi 
w sieci tym, co mnie interesuje. 3,24 1,15 -0,38 -0,80 0,56

6 Lubię należeć do grupy społeczności
internetowej, jak np. Facebook. 3,34 1,19 -0,35 -0,73 0,65

7 Nie zależy mi na kontaktowaniu się
online z innymi w przyszłości. 3,10 1,23 -0,09 -0,96 0,14

8 Lubię zaczynać wątki do dyskusji 
na forum internetowym. 2,25 1,06 0,62 -0,28 0,45

9 Lubię spędzać czas z innymi online. 2,83 1,12 -0,09 -0,93 0,70

10 Szukam możliwości w Internecie do
zaprzyjaźniania się z innymi. 2,03 1,12 0,99 0,15 0,46

11
Nie zależy mi na uczestniczeniu 
we wspólnych dyskusjach online, 
np. na forach.

3,26 1,24 -0,21 -0,96 0,17

12
Mam swoją grupę znajomych 
w sieci i wiele nas łączy, jak np. 
zainteresowania.

3,16 1,19 -0,39 -0,89 0,63

13 Lubię podejmować dyskusje 
na forach i komentować różne treści. 2,52 1,12 0,38 -0,72 0,58

14 Wolę kontaktować się z innymi 
online. 2,20 1,14 0,63 -0,66 0,43

15 Nie lubię udzielać się w sieci tak jak
inni, tylko się przyglądam. 3,44 1,19 -0,30 -0,90 0,12

16 Jestem w portalu społecznościowym
od dawna. 3,69 1,22 -0,97 -0,03 0,50
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Na podstawie analizy mocy dyskryminacyjnej (mierzonej korelacją odpowiedzi
z wynikiem ogólnym skali) odrzucono trzy pozycje kwestionariusza, które odzna-
czały się najgorszymi parametrami (poz. 7, 11 i 15).

Strukturę czynnikową kwestionariusza WIS weryfikowano z wykorzystaniem
konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA), którą wykonano w programie R w wersji
2.15.2 (R Development Core Team, 2012) przy użyciu pakietu lavaan (Rosseel, 2012).
W kolejnych krokach testowano model czteroczynnikowy odzwierciedlający zdefi-
niowane wcześniej cztery obszary wirtualnej integracji społecznej2 i porównano go
z modelem jednoczynnikowym oraz modelem hierarchicznym (zakładającym ist-
nienie czterech czynników składających się na jeden czynnik nadrzędny). Wskaźniki
dopasowania testowanych modeli do danych zawiera tabela 2.

Tabela 2. Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej: zestawienie wskaźników do-
pasowania do danych 3 modeli skali WIS zbudowanej z 17 pozycji.

17 Moderuję treści w Internecie 
i kontroluję przebieg pracy innych. 2,04 1,16 0,96 -0,07 0,33

18

Gdybym nie miała/nie miał profilu 
w portalu społecznościowym, 
to nie miałabym/miałbym fajnych
znajomych.

1,48 0,83 1,90 3,44 0,34

19
Nie lubię kontaktować się z innymi
drogą internetową. (odwrócony
klucz punktacji odpowiedzi)

3,57 1,12 -0,42 -0,64 0,51

20 Lubię załatwiać różne rzeczy 
z innymi w sieci. 3,36 1,05 -0,57 -0,20 0,60

Model χ2 df P < CFI TLI SRMR RMSEA

4-czynnikowy 357,97 113 0,01 0,96 0,95 0,07
0,065 

(0,057-0,072)

1-czynnikowy 378,63 119 0,01 0,95 0,95 0,08
0,065 

(0,058-0,072)

Hierarchiczny 358,24 115 0,01 0,96 0,95 0,07
0,064 

(0,056-0,071)

Adnotacja: N = 520; χ2 – chi-kwadrat (estymator DWLS); df – liczba stopni swobody statystyki
χ2; CFI – względny indeks dopasowania; TLI – indeks Tuckera-Lewisa; SRMR – wystandary-
zowany pierwiastek średniego kwadratu reszt; RMSEA – pierwiastek kwadratu błędu apro-
ksymacji.

2 Cztery obszary WIS obejmują trzy czynniki efektywności współpracujących osób 
w wirtualnej grupie wedle Brown (2001) oraz czynnik dotyczący ról społecznych w interne-
towej zbiorowości (Golka, 2008).

cd. tabeli 1
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Uzyskane wyniki analizy czynnikowej wskazują, że wszystkie trzy modele po-
siadają podobne miary dopasowania do danych: zmiany wartości χ2 nie są staty-
stycznie istotne (zob. Schermelleh-Engel, Moosbrugger, Müller, 2003; Konarski,
2009). W kolejnym kroku zbadano rzetelność pomiaru czterech podskal oraz skali
ogólnej WIS. Model czteroczynnikowy okazał się nieakceptowany ze względu na
niską rzetelność podskal „uznanie społeczności” (α Cronbacha = 0,59), „koleżeństwo”
(α Cronbacha = 0,56) oraz „odgrywanie ról w społeczności internetowej” (α Cronba-
cha = 0,55). W przypadku podskali „relacje ze znajomymi” rzetelność okazała się na
niskim, choć warunkowo akceptowalnym poziomie (α Cronbacha = 0,66). Rzetelność
obliczona dla pomiaru ogólnej wirtualnej integracji społecznej badanej za pomocą
17 pozycji wyniosła α Cronbacha = 0,87 (0,87-0,89; w 95% przedziale ufności). Wyniki
te skłoniły autorów narzędzia do rozpatrzenia rozwiązania jednoczynnikowego.
Niemniej jednak analiza jednowymiarowości (Horn, 1965), przy wysokiej pierwszej
wartości własnej (5,43), wskazała na za wysoką drugą wartość własną (1,42). Dlatego
w kolejnych krokach zdecydowano się zawęzić zakres zmiennej badanej nowym 
narzędziem i usunąć pozycje skali o najniższych ładunkach czynnikowych tak, aby
ostateczna wersja narzędzia odzwierciedlała strukturę jednoczynnikową. Przy selek-
cji pozycji kierowano się również ich treścią. Uwzględniając to kryterium, wybrano
stwierdzenia najlepiej oddające ogólny charakter poczucia wirtualnej integracji spo-
łecznej i w największym stopniu badające WIS, jako pozytywne nastawienia wobec
własnej aktywności w sieci w kontekście relacji z innymi. Ostateczna wersja skali
WIS zbudowana jest z 10 pozycji mierzących jeden czynnik. Wartości ładunków
czynnikowych pozycji testowych WIS umieszczono w tabeli 3. Przeprowadzona kon-
firmacyjna analiza czynnikowa ostatecznego modelu pozwala uznać go za dobrze
dopasowany do danych: χ2 = 54,39; df = 35; CFI = 0,99; TLI = 0,99; SRMR = 0,05; RMSEA
= 0,033 (90% PU: 0,013-0,049). Rozwiązanie jednoczynnikowe skróconej skali potwier-
dza również analiza rzetelności i jednowymiarowości: α Cronbacha = 0,87; pierwsza
wartość własna = 4,61; druga wartość własna = 0,95.

Tabela 3. Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej: jednoczynnikowa struktura
skali WIS składającej się z 10 pozycji

Nr 
pozycji

Stwierdzenie Ładunek

1 Lubię komunikować się ze znajomymi w sieci. 0,72

2 Jesteśmy ze znajomymi zgranym zespołem w sieci 
– gadamy, umawiamy się i dzielimy się newsami. 0,71

3 Odkąd kontaktuję się z innymi w sieci, poznaję fajnych ludzi 
i podtrzymuję kontakty z tymi, których już znałam/em. 0,70

5 Preferuję dzielenie się z innymi w sieci tym, co mnie interesuje. 0,60

6 Lubię należeć do grupy społeczności internetowej, jak np. 
Facebook. 0,63

9 Lubię spędzać czas z innymi online. 0,69
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Adnotacja: N = 520; w obliczeniach zastosowano estymator DWLS. W tabeli podano standa-
ryzowane wartości ładunków. 

Badanie 2. Poczucie wirtualnej integracji społecznej 
a różnorodność aktywności, liczba znajomych 

oraz odczuwane wsparcie w Internecie

W celu wykazania trafności narzędzia WIS sprawdzone zostały jego związki 
z deklarowaną liczbą znajomych w Internecie, różnorodnością aktywności online
oraz deklarowanym poczuciem wsparcia społecznego w Internecie. 

Osoby badane i procedura

W badaniu wzięło udział N = 163 użytkowników Internetu, w tym 122 kobiety.
Uczestnicy badania byli w wieku od 18 do 65 lat (M = 31,50; SD = 8,14). Pomiar zrea-
lizowano drogą internetową poprzez rozpowszechnienie linku dostępu do formu-
larza elektronicznego w różnych zasobach Internetu skupiających społeczności:
profile facebook.com, forum dyskusyjne wegedzieciak.pl, forum dyskusyjne SDPG
(Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej) oraz korespondencja e-mail. Zdalny
pomiar opierał się na zaleceniach International Test Commission (2005) dążących
do uwierzytelniania respondentów i minimalizacji potencjalnego zafałszowania od-
powiedzi przez respondentów (z zachowaniem ich anonimowości). 

Pomiar zmiennych i zastosowanie narzędzia 

Wirtualna integracja społeczna. Kwestionariusz WIS składający się z 10 stwier-
dzeń, opisany w niniejszym artykule.

Aktywność w Internecie. Osoby badane poproszono o zaznaczenie, które z po-
danych czynności internetowych są typowe dla ich aktywności (opcja tak/nie). 
Lista obejmuje 20 przykładów wykonywanych przez internautów czynności, w tym 
10 aktywności w Internecie, np. „YouTube”, „aktualizacja profilu w social media” oraz
10 przykładów obszarów aktywności internautów, np. „Skype”, „forum dyskusyjne”, 
„fanpage”. Wynikiem pomiaru aktywności w Internecie była suma zaznaczonych 
w kwestionariuszu pozycji. Do oszacowania rzetelności zastosowano wzór KR-20
(zob. Brzeziński, 2003), współczynnik rzetelności = 0,73.

12 Mam swoją grupę znajomych w sieci i wiele nas łączy, jak np.
zainteresowania. 0,62

13 Lubię podejmować dyskusje na forach i komentować różne
treści. 0,53

19 Nie lubię kontaktować się z innymi drogą internetową. 
(odwrócony klucz punktacji odpowiedzi) 0,52

20 Lubię załatwiać różne rzeczy z innymi w sieci. 0,59

cd. tabeli 3
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Liczba znajomych w Internecie. Osoby badane zostały poproszone o podanie
liczby znajomych z własnego grona nawiązanych relacji drogą online, np. krąg kon-
taktów prezentowany na profilu serwisu społecznościowego.

Odczuwane społeczne wsparcie w Internecie. Do pomiaru zmiennej wykorzys-
tano narzędzie Kwestionariusza Berlin Social Support Scales (BSSS) – część A, autorstwa
Schwarzera i Schultz (2000) w polskiej adaptacji Łuszczyńskiej i Kowalskiej (Łusz-
czyńska i in., 2006) mierzącego poczucie wsparcia społecznego. Względem orygi-
nalnego narzędzia zastosowano zmienioną instrukcję, której celem było odniesienie
pytań dotyczących poczucia wsparcia wyłącznie do środowiska Internetu. Respon-
denci ustosunkowywali się do podanych stwierdzeń na czterostopniowej skali
(gdzie 1 = „twierdzenie całkowicie nieprawdziwe”, a 4 = „twierdzenie całkowicie
prawdziwe”), np. „Ilekroć źle się czuję, inni okazują mi, że czują do mnie sympatię”;
„Ważną rzeczą jest dla mnie, by zawsze mieć kogoś, kto mnie wysłucha”; „Gdy jestem zmart-
wiony, szukam kogoś, z kim mógłbym porozmawiać”. Rzetelność zastosowanego w ba-
daniu narzędzia wyniosła α Cronbacha = 0,93.

Wyniki

Średnie oraz odchylenia standardowe uzyskanych wyników, a także macierz
korelacji między badanymi zmiennymi umieszczono w tabeli 4.

Tabela 4. Statystyki opisowe i macierz korelacji między badanymi zmiennymi

Zmienne
Alfa 

Cronbacha
M SD 1 2 3

1
Wirtualna integracja 
społeczna

0,88 33,15 8,00 -

2 Aktywność w Internecie 0,73 11,87 3,38 0,47** -

3
Liczba znajomych 
w Internecie

- 206,17 244,43 0,29** 0,27** -

4
Odczuwane wsparcie 
społeczne w Internecie

0,93 50,00 10,11 0,34** 0,16* 0,07

Adnotacja: N = 163; * korelacja istotna na poziomie 0,05; ** korelacja istotna na poziomie 0,01.

Uzyskane wyniki badań pozwoliły potwierdzić przewidywania, że im wyższe
poczucie wirtualnej integracji społecznej badanych, tym: odczuwają oni silniejsze
wsparcie społeczne doświadczane w przestrzeni Internetu (hipoteza 1), posiadają
liczniejsze grono znajomych (hipoteza 2) oraz prezentują bardziej różnorodną ak-
tywność w Internecie (hipoteza 3).
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Badanie 3. Poczucie wirtualnej integracji społecznej 
a uzależnienie od Internetu

Osoby badane i procedura

W badaniu wzięło udział N = 30 użytkowników Internetu, w tym 19 kobiet.
Uczestnicy badania byli w wieku od 18 do 24 lat. Badanie zrealizowano w schemacie
podłużnym. Osoby badane co tydzień przez okres jednego miesiąca wypełniały
kwestionariusz do badania poczucia wirtualnej integracji społecznej (WIS) oraz test
problematycznego używania Internetu PUI. Pomiar był przeprowadzany drogą
elektroniczną za pośrednictwem platformy e-learningowej UNO (narzędzie zdalnego
nauczania stosowane w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej). Użytkownicy UNO posiadają
swoje profile, co ułatwiło uwierzytelnienie powtarzanych pomiarów (z zachowa-
niem ich anonimowości).

Pomiar zmiennych i zastosowanie narzędzia 

Wirtualna integracja społeczna. Kwestionariusz WIS składający się z 10 stwier-
dzeń, opisany w niniejszym artykule.

Uzależnienie od Internetu. Do pomiaru zmiennej zastosowane zostało narzędzie
Test Problematycznego Używania Internetu (PUI), będącego polską adaptacją (Po-
prawa, 2011) narzędzia Internet Addiction Test autorstwa Young (1998). Respondenci
ustosunkowywali się na sześciostopniowej skali odzwierciedlającej częstotliwość
(od 1 = „nigdy” do 6 = „zawsze”) występowania podanych stwierdzeń, np. „Zanied-
buję obowiązki domowe na rzecz dłuższego przebywania online”; „Próbuję ukrywać przed
innymi to, jak długo przebywam w sieci”; „Zauważam, że muszę wydłużać czas spędzany
w Internecie, aby osiągnąć satysfakcję z korzystania z sieci”. Przedział rzetelności skali 
α Cronbacha w poszczególnych pomiarach wyniósł od 0,88 do 0,93.

Wyniki

Statystyki opisowe oraz współczynniki korelacji badanych zmiennych (w po-
miarze początkowym i końcowym) umieszczono w tabeli 5.

Tabela 5. Porównanie wyników PUI i WIS mierzonych dwukrotnie w miesięcznym
odstępie czasowym

Zmienna

Pomiar początkowy Pomiar końcowy
Korelacja między 

pomiarami

M SD M SD PUI WIS
PUI 17,57 7,35 17,34 8,16 0,58** 0,09
WIS 32,83 6,71 33,33 7,4 -0,20 0,35*
Adnotacja: N = 30; * korelacja istotna na poziomie 0,05; ** korelacja istotna na poziomie 0,01;
PUI – problematyczne używanie Internetu; WIS – wirtualna integracja społeczna. 
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Uzyskane wyniki potwierdzają brak związku między poczuciem wirtualnej 
integracji społecznej a problematycznym, związanym z uzależnieniem, użytkowa-
niem Internetu (hipoteza 4). Jednocześnie pomiar obu zmiennych w odstępie jed-
nego miesiąca wskazuje, że zjawisko uzależnienia od Internetu jest bardziej stabilne
w czasie od poczucia wirtualnej integracji społecznej. 

Generalna dyskusja

Zaprojektowane narzędzie WIS oddaje poczucie zintegrowania z innymi inter-
nautami analizowane w kontekście realizacji potrzeby przebywania z innymi w śro-
dowisku online. Ostateczna wersja skonstruowanego narzędzia WIS o twierdzeniach
charakteryzujących się najwyższą trafnością wyrażoną ładunkiem czynnikowym
uwydatnia preferencje relacji internetowych, akcentując tym samym społeczny kon-
tekst pomiaru. Twierdzenia kwestionariusza WIS koncentrują się na pozytywnej
ocenie interakcji z innymi internautami, odnoszą się do dostrzeganych korzyści wy-
nikających z aktywności w sieci społecznej, podkreślają walory przynależności do
owej grupy. W ramach wykazania rzetelności i trafności proponowanej skali okre-
ślonych zostało tym samym wiele właściwości analizowanego zjawiska poczucia
wirtualnej integracji społecznej. Potwierdzono jego związek z poczuciem wsparcia
społecznego w Internecie (hipoteza 1), co wzmacniać może założenie o możliwej
więzi z innymi w środowisku online. Zaangażowanie w internetowe interakcje 
społeczne i ich powtarzalność, np. w ramach wirtualnego współdziałania poprzez 
dzielenie się informacjami lub współtworzenie treści, wzmacnia wirtualne relacje
społeczne (Brown, 2001; Cachia, Compañó, Da Costa, 2007; Park, Jin, Annie Jin, 2011;
Park i in., 2014). Wsparcie społeczne jest generalnie silnym predyktorem grupowa-
nia się z innymi (Donald, Ware, 1982; Feldman, Cohen, 2000), który został potwier-
dzony w uwarunkowaniach online (Eastin, LaRose, 2005; Mikal i in., 2013), także dla
badanego zjawiska WIS. Ponadto wykazano, iż deklarowane większe grono relacji
online wiąże się z większym poczuciem zintegrowania społecznego u internautów.
Liczebność znajomych online wydaje się zwiększać prawdopodobieństwo uzyski-
wania korzyści, których źródłem są inni ludzie, np. potwierdza przynależność do
określonej społeczności (Zhao, Grasmuck, Martin, 2008; Mehdizadeh, 2010) bądź
jest źródłem akceptacji społecznej (Rutledge, Gillmor, Gillen, 2013). Nierzadko bo-
wiem intencją interakcji społecznych jest oczekiwanie osobistego zysku, np. emo-
cjonalnego, związanego z polepszaniem samopoczucia i poszukiwaniem wsparcia
(Weiss, 1974; Hirsch, 1980; 1981; Wilcox, 1981; Heitzmann, Kaplan, 1988; Wills, Shi-
nar, 2000). Potwierdzona hipoteza 2 sugeruje zatem potencjalność budowania z in-
nymi więzi w Internecie identyfikowaną z liczebnością własnego grona społecznego
w sieci. Wykazany związek jest istotny statystycznie, chociaż o relatywnie niskiej
wartości. Szeroki krąg znajomych internetowych, nawet liczący setki i deklarujący
tym samym przynależność do określonych grup, nie musi przekładać się na charak-
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ter tych więzi. Poczucie wirtualnego zintegrowania jest także łączone z różno-
rodnym użytkowaniem narzędzi technologii pośredniczącej w komunikacji online. 
Relację tę potwierdza analiza hipotezy 3. Im większa różnorodność interneto-
wych aktywności obejmujących kontekst społeczny, tym większy WIS. Sugerować
to może, że jeśli internauta korzysta z szerszej gamy dostępnych narzędzi, zwiększa
zasięg dostępności społecznej online, a tym samym być może wzmacnia poczucie
własnej obecności społecznej i zwiększa prawdopodobieństwo nawiązywanych
więzi z innymi. 

Analizowane poczucie wirtualnej integracji społecznej (WIS) wydaje się korzyst-
nym zjawiskiem społecznym, które nie łączy się z uzależnieniem od Internetu. Zgod-
nie z przewidywaniami nie odnotowano istotnego związku WIS z problematycznym
używaniem Internetu (hipoteza 4). Mimo że przyczyny uzależniającego charakteru
relacji społecznych w Internecie identyfikowane są z gratyfikującą rolą emocji, jaką
jest radość (Song i in., 2004; Chou, Condron, Belland, 2005; Wang, Wang, 2013), to
skłonność ta spójna jest z zaburzonymi umiejętnościami budowania relacji społecz-
nych (Kim i in., 2013; Carlisle i in., 2016). Dodatkowo, w opisanym w niniejszym ar-
tykule badaniu, analiza relacji WIS z uzależnieniem online obejmowała specyficzny
kontekst nawiązywania więzi społecznych w ramach zdalnego współdziałania (plat-
forma UNO). Społecznym kontekstem badanych jest tu kooperacja, zatem ma cha-
rakter bardziej zadaniowy niż emocjonalny. Należy się spodziewać, że w sytuacjach
tego typu, gdy cel integracji społecznej w sieci jest bardziej praktyczny, nie ma ona
powiązania z problematycznym używaniem Internetu.

Ograniczeniem zaprezentowanych badań jest nieuwzględnienie zmiennych 
będących potencjalnymi konsekwencjami poczucia wirtualnej integracji społecz-
nej (np. poczucie dobrostanu, ocena jakości relacji społecznych). W badaniach nie
zmierzono również nasilenia potrzeby afiliacji badanych użytkowników Internetu,
a także nie wyczerpano spektrum potencjalnych uwarunkowań WIS (np. umiejęt-
ności korzystania z technologii ICT, doświadczenia używania Internetu w codzien-
nym życiu). Tego rodzaju badania mogą znacząco przyczynić się do podniesienia
trafności teoretycznej skali. Jednocześnie zaprezentowane wyniki stanowią wsparcie
dla nurtu badań podkreślającego rolę środowiska Internetu w relacjach społecznych.
Korzystny charakter analizowanego zjawiska, jakim jest WIS, stanowi kontrapunkt
dla szeroko dyskutowanych w literaturze negatywnych konsekwencji korzystania
z Internetu (Turkle, 1995; Song i in., 2004; Spitzer, 2015). Przegląd dotychczasowych
badań obejmujących środowisko internautów uwydatnia silną koncentrację na pro-
blematycznym używaniu Internetu sprowadzającym się do uzależnienia. Akcent 
ten wiąże się z dostępną ofertą narzędzi psychometrycznych, np. dużą popularno-
ścią cieszy się Test Uzależnienia od Internetu (Internet Addiction Test, IAT) opraco-
wany przez Young (1998), który uwypukla negatywną rolę Internetu. Narzędzie to
było adaptowane do polskich warunków przez Majchrzaka i Ogińską-Bulik (2006), 
a także przez Poprawę (2011; 2012) oraz Hawiego, Błachnio i Przepiórkę (2015).
Skonstruowana została ponadto Skala Ryzyka Nadmiernego Używania Internetu
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(SNUI) przez Kaliszewską (2010). Tym samym zaprojektowany kwestionariusz 
poczucia wirtualnej integracji społecznej (WIS) jest próbą uzupełnienia psycho-
metrycznej oferty narzędzi do pomiaru środowiska Internetu.

Pośrednicząca rola Internetu w relacjach międzyludzkich wydaje się zaspokajać
afiliacyjną potrzebę funkcjonowania społecznego. Współczesna integrująca rola 
Internetu oferuje coś więcej niż tylko możliwość spotkania poza Internetem, o której
mówiła Kapralska (2001), gdyż dzisiejsza technologia, jak Skype czy opcja tzw. Face-
Time na iPhonie czy iPadzie, także oferuje możliwości komunikacji „twarzą w twarz”.
Owa bezpośredniość i związane z nią poczucie bliskości z innymi bywają jednak
dyskusyjne. Niezależnie bowiem od postrzeganego wrażenia społecznej przystęp-
ności w komunikacji online, pozostaje ona zdalna i zapośredniczona technologią
(Turkle, 1995; 2011). 
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Streszczenie. Artykuł koncentruje się na powszechnym zjawisku uczestnictwa 
w społecznych sieciach internetowych. Proponowane jest narzędzie pomiaru po-
czucia wirtualnego zintegrowania z innymi internautami, tzw. wskaźnik WIS (Wir-
tualna Integracja Społeczna). Jego znaczenie jest definiowane potrzebą afiliacji
realizowaną w wirtualnym środowisku podczas aktywności online w społecznym
kontekście. Przeprowadzone badania potwierdzają rzetelność i trafność propono-
wanej skali pomiaru. Została wskazana istotność relacji WIS z poczuciem wsparcia
społecznego internautów, deklarowaną przez nich liczbą internetowych znajomych
oraz ich preferencją różnorodnych aktywności online. Ponadto wykazano brak
związku poczucia WIS z tendencją do uzależnienia od Internetu. Sugeruje to tym
samym korzystną rolę WIS jako przejaw powszechnej praktyki dążenia do pod-
trzymywania społecznej więzi w środowisku Internetu.
Słowa kluczowe: wirtualna społeczna integracja, społeczne relacje online, poczucie
wirtualnej społeczności
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