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Identyfikacja podmiotowych ryzykownego korzystania  

z Internetu  

 

 

Abstract 

Identification of subjective correlates of risky Internet use 

The article presents a description of four research projects aimed at identifying the relationship between 

the variables of a subjective nature and engaging in excessive use of the Internet. The aim of the first project is to 

answer the question: Are there any relationships (and what is the nature of these relationships) between an 

excessive use of the Internet and the sense of loneliness and interpersonal relations? In the second project the 

analysis focused on answers to the question: Is there a relationship (and what is its specificity) between the level 

of emotional intelligence and excessive involvement in the Internet? The third project provides answers to the 

following research question: Is there a relationship (and what is its nature) between personality traits included in 

the Five-Factor Model of Personality by Paul Costa and Robert McCrae and the risk of addiction to the Internet? 

The fourth project answers the question: does the level of involvement in blogs modify the relationships between 

the crisis in the valuation and the quality of life?  

The study was carried out as a part of research topics in the Chair of Social Psychoprevention of 

Catholic University of Lublin by the students attending the introductory seminar of psycho-social pathology. The 

subjective correlates of excessive use of the Internet and define future directions of research, and on the other – 

allow to generate a series of research and application recommendations for behavioral addiction prevention. 

 

 

1.  

podmiotowymi a nadmiernym korzystaniem z Internetu 
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 z drugiej – szybkie tempo wzrostu 

negatywnego zjawiska  

 

 . Jak 

wynika z przeprowadzonych w 2011 roku przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii 

Stowarzyszenia Natanaelum , realizowanych w ramach projektu 

behawioralnych, 
1
, w 

 lub inne 

przeprowadzone na Polak w szponach hazardu  

 12 

,  

,  

 ryzyka 

psychologiczny,  

oraz 

czne –w takich obszarach, jak np.: 

 efektywnej komunikacji, radzenie sobie z negatywnymi emocjami  

i stresem (Aouil, Siedlaczek, 2011; Badora, Gwiazda, Hermann, Kalka, Moskalewicz, 2012, 

Poprawa, 2006). na poziomie indywidualnym i/lub 

 

nad obecnym stanem wiedzy w tym zakresie. Istnieje 

o charakterze epidemiologicznym, 

 

, czynniki 

.  

grantu: 

w tym hazardu problemowego/patologicznego w Polsce. 
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e funkcjonowania bez Internetu. 

tego funkcj   

i .  znajomymi, 

poznawania nowych ludzi, dokonywania online, szybki 

 Internet wykorzystywany jest w edukacji  

i online. 

pomocy ( -Szczechura, Jung-Wolska, 2011; Porczyk i in., 2011).  

wysokiej podejmowany jest 

 

 

ono wiele kontrowersji i nie jest jednoznaczne w interpretacji (Davis, 

2001, Joinson, 2003, Jakubik, . przez  

K. Young i oznacza 

dowej i psychologicznej (Young, 1996). W Polsce na razie nie dysponujemy 

 . 

OS w 2012 r e 

tego rodzaju 

specyfiki samego medium 

komunikacyjnego oraz r i internetowej. 

Dotychczasowe b  od Internetu  

a  – np. 

  Badora i in.,  

r   

w  

w relacjach w sieci internetowej (Zhao, 2005; Leung, 2002; , 2011).  

 (Badora, Gwiazda, Hermann, Kalka, Moskalewicz, 

2012).    od Internetu  

online, 

(Thatcher, Goolam, 2005; Leung, 2004; Young, 1998; Aouil, Siedlaczek, 2011). Korelatem 
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zaburzonego (Cruzado i in., 2006; 

Morahan-Martin, 2000).  

 

internetowej. 88,8% 

  

sieci t 1/5 badanych  

takich  internetowych, jak: 

korzystanie z porta online, poszukiwanie informacji potrzebnych 

do pracy  

rach i grupach dyskusyjnych, gra . 

 

wszystkich . Osoby z niskim i wysokim poziomem 

 

bankowych online oraz c  gazety i czasopisma elektroniczne (Badora i in., 2012). 

Ciekawe jest to  od 

Internetu 

iczania Przy tym blisko 45% 

 od sieci ny w Internecie 

(Badora i in., 2012).  

 na szkodach 

internetowej (Jarosz, 2006; Baruch, 2001; Kaliszewska, 2006; 

Kim, 2008). Dlatego w

ryzykowanego w 

   w  

a czynnikami o charakterze psychologicznym – m.in. z poczuciem osamotnienia, rodzajem 

oraz z 
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1. Metodologia prowadzonych  

 

Charakterystyka metodologiczna pierwszego projektu badawczego (realizator: 

Anna Dubisz). Problem badawczy : 

internetowej a poczuciem osamotnienia i relacjami interpersonalnymi? Do przedstawionego 

 badawcze: 

 

H1: Wraz ze wzrasta poczucie 

osamotnienia. 

H2: Osoby  

interpersonalnych o charakterze negatywnym typu: Pewny Siebie-

Arogancki-Wyrachowany (BC) oraz Zimny-  

H3:  w aktywno ci internetowe 

-Szczery (JK), 

-Zgodny (LM), Towarzyski-Ekstrawertywny (NO). 

 

 – uc  

w wieku 17- – 46%. Do 

weryfikacji  

1)  J. Rascha de Jon-Gierveld i F. Komphuis w polskiej adaptacji  

J. Rembowskiego; 

2) Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS-R S. J. Wigginsa; 

3)  R. Poprawy, Internet 

Addiction Test K. Younga; 

4) ca dane socjodemograficzne. 

 

Charakterystyka metodologiczna drugiego projektu badawczego (realizator: 

). W ramach opisywanego projektu postawiono pytanie badawcze 

Do tak 

postawionego problemu badawczego  
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H1: , 

internetowe. 

H2:  

H3: Kobiety po   

 

Analizy przeprowadzono  – -24 lata.  

takich metod pomiaru, jak: 

1) Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE); N.S. Schutte, J. M. Malouffa, L. E. 

Hall, D. J. Haggerty’ego, J. T. Coopera, C. J. Goldena, L. Dornheima 

2)  R. Poprawy, Internet 

Addiction Test K. Younga; 

3) . 

 

Charakterystyka metodologiczna trzeciego projektu badawczego (realizator: 

Klaudia Zarucka)

odpowiedzi na pytanie: 

 Do 

ezy badawcze: 

 

H1:  w  

H2: w 

 

cymi przed 

sieciowe . 

 

Postawione hipotezy  w wieku 20-24 lata. W grupie 

 

 

1) -PI-R P. T. Costy i R. R. McCrae; 

2)  R. Poprawy, Internet 

Addiction Test K. Younga; 

3) . 
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Charakterystyka metodologiczna czwartego projektu badawczego (realizator: 

. W badaniach zawartych w tym projekcie poszukiwano odpowiedzi na 

pytanie internetowe modyfikuje 

 Do przedstawionego problemu 

badawczego  

 

H1.  internetowe nie u  

.  

internetowe 

 

 

Postawione hipotezy zweryfikowano na grupie – 

popularnych : 

- – 30%. 

 

 

1)  P. Olesia; 

2) WHOQOL-BREF – metody 

 ; 

3) logi P. (metoda autorska). 

 

Charakterystyka metod badawczych Skala 

 J. Rascha, de Jon-Gierveld i F. Komphuis w polskiej adaptacji J. Rembowskiego, 

do pomiaru  

1. – pomiar odczuwania  

i zainteresowania ze stron  bezsensu i pustki oraz 

odczuwania odrzucenia; 

2. – pomiar odczuwania utraty istotnych relacji 

; 

3. Poczucie utraty grupy towarzyskiej – pomiar poczucia braku grupy towarzyskiej, poczucia 

 ze strony 

innych; 
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4. –  relacji z innymi oraz posiadania bliskiej 

; 

5. – pomiar y 

  i odczuwania akceptacji z ich 

strony. 

 

Osoby badane us

i mierzona 

bacha wynosi 0,66 (Rembowski, 1992; , 2011). 

 

Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS-R (Interpersonal Adjective Scales) 

J. Wigginsa   funkcjonowanie 

interpersonalne. 

– nigdy, 2 – bardzo rzadko, 3 – czasami, 4 – – 

 

ogrupowane w osiem 

inter , 2001): 

1. Pewny siebie- – 

w dyskusjach; 

2. Arogancki-Wyrachowany (BC) – 

irytacji osoba  

 

3. Zimny- – jednostka 

 

4. -Introwertywny (FG) – wymiar o nasileniu cech introwertywnych,  

znych, 
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5. Niezdecydowany- – 

wysoki rezultat wskazuje na odczuwanie 

dyskomfortu przy   

6. -Szczery (JK) – 

 

niesie pomoc innym; 

7. -Zgodny (LM) – 

 

8. Towarzyski-Ekstrawertywny (NO) – osoba jest 

radosna, entuzjastyczna w rela ch, przyjacielska, otwarta 

 

 

  

w IAS-R od 0,79 do 0,86. 

 

 R. Poprawy jest  metody 

Internet Addiction Test K. Younga. O

 Respondent udziela odpowiedzi na skali od 0 do 5, 

gdzie 0 oznacza nie dotyczy, 1 – sporadycznie, 2 – rzadko, 3 – czasem, 4 – – 

zawsze. W polskiej adaptacji do kwestionariusz  

na Analiza czynnikowa 

 

  wynik, 

bacha wynosi 0,94 (Poprawa, 2006). 

 

Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE (N.S. Schutte, J.M. Malouff, L.E. 

Hall, D. J. Haggerty, J.T. Cooper, C.

 

iej 0,40. Badany ocenia na skali  

od 1 (zdecydowanie nie ) do 5 (
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jego funkcjonowania. bacha 

wynosi: , 0,78 dla kobiet oraz .  

 

-PI-R Costy P. T. i McCrae R. R. w opracowaniu 

R. Drwala (1995) jest 

ci, Ekstrawersji ci ci  

ci

 

alfa Cronbacha dla wszystkich skal, poza Ugo  

 

 P. Olesia  

 

 

rezultaty w czterech podskalach:  

1.  

2.  

3.  

4.  

prawda, nie jestem pewien, z.  alfa Cronbacha wynosi 0,90 dla 

0,76 – 0, 73 dla podskal. 

 

metody WHOQOL-BREF 

sferach: somatycznej, psychologicznej, socjalnej or

a, zabezpieczenia materialnego,  

 i in., 

– 

– – dobra, 5 –  

0,54-0.91. 
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wania w Blogi P.  osób  

 internetowe

 

 (od  

alfa Cronbacha wynosi 0,91. 

 

6. Wyniki przeprowadzonych  

 

Wyniki uzyskane w pierwszym projekcie badawczym.  

osamotnienia, Tabeli 1. 

 

 (N=50) 

 

W badaniach uzyskano  

ie utraty grupy towarzyskiej  

a problematycznym u

dwoma wymiarami poczucia osamotnienia – 

– a problematycznym korzystaniem z Internetu.  

Nie uzyskano istotnych statystycznie z

 

 

W T  hipotezy drugiej, 

acji 

Wymiary poczucia osamotnienia 

Problematyczne  Internetu 

r-Pearsona P N 

 ,480*** ,000 50 

 
,200 ,164 50 

Poczucie utraty grupy towarzyskiej ,348* ,013 50 

 -,307* ,030 50 

Poczucie  
-,414** ,003 50 
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interpersonalnych o charakterze negatywnym: Pewny siebie- -

Wyrachowany (BC) oraz Zimny-  

 

Tabela 2. nterpersonalnych: Pewny siebie- -

Wyrachowany (BC) oraz Zimny-  (N=50) 

Wymiary relacji interpersonalnych 

 Internetu 

r-Pearsona p N 

Pewny siebie-  ,028 ,844 50 

Arogancki-Wyrachowany (BC) ,234 ,102 50 

Zimny- (DE) ,297* ,036 50 

 

Otrzymane wyniki potwierdza  

Internetu a wymiarem relacji interpersonalnych o charakterze Zimny-

 

wymiarami relacji interpersonalnych typu: Pewny 

siebie- -Wyrachowany (BC).  

 

- -Zgodny (LM), Towarzyski-

Ekstrawertywny (NO) Tabeli 3. 

 

Tabela 3. erpersonalnych: -Szczery -Zgodny 

(LM) oraz Towarzyski-Ekstrawertywny (NO) a problematycznym u  

Wymiary relacji interpersonalnych 

 Internetu 

r-Pearsona p N 

-Szczery (JK) ,094 ,515 50 

-Zgodny (LM) -,030 ,837 50 

Towarzyski-Ekstrawertywny (NO) -,030 ,837 50 

 

W badaniu nie uzyskano 

Internetu a wymiarami relacji interpersonalnych typu - -

Zgodny (LM) oraz Towarzyski-Ekstrawertywny (NO). 
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Wyniki uzyskane w drugim projekcie badawczym. 

ukazane w Tabeli 4. 

 

Tabela 4. Wyniki korelacji r-  (N=100) 

 

 

r-Pearsona P N 

Inteligencja 

emocjonalna 
-,195** 0,037 100 

 

Otrzymane wyniki bowiem ujemna 

w i poziomem inteligencji 

emocjonalnej.  

emocjonalnej od m  Tabeli 5. 

 

Tabela 5. R  (N=100) 

 Inteligencja emocjonalna 

 M s t df p 

Kobiety (N=47) 121,91 16,79 
-,046 83 ,96 

 122,08 15,67 

 

Uzyskane wyniki nie potwierdzaj

inteligencji emocjonalnej u kobiet. wynika

 , 

ormalnego. 

 

kobiety 

 Tabeli 6. 
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Tabela 6.  (N=100) 

 Zaanga  

 M s t df p 

Kobiety (N=47) 50,25 16,45 
-,717 83 ,48 

 52,97 18,49 

 

Otrzymane wyniki nie  

z faktu,  grupa badanych   

 

Wyniki uzyskane w trzecim projekcie badawczym. 

 (por. Tab. 7). 

 

Tabela 7. ternetu (N=50) 

NEO-PI-R 

 

r-Pearsona p N 

 0,36 0,81 50 

 

  

w  

 

W T  

 

 

 

Tabela 8. do  

a pr u (N=50) 

-PI-R 
 

r-Pearsona p N 

d  - 0,316* 0,025 50 

 - 0, 347* 0,014 50 

 - 0,562*** 0,000 50 

 

wys istotna statystycznie ujemna korelacja 

a takimi wymiarami 

d  Otrzymany wynik 

oznacza, e tym mniejsze 

.  
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W Tabeli 9 zaprezentowano w

 W celu 

zweryfikowania tej 

problemat orami: 1) Sumi  (predyktor pierwszy), 

2)  . 

 

Tabela przed prob

regresji (N=50) 

 

Model 
Suma 

 
df 

kwadrat 
F  

1 

Regresja 5711,716 1 5711,72 22,21 ,000 

Reszta 12342,784 48 257,14   

 18054,500 49    

2 

Regresja 6695,076 2 3347,54 13,85 ,000 

Reszta 11359,424 47 241,69   

 18054,500 49    

 

, jak i Otwa

d

   

 na d

 w patologiczne korzystanie z sieci w stosunku do 

. 

 

Wyniki uzyskane w czwartym projekcie badawczym. Ankietowani uzyskali 

wysokie wyniki w logi (M=86,84; sd=17,35)

przez badanych , sd=5,58) 

i somatycznej (M=27, sd=3,72 ; SD=3,81). 

N respondenci uzyskali wymiarze socjalnym,   

, sd=2,38). 

 Uzyskane p abeli 10. 
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Tabela 10. 

(N=50) 

  

Wymiary poczucia j : 
rho Spearmana 

 
p N 

Somatyczny -0,367* ,009 50 

Psychologiczny -0,643*** ,000 50 

Socjalny -0,410** ,003 50 

 -0,502*** ,000 50 

 

istotna statystycznie  

somatyczne, funkcjonowanie psychologiczne, funkcjonowanie socjalne, funkcjonowanie 

im 

tym w sferze somatycznej, 

psychologicznej, socjalnej i  

 

Wyniki do  

 

Tabeli 11.  

 

Tabela 11. 

 

  

Wymiary poczucia j : rho Spearmana p N 

Somatyczny -0,141 ,491 26 

Psychologiczny -0,561** ,003 26 

Socjalny -0,531** ,005 26 

 -0,453* ,020 26 

 

 

w trzech obszarach: W badanej 

grupie n  
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y  

w  

 Tabeli 12. 

 

Tabela 12.  

 

  

Wymiary poczucia j : rho Spearmana p N 

Somatyczny -0,499* ,013 24 

Psychologiczny -0,706*** ,000 24 

Socjalny -0,359 ,085 24 

 -0,563** ,004 24 

 

 

trzech 

  

 

 a niskim poczucie  

w sferze  

 

 w niewielkim 

podgrupie badanych bardzo 

Tabeli 13. 

 

Tabela 

w akty i podgrupie  

w  

Korelacja KKW-WHO 

(o charakterze ujemnym) 
 

w  

o wysokim 

 

Kryzys w 

somatyczna 

Istotna Nieistotna Istotna 

Kryzys w 

psychologiczna 

Istotna Istotna Istotna 

Kryzys w 

 

Istotna Istotna Nieistotna 

Kryzys w 

 

Istotna Istotna Istotna 
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4.  

 

Wnioski z pierwszego projektu badawczego 

Wniosek 1.: 

zaniedbuje kontakty 

m oraz bardziej  

Wniosek 2.: Wraz ze wzrostem  

relacje typu: Zimny- .  

 

Wniosek z drugiego projektu badawczego 

emocjonalnej. Uzyskane w

 w 

internetowe wykorzystywania 

Internetu nasileniem posiadanej inteligencji emocjonalnej  

(r = -0,41; p<0,01), 

interpersonalnych. iomem inteligencji 

emocjonalnej ( jest odczytywanie emocji oraz ) 

kontakty o charakterze osobistym, a s

i akceptacja, p

dobre samopoczucie.  

komunikacja online znaczenie  

jednak 

pewnymi  od komunikacji „ ”. Internet 

pozwala , a ponadto  oraz 

 niskim poziomie inteligencji e  

i brak b

 

„ ” 

swoim wizerunkiem i przebiegiem relacji  
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Wnioski z trzeciego projektu badawczego 

Wniosek 1.:  zawartymi  

 Mianowicie, 

im , tym mniejsze ryzyko 

nadmiernego korzystania z Internetu. 

Wniosek 2.:  

internetowej.  

 

Wnioski z czwartego projektu badawczego 

Wniosek 1.: 

 

w sferze somatycznej. 

 

w sieci ( m.in. ) nie powoduje 

lub ni  

Wniosek 2.: 

 

, 2007). 

  do tego, aby 

– czynnika  

w sytuacji /lub innych sytuacji trudnych. 

 

5.  

nadmiernego korzystania z Internetu 

 

 

 

1) Czynnikami chro
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wzmacni  

w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z negatywnymi emocjami. 

2) Istotnym czynnikiem jest 

 

 ma zaspokojone potrzeby 

Zadania 

profilaktyczne procesy integracyjne w grupach zadaniowych 

(np. szkolnych czy   

3) 

dalszych  

 

Uzyskane wyniki 

podmiotowymi a 

  

a) P  

b) P  

; 

c)  

a nadmiernym korzystaniem z Internetu;  

d)  

e) 

w sieci;  

f) Poziomu u o deficytami 

s poczucia 
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