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Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach większość ludzi (szczególnie 
w społeczeństwach zinformatyzowanych) nie wyobra-
ża sobie funkcjonowania bez internetu. Szacuje się, że 
w przyszłym roku liczba internautów na świecie ma się-
gnąć 3,07 mld, stanowiąc 42,4 procent globalnej popu-
lacji. W Polsce z internetu korzysta obecnie 22,9 mln 
ludzi, a w roku 2018 polskich internautów ma być 24,3 
miliona1. Rozpowszechnianie się internetu otwiera za-
tem nowe możliwości komunikacyjne i wyznacza nowe 
obszary badawcze. Analitycy społeczni nie muszą ograni-
czać problematyki projektów badawczych do przestrzeni 

1  km, 3 miliardy internautów w 2015 r., Polska w Top 25, [online:] 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/3-miliardy-internautow-
-w-2015-r-polska-w-top-25 [dostęp 08.09.2015].
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realnej, lecz mogą również wykorzystać w tym celu „rze-
czywistość wirtualną”: „Internet jest najważniejszym no-
śnikiem zmiany cywilizacyjnej we współczesnym świecie 
[...]. Dzięki Internetowi zachodzi radykalna zmiana prze-
strzeni społecznej i kontekstu społecznego, w którym 
znajduje się jednostka. [...] Internet stał się najpełniej-
szym wyrazem ponowoczesnego, sieciowego społeczeń-
stwa informacyjnego”2.

Internet stwarza zatem nowe możliwości w zakresie 
przeprowadzania między innymi badań społecznych oraz 
umożliwia dotarcie do nowych grup respondentów3. „In-
ternet stwarza szansę niedrogiej etnografii”4. Warto także 
dodać, iż medium to zapewnia respondentom poufność, 
a jest to czynnik niebagatelnie wpływający na liczbę i ja-
kość odpowiedzi5. Jak wynika z obserwacji, w badaniach 
z wykorzystaniem komputerów ludzie częściej dzielą się 
z innymi prywatnymi, a nawet intymnymi informacjami, 
a dzieje się tak, gdyż:

2  Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Maroda, A. No- 
wak, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Spo-
łecznej „Academica” 2006, s. 5 i 18.
3  B. Gregor, M. Stawiszyński, Wykorzystanie Internetu w bada-
niach panelowych rynku, w: Oblicza Internetu. Internet a globalne spo-
łeczeństwo informacyjne, red. M. Sokołowski, Elbląg: Wydawnictwo 
PWSZ 2005, s. 333–334.
4  A. Kubczak, Cybersocjologia? Internet jako przedmiot zainteresowania 
socjologów, w: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa 
informacyjnego, red. L. Haber, Kraków: Wydział Nauk Społecznych 
Stosowanych AGH 2002, s. 185.
5  Społeczna przestrzeń internetu..., dz. cyt., s. 102.
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l respondenci mają poczucie anonimowości (także 
wizualnej);

l badani skupiają się na własnych postawach i emo- 
cjach;

l sam akt pisania sprzyja zwierzeniom6.

Odsetek osób korzystających z internetu stale rośnie, 
w związku z tym badania w sieci coraz częściej pozwalają 
na dotarcie do większej liczby respondentów, aniżeli ba-
dania prowadzone metodą tradycyjną. Niektórzy badacze 
twierdzą, iż mamy już do czynienia z nowym trendem 
w socjologii, tak zwaną cybersocjologią. Dotyczy ona pro-
blematyki, która w centrum swojego zainteresowania 
stawia komunikację zapośredniczoną poprzez komputer 
oraz związana jest z działaniami badawczymi dotyczący-
mi społecznych aspektów internetu7. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że za pomocą internetu można realizować 
badania, wykorzystując zarówno metody ilościowe, jak 
i jakościowe. Najczęściej wybieraną metodą ilościową 
jest ankieta internetowa (CAWI – Computer-Assisted Web 
Interview), natomiast często wykorzystywanymi techni-
kami w metodach jakościowych są: obserwacja, zogni-
skowany wywiad grupowy czy też indywidualny wywiad 
pogłębiony8. Co ciekawe, za pomocą internetu można 

6  M. Staniszewska, Internet jako narzędzie prowadzenia badań spo-
łecznych, „Acta Innovations” 2013, nr 9, s. 52.
7  A. Kubczak, Cybersocjologia?…, dz. cyt., s. 184.
8  M. Staniszewska, Internet jako…, dz. cyt., s. 51.
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również prowadzić badania site centric (server centric)9. Ba-
dacze mogą także wykorzystać triangulację w badaniach 
internetowych.

Zauważa się również, jak bardzo internet wpływa  
na zachowania wielu grup społecznych: „Fenomen Inter- 
netu polega jednak na tym, że ze społecznego punktu 
widzenia jest on obecnie czymś znacznie więcej niż jedy-
nie technologią komunikacyjną. Dla wielu grup społecz-
nych stał się naturalnym środowiskiem funkcjonowania 
społecznego, pozwalającym na zaspokojenie większości 
społecznych potrzeb i motywacji. Służy nie tylko do po-
szukiwania informacji, lecz również do zawierania i pod-
trzymywania znajomości i bliskich związków. Co więcej, 
sieć jest także środowiskiem tworzenia się nowych spo-
łeczności oraz norm społecznych i kulturowych”10. 

Odwołując się do zainteresowań autorek i problema-
tyki artykułu, warto zatem zastanowić się, w jaki sposób 
internet wpłynął na zmianę zachowań oraz aktywność 
pacjentów. Z pewnością dostarczył wielu nowych roz-
wiązań technologicznych i ułatwił w pewnym stopniu 
korzystanie z usług medycznych, chociażby poprzez elek-
troniczną rejestrację. Jednakże, co istotne, internet nie 

9  T. Żmijewska-Jędrzejczyk, Badania internetowe, w: Nowe metody 
nowe podejście badawcze w naukach społecznych, red. P. B. Sztabiński, 
F. Sztabiński, Z. Sawiński, Warszawa: IFiS PAN 2004, s. 244.
10  J. M. Zając, K. Krejtz, Internet jako przedmiot i obszar badań 
psychologii społecznej, „Psychologia Społeczna” 2007, t. 2, nr 3–4 
(5), s. 191.
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tylko ułatwia kontakt pacjenta z placówkami i ośrodkami 
zdrowia, ale również sprawia, że coraz częściej pacjent re-
zygnuje z bezpośredniego kontaktu z lekarzem, poszuku-
jąc informacji na temat własnego stanu zdrowia właśnie 
w internecie. Niemal 70 procent Polaków deklaruje, że 
korzysta codziennie z internetu, a spośród nich około 88 
procent chętnie poszukuje informacji o stanie zdrowia, 
schorzeniach czy też najlepszym sposobie leczenia11. Jak 
twierdzi Christine Hine, badacze społeczni powinni re-
agować na zmiany kulturowe, więc jeżeli dzieje się tak, iż 
potencjalni respondenci przenoszą swoją aktywność do 
internetu, zadaniem badacza jest sięgnięcie do tego me-
dium i znalezienie w nim jak największej ilości danych12.

Internet odegrał istotną rolę w naszych badaniach. 
Cel niniejszego artykułu (a wcześniej badania) stanowi 
analiza porównawcza dotycząca wykorzystania dwóch 
metod internetowych: eksperymentu online i ankiety on-
line do zbadania postaw pacjentów aktywnych w sieci (w 
zakresie trzech obszarów problemowych: komunikowania 
z lekarzem, podmiotowości pacjenta i świadomości praw 

11  Zob. Pacjenci w sieci, 2012, [online:] http://pliki.gemius.pl/
Raporty/2012/Raport_Pacjenci_w_sieci_20121.pdf [dostęp 22.08. 
2015]; Serwisy o zdrowiu 2011, [online:] http://pbi.org.pl/raporty/
zdrowieserwisy.pdf [dostęp 22.08.2015]; CBOS, Opinie o prawnej 
dopuszczalności i regulacji aborcji, 2011, [online:] http://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2011/K_102_11.PDF [dostęp 22.08.2015].
12  K. Jurek, Badania społeczne w Internecie. Wirtualna etnografia  
w teorii i praktyce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 1 (41), 
s. 89.
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pacjenta). Tematyka postaw pacjentów aktywnych w sieci 
nie jest popularnym przedmiotem analiz za pomocą tech-
nik internetowych, warto jednak zwrócić uwagę na trzy ra-
porty badawcze, które nawiązują do powyższej problema-
tyki i – co ważne – zostały przeprowadzone w warunkach 
internetowych (te raporty badawcze stanowiły inspirację 
dla naszych badań, które opisujemy dalej w artykule):

l Prawa pacjenta 2008 – raport z badania Capibus opi-
sany przez firmę Millward Brown SMG/KRC;

l Pacjenci w sieci 2012 – raport przygotowany przez 
Procontent Communication na podstawie wyni-
ków badania Megapanel PBI/Gemius;

l Internetowe serwisy o zdrowiu 2011 – raport przygo-
towany przez Polskie Badanie Internetu.

Pierwszy raport badawczy powstał na podstawie wy-
ników sondażu Capibus opierającego się na metodzie 
CAPI. Opisany i opracowany został przez firmę Millward 
Brown SMG/KRC13. Celem badania było poznanie świa-
domości praw pacjenta w Polsce i wiedzy na ich temat. 
Raport dostarczył informacji o poszukiwanych chorobach 
i sposobach ich leczenia przez internautów.

Kolejny raport badawczy na temat aktywności pacjen-
tów w sieci został przygotowany przez firmę Procontent 

13  MillwardBrown, Historia firmy, [online:] http://tk.smgkrc.
com.pl/page.php?id=3 [dostęp 22.09.2015].
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Communication14. Zrealizowane badanie dostarczyło 
wielu istotnych danych na temat najczęściej odwiedza-
nych internetowych serwisów o zdrowiu przez pacjen-
tów i lekarzy. Szczegółowej charakterystyce poddano 
strony medyczne z podziałem na profil internauty, czyli 
ze względu płeć, wiek, stopień zaawansowania w obsłu-
dze komputera, status zawodowy, zamieszkiwane wo-
jewództwo. Co ważne, w projekcie badawczym została 
zastosowana unikalna na skalę światową metodologia, 
łącząca właściwości badania typu user-centric (badanie pa-
nelowe) z badaniem typu site-centric. Ciekawy jest fakt, iż 
podstawowym źródłem informacji o odwiedzanych przez 
internautów serwisach, używanych aplikacjach oraz cza-
sie korzystania z internetu był kilkunastotysięczny panel 
użytkowników internetu, który stanowił miniaturę pol-
skiej społeczności internautów.

Ostatni, trzeci raport badawczy na temat interneto-
wych serwisów o zdrowiu został przygotowany przez Pol-
skie Badania Internetu15. Główną zaletą tego raportu jest 
drobiazgowa charakterystyka dwudziestu internetowych 
serwisów o zdrowiu zawierająca liczbę użytkowników, 
odsłon, średniego czasu przypadającego na użytkownika. 
Interesujący jest również opis użytkowników pod wzglę-
dem płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania. 

14  Procontent Communication, [online:] http://procontent.pl/ [do- 
stęp 22.09.2015].
15  Polskie Badania Internetu, Informacje, [online:] http://www.
pbi.org.pl/pbi/informacje?locale=pl [dostęp 22.09.2015].
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Ścieżka metodologiczna objęła badanie MEGA PANEL 
PBI/GEMIUS, które jest standardowym pomiarem oglą-
dalności witryn internetowych oraz sondaż Omnibus 
Online, który jest realizowany wśród zarejestrowanych 
respondentów na przygotowanym odpowiednio panelu.

Opisane raporty dostarczyły nam istotnej wiedzy na 
temat aktywności pacjentów w sieci oraz pozwoliły do-
strzec zalety i ograniczenia wykorzystania określonej 
techniki internetowej w wypadku przeprowadzonych 
przez nas badań. Przeprowadzenie badania eksperymen-
talnego i ankietowego wśród użytkowników portali me-
dycznych stanowiło interesujące badawcze i metodolo-
gicznie wyzwanie.

Kim są pacjenci empowered?

Wyrażenie pacjenci empowered dla wielu osób brzmi dość 
tajemniczo, lecz jeśliby przetłumaczyć obcojęzyczne sfor-
mułowanie, oznacza ono pacjentów „samodzielnych”, 
„wzmocnionych”. Współcześnie mamy do czynienia 
z coraz większą liczbą właśnie takich pacjentów – au-
tonomicznych, świadomych. Pacjenci ci potrafią w spo-
sób samodzielny podejmować ważne dla nich decyzje 
zdrowotne. Nie ulegają przymusowi czy też perswazji ze 
strony innych. Aktualnie mówi się nawet o nowej erze 
pacjentów, czyli pacjentów doby empowered. Cechuje ich 
niezależność, ale i współodpowiedzialność za własne 
zdrowie. Nie można powiedzieć, iż są oni bierni – wręcz 
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przeciwnie – w aktywny sposób poszukują informacji 
na temat własnego zdrowia, zdobywają wiedzę, w jaki 
sposób zwalczać doskwierające im objawy chorobowe, 
ale co istotne, w głównej mierze starają się pozyskać wie-
dzę o zdrowym stylu życia, aby jak najdłużej pozostać 
w dobrej formie16. Dzięki kapitałowi wiedzy, jaką pozy-
skują przez internet, mogą stać się dla lekarza pełnowar-
tościowym partnerem, a nie, jak było do tej pory, pełnić 
jedynie rolę osoby zupełnie podporządkowanej17. Empo-
wered patients dążą do uzyskania jak najszerszej wiedzy 
dotyczącej szeroko pojętego zdrowia, a w szczególności 
za pomocą różnych medycznych i prozdrowotnych portali 
internetowych poszukują wiedzy z zakresu:

l specjalistów, autorytetów zajmujących się konkret-
ną dziedziną medycyny;

l wyboru odpowiednich leków;

l dochodzenia praw pacjenta, w przypadku popełnie-
nia błędu lekarskiego;

l sposobów uzyskania kopii własnej dokumentacji 
medycznej18.

16  Zdrowy styl Polaków, TNS Polska dla Headlines 12.03–10.04. 
2012., [online:] http://www.termedia.pl/f/f/5e8d95edf4f57fab-
5c20a13a0a4d6b65.pdf [dostęp 08.09.2015].
17  G. Dolińska-Zygmunt, Podstawy psychologii zdrowia, Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001, s. 274
18  Nazarko-Ludwiczak E., Pacjenci doby empowered, „Ogólnopolski 
System Ochrony Zdrowia” 2012, nr 10, s. 13.
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Za twórcę idei empowered patient uważa się dzienni-
karkę Elizabeth Cohen. Jak sama twierdzi: „[...] [I]st-
nieje różnica pomiędzy byciem tzw. trudnym pacjentem 
a pacjentem samodzielnym, podkreślając że koncepcja 
empowered patient w żadnej mierze nie ma (na) celu ude-
rzenie w środowisko medyczne, ale jest odpowiedzią na 
naturalną potrzebę każdego z nas, by mieć poczucie, że 
dostajemy dobrą opiekę medyczną”19. 

Współcześni pacjenci z jednej strony posiadają dość 
ograniczone zaufanie do systemu opieki zdrowotnej (naj-
częściej wynikające z negatywnych doświadczeń zwią-
zanych ze służbą zdrowia), a z drugiej strony chcą być 
bardziej niezależni, dlatego też nie polegają jedynie na 
zdaniu lekarzy. Oczekują coraz wyższej jakości opieki 
medycznej i coraz częściej domagają się respektowania 
swych praw, są coraz bardziej ich świadomi, a także zdo-
bywają wiedzę, jak ich dochodzić. Niektórzy sądzą, że 
przyczyną pojawienia się w Polsce empowered patients były 
(i są) problemy związane z uzyskaniem dobrej jakości 
świadczeń zdrowotnych. 

Współczesny pacjent, żyjący w dobie empowered „czerpie 
wiedzę o zdrowiu z Internetu, konsultuje się na forach dys-
kusyjnych, oczekuje wysokiej jakości świadczeń i obsługi, 
jest mobilny, skrupulatnie wybiera lekarza, przychod-
nię, szpital”20. Jak zostało już wspomniane, współczesny 

19  Tamże.
20  Tamże.
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pacjent chce być zaangażowany w proces leczenia. Rola 
biernego, podporządkowanego chorego nie jest dla niego 
do przyjęcia. Pacjent taki chce przede wszystkim współpra-
cować z lekarzem, mieć z nim dobry kontakt, a nie jedy-
nie wykonywać polecenia. Pacjent empowered angażując się 
w proces leczenia, w zdecydowanie mniejszym stopniu jest 
skazany na słabą jakość usług zdrowotnych21, a to głów-
nie dlatego, że korzystając ze zgromadzonego przez siebie 
kapitału wiedzy, wie, gdzie się udać na leczenie, w którym 
miejscu uzyska wyższą jakość świadczeń, gdzie są najlepsi 
specjaliści. Ponadto jest bardziej świadomy swoich praw. 
Jak pokazują dane uzyskane w badaniach, w Polsce czter-
naście lat temu zaledwie 1/5 Polaków deklarowała, że sły-
szała o prawach pacjenta oraz znała ich treść22. Aktualnie 
odsetek ten wzrósł o osiem punktów procentowych23, 
także z roku na rok świadomość Polaków się zwiększa.

W internecie oprócz pacjentów empowered aktywni 
są także pacjenci wirtualni (electronic virtual patient)24 
oraz e-pacjenci (electronic patient record, electronic health  

21  A. Olesch, Ludzka twarz ochrony zdrowia, „Ogólnopolski System 
Ochrony Zdrowia” 2012, nr 10, s. 11.
22  CBOS, Wiedza o prawach pacjenta, 2001, [online:] http://www.
cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_070_01.PDF [dostęp 22.08.2015].
23  CBOS, Przestrzeganie praw pacjentów w polskich szpitalach, 1996, 
[online:] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1996/K_087_96.
PDF [dostęp 22.08.2015] oraz CBOS, Łamanie praw pacjentów – mit 
czy rzeczywistość, 1996, [online:] http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/1996/K_095_96.PDF [dostęp 22.08.2015].
24  M. Gałuszka, Nowe zjawiska w relacji lekarz-pacjent w kontekście 
rozwoju Internetu, „Przegląd Socjologiczny” 2012, t. 61, nr 2, s. 145.
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record25. Obserwuje się, iż odsetek „medycznych” użyt-
kowników internetu w 2011 i 2012 roku zwiększył się 
o 11,8 procent i stanowią go głównie osoby, które ukoń-
czyły 24 lata i wchodzą w starszą grupę wiekową, czyli 
25–34 lata26. Pacjenci posiadają coraz większą wiedzę, 
w jaki sposób wykorzystywać internet do celów zdrowot-
nych27. Z pewnością wpływ na to mają również działania 
podejmowane ze strony państwa, które są ukierunkowa-
ne na zwiększenie dla pacjentów dostępu do informacji 
medycznej. Można tu wymienić takie inicjatywy, jak:

l system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Upraw-
nień Świadczeniobiorców28) – umożliwia natych-
miastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świad-
czeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych;

25  A. Kononowicz, A. Stachoń, Wirtualny pacjent, w: Elementy in-
formatyki medycznej. Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje, 
red. I. Roterman-Konieczna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 2011.
26  J. Malec, Polski pacjent..., dz.cyt., s. 24.
27  Zob. A. Łaska-Formejster, Pacjenci ery empowered wyzwaniem dla 
nowych form zarządzania i strategii marketingowych w ochronie zdrowia, 
w: Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego, 
red. A. Depta, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2014,  
s. 17–29.; A. Łaska-Formejster, Nowoczesne technologie komuni-
kacyjne w systemie opieki zdrowotnej. E-narzędzia i pacjent doby „em-
powered” a etos zawodu lekarza, w: Praca - rynek pracy-zatrudnienie  
w perspektywie humanistycznej, red. D. Walczak-Duraj, „Humani-
zacja Pracy” 2014, nr 2 s.186–202.
28  Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, [onli-
ne:] http://ewus.csioz.gov.pl/ [dostęp 20.08.2015].
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l e-system Zdrowotny Informator Pacjenta (ZIP) 
– umożliwia pacjentom stały dostęp do informa-
cji na temat rodzaju i kosztów świadczeń zdro-
wotnych, wykonanych przez placówki ochrony 
zdrowia29;

l projekt P1, czyli Elektroniczna Platforma Groma-
dzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfro-
wych o Zdarzeniach Medycznych30, wdrażająca 
m.in.: Internetowe Konto Pacjenta, e-Recepty, 
e-Zwolnienia i e-Skierowania. Przykładem jest 
funkcjonujący portal Ogólnopolski System Ochro-
ny Zdrowia (OSOZ)31 – umożliwia utworzenie 
przez pacjenta jego własnego elektronicznego kon-
ta zdrowotnego (Indywidualne Konto Zdrowotne), 
do którego pacjent ma dostęp przez internet.

Postępująca technologizacja i informatyzacja ma co-
raz większy wpływ na dostęp do świadczeń oraz wiedzy 
medycznej. Przechodząc do prezentacji internetowego 
projektu badawczego, należy na wstępie określić cechy,  
które powinni posiadać uczestnicy badania realizowane-
go techniką eksperymentu internetowego oraz ankiety, 

29  System ZIP, [online:] https://zip.nfz.poznan.pl/ap-zip-user 
[dostęp 20.08.2015].
30  Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnia-
nia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, [online:] 
https://p1.csioz.gov.pl [dostęp 09.09.2015].
31  Zob. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, [online:] http://www.
osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/start#Scena_1 [dostęp 22.08.2015].
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kwalifikujące ich do grupy empowered patients. Z pewno-
ścią podstawowym kryterium doboru była ich wysoka 
aktywność na portalach medycznych. Badani niejedno-
krotnie codziennie udzielali się na forach internetowych 
dotyczących tematyki medycznej, poszukując i udzielając 
porad innym użytkownikom na temat konkretnych leka-
rzy, zastosowanego leczenia czy też opinii o różnych pla-
cówkach zdrowia. Empowered patient to osoba, która coraz 
częściej chce kontrolować swe zdrowie i zarządzać nim 
w trybie online, potrafi także określić swoje potrzeby, chce 
być usatysfakcjonowana usługą medyczną32. Tego typu 
zachowania z pewnością cechowały badanych, którzy 
wzięli udział w przeprowadzonych przez nas badaniach.

Problematyka badawcza

Celem podjętej analizy jest porównanie wykorzystania 
dwóch metod internetowych: eksperymentu online i an-
kiety online do zbadania postaw pacjentów aktywnych 
w sieci (w zakresie trzech obszarów problemowych: 
komunikowania z lekarzem, podmiotowości pacjenta 
i świadomości praw pacjenta).

Zestawienie obok siebie tak różnych technik badaw-
czych do zbadania tego samego problemu, jakim są posta-
wy pacjentów, wydaje się niezwykle cenne i interesujące. 

32  P. Salmon, Psychologia w medycynie wspomaga współpracę z pa-
cjentem i proces leczenia, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne 2002, s. 25.

KATEDRA_metodybadan_09_DRUK.indd   317 2016-09-04   14:45:36



318    ALICJA ŁASKA-FORMEJSTER, EWELINA SUDRA, EWELINA GWARA

Mając na uwadze różną specyfikę tych technik, szczegóło-
we pytania problemowe natury metodologicznej zostały 
sformułowane odrębnie dla każdej z nich.

Technika eksperymentalna umożliwia wykrycie pew-
nej zależności o charakterze przyczynowo-skutkowym 
zachodzącej w określonych warunkach między dwiema 
zmiennymi. Umożliwia ustalenie pewnych praw przy-
czynowych. Pozwala na kontrolowanie oraz kształtowa-
nie sytuacji, a także sprawdzanie różnych oddziaływań, 
najbardziej istotnych dla badacza33. Eksperyment jest 
podejściem badawczym, nie zaś techniką gromadzenia 
danych. Przy jego realizacji można się posiłkować innymi 
rodzajami technik badawczych34. Z tego względu, aby 
przy zachowaniu „rygoru” metodologicznego uzyskać in-
teresujące badacza informacje na temat postaw pacjentów 
w zakresie trzech obszarów problemowych, procesowi 
badawczemu towarzyszyło następujące pytanie główne: 
Jaki wpływ na sposób artykułowania swojej opinii przez 
użytkowników portali medycznych ma nacechowany 
emocjonalnie komentarz badacza z zakresu trzech obsza-
rów problemowych (komunikowania, podmiotowości, 
świadomości praw pacjenta)? Pytania szczegółowe sku-
piały się wokół następujących kwestii:

33  R. A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych, Bydgoszcz– 
–Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Branta 2007, s. 181.
34  R. Mayntz i in., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, 
przeł. W. Lipnik, Warszawa: PWN 1985, s. 214.
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l Jak na przebieg eksperymentu wpływa wypowiedź 
osoby nowej, nieznanej?

l Które aktywne na forach osoby reagują na komen-
tarz badaczek? Czy są to wyłącznie osoby najczę-
ściej udzielające się ? Jeśli tak, to dlaczego pozo-
stałe nie biorą udziału w dyskusji (badaniu)?

l Jak na przebieg dyskusji i opinie pozostałych foru-
mowiczów wpływają wypowiedzi osób, które ra-
dykalnie i emocjonalnie wypowiadają się na dany 
temat?

l Czy i w jaki sposób przebieg całej dyskusji wpływa 
na relacje między użytkownikami? 

l Jak wygląda zakończenie dyskusji – czy ma ona 
charakter zamknięty, czy otwarty?

l Czy i jaka jest różnica w czasie trwania oddziały-
wania bodźców nacechowanych różnymi emocja-
mi, czyli po jakim czasie pojawią się wypowiedzi 
użytkowników po zastosowaniu przez badaczki 
bodźców (komentarzy) o charakterze pozytywnym 
a negatywnym?

W skład pytań metodologicznych w odniesieniu do 
techniki eksperymentalnej weszły następujące:

l Co może wykonać eksperymentator, by badania 
prowadzone w internecie zachowały reprezenta- 
tywność?

l Czy można, a jeśli tak, to poprzez jakie działa-
nia, zapanować nad otoczeniem eksperymentu 
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i zapewnić prawidłowy odbiór bodźców, czyli taki, 
który jest zamierzony przez badacza?

l Czy i jak można zbadać szczerość wypowiedzi fo- 
rumowiczów?

l Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób badacz może zmniej-
szyć zjawisko rezygnacji uczestników z udziału 
w eksperymencie przed jego zakończeniem?

l Jak badacz może zniwelować (zminimalizować) 
problem etyczności w badaniach eksperymental-
nych, nie informując uczestników, że biorą udział 
w badaniu?

l Co jest czynnikiem najbardziej zakłócającym eks-
peryment w niniejszym badaniu?

Technika ankiety internetowej (jak i każdy inny ro-
dzaj ankiety: rozdawana, audytoryjna, itp.) służy przede 
wszystkim do badania opinii, wiedzy, zachowań określo-
nej liczby respondentów (próby). Cechą wyróżniającą 
ten rodzaj ankiety jest – na co wskazuje jej sama nazwa 
– online’owy sposób prowadzenia badania w przestrzeni 
wirtualnej35. W porównaniu do przywołanej techniki ba-
dawczej, można powiedzieć, że ankietę internetową ce-
chuje „prostota” metodologiczna. Odpowiednikiem wdra-
żanych w eksperymencie bodźców są pytania umieszczone 
w internetowym kwestionariuszu ankiety. Jako że techniki 
ankietowe służą do uzyskiwania opinii na określony temat 

35  Zob. T. Żmijewska-Jędrzejczyk, Badania internetowe..., dz. cyt.
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za pomocą wystandaryzowanego narzędzia badawczego, 
głównym pytaniem problemowym było: Jakie są opinie 
badanych użytkowników portali medycznych z zakresu 
trzech obszarów problemowych (komunikowania, pod-
miotowości, świadomości praw)?

Postawiono także następujące pytania metodologiczne 
w odniesieniu do ankiety internetowej:

1. Czy i w jaki sposób badacz może zachować kontrolę 
nad przebiegiem badania?

2. Jak uzyskać satysfakcjonującą badacza jakość uzy-
skanych danych?

l Czy i w jaki sposób badacz może uzyskać repre-
zentatywność badania?

l Czy i w jaki sposób badacz może sprawdzić szcze-
rość uzyskanych odpowiedzi od respondentów?

l W jaki sposób badacz może uniknąć braków 
danych?

l W jaki sposób badacz może ograniczyć błędy 
wynikające ze złego zrozumienia pytań przez 
respondentów?

3. Czy i w jaki sposób badacz może decydować o cha-
rakterze próby?

4. Czy i w jaki sposób można ograniczyć wpływ ba-
dacza na proces uzyskiwania danych?

5. W jaki sposób można podwyższyć stopę zwrotu 
wypełnionych kwestionariuszy ankiety?

6. Co stanowi najtrudniejszy etap badania?
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Przedmiot badań stanowiły opinie użytkowników por-
tali medycznych na temat komunikowania się z lekarzem, 
podmiotowości pacjentów i świadomości praw pacjentów 
w dwojakiej formie:

l wypowiedzi pisemnych respondentów uzyskanych 
na skutek zastosowania bodźców (w postaci ko-
mentarzy badaczek umieszczanych w wybranych 
forach) o charakterze pozytywnym i negatywnym 
(w grupie eksperymentalnej) oraz neutralnym (w 
grupie kontrolnej) podczas realizowania ekspery-
mentu internetowego;

l zestawienia statystycznego dla ogółu responden-
tów biorących udział w badaniu ankietowym.

Na podstawie uzyskanych informacji od badanych 
można było wnioskować o charakterze ich postaw w kon-
tekście idei empowered. 

Opis doboru obszaru badań  
i próby badawczej

Obszarem badań postaw „wzmocnionych” pacjentów 
uczyniono portale/fora o tematyce medycznej. W celu 
wybrania adekwatnego miejsca zbierania danych badacz 
powinien kierować się oceną odpowiedniości, dostępu do 
interesujących informacji, stopniem ryzyka (fizycznego 
i emocjonalnego), oceną etyczną oraz oceną konsekwencji 
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społecznych36. Portale/fora internetowe o tematyce me-
dycznej spełniają wymóg odpowiedniości. Ocena odpo-
wiedniości polega na wzajemnym dopasowaniu celów, 
problemów badawczych oraz technik. Portale internetowe 
skupiające osoby chore/pacjentów stanowią odpowiednie 
miejsce poszukiwania odpowiedzi na interesujące badacza 
pytania problemowe, wykorzystanie technik badawczych 
specyficznych dla warunków internetowych umożliwia 
zaś uzyskanie owych informacji. Dostęp do informacji 
może być blokowany przez nieumiejętne sformułowanie 
pytań problemowych, specyficzne cechy badacza, jak na 
przykład niechęć do badanych, poczucie wyższości, brak 
predyspozycji do nawiązania kontaktu, a także poprzez 
utrudnienia sprawiane przez samych respondentów. Za-
łożono, iż użytkownicy portali medycznych, którzy chęt-
nie wymieniali się między sobą różnymi informacjami, 
radami, służyli innym swoją pomocą (udzielali głównie 
wsparcia psychicznego), równie chętnie będą odpowia-
dali na pytania badacza. Co ważne, na części forów znaj-
dowała się rubryka poświęcona studentom – ich pracom 
licencjackim i magisterskim, co świadczyło o otwartej 
postawie użytkowników forów wobec „osób z zewnątrz” 
i ich zainteresowań poznawczych. W trakcie procesu ba-
dawczego można się natknąć na wiele trudnych sytuacji, 

36  Zob. J. Lofland i in., Analiza układów społecznych, przeł. A. Kor- 
dasiewicz, S. Urbańska, M. Żychlińska, Warszawa: Scholar 2009, 
s. 42–60.
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jedną z nich jest bezpośrednie narażenie się badacza na 
fizyczne zagrożenie oraz stres emocjonalny. Ze względu 
na wirtualny charakter badania i niebezpośredni kontakt 
z osobami badanymi, wykluczyć można zagrożenie fi-
zyczne. Natomiast stresujące sytuacje emocjonalne mogą 
wywoływać: sam charakter badania eksperymentalne-
go i związane z nim ukrywanie prawdziwej tożsamości 
badacza w grupie eksperymentalnej, lęk i obawa przed 
zidentyfikowaniem tożsamości badacza w grupie ekspe-
rymentalnej, niepokój przed niezaakceptowaniem osoby 
badacza w grupie kontrolnej – zarówno w eksperymencie, 
jak i w badaniu ankietowym. Należy też zwrócić uwagę,  
że źródło stresu emocjonalnego może wynikać z treści 
uzyskanych danych, które w niniejszym badaniu dotyczy- 
ły między innymi negatywnych przeżyć pacjentów ze swoją 
bądź bliskich chorobą, kontaktów z lekarzami. Problemy 
etyczne równie często towarzyszą badaczowi w trakcie 
badania i są związane z realizacją projektu. Z uwagi na  
charakter realizowanych badań największych wątpliwo-
ści etycznych przysparza badanie eksperymentalne. Pod-
kreśla się, że wszystkie lub prawie wszystkie badania 
społeczne, które wiążą się z intencjonalnym okłamywa-
niem osób obserwowanych w badaniach, są nieetyczne. 
Kodeks etyczny Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicz-
nego nie zezwala na prowadzenie badań w sposób nie-
jawny, z wyjątkiem sytuacji, w których badanie łączy się 
z minimalnym ryzykiem dla jego uczestników oraz nie mo- 
głoby być przeprowadzone, gdyby wymagano świadomej  

KATEDRA_metodybadan_09_DRUK.indd   324 2016-09-04   14:45:37



EKSPERYMENT ONLINE CZY ANKIETA ONLINE?...    325

zgody respondentów. Problemy etyczne nie tylko doty- 
czą badania eksperymentalnego. Z problemami natu- 
ry etycznej można mieć także do czynienia w badaniu 
ankietowym. W tym przypadku badacz jest zobowiązany 
chronić anonimowość badanych jednostek przed ma- 
nipulowaniem danymi w sposób ułatwiający rozpoznanie 
tożsamości badanego. Należy również bezwzględnie prze- 
strzegać zasady dobrowolności udziału w badaniu. Nie 
można wywierać żadnego nacisku ani obiecywać żadnych 
gratyfikacji z tytułu wzięcia udziału w badaniu37. Warto 
zatem zastanowić się, czego uczestnicy badania oczekują 
po własnym udziale. Przeważnie ich udział jest przez nich 
traktowany jako specyficzna forma przyciągnięcia uwagi, 
zasygnalizowanie pewnych problemów. W takim przy-
padku cechuje ich otwartość na wyjawianie informacji38. 
Do osobistych konsekwencji wynikających z zakończe-
nia badania można zaliczyć przede wszystkim poczu-
cie satysfakcji z uzyskanych rezultatów. Jednak można 
również wskazać na negatywne osobiste konsekwencje, 
tak zwane złe samopoczucie etyczne, które definiuje się 
jako permanentne poczucie winy, niepokoju z powodu 
„zdradzania” badanych. Taki nastrój bez wątpienia może 

37  P. B. Sztabiński, S. Mirowski, Problemy etyczne związane z pra-
cą ankietera, w: Podręcznik ankietera, red. Z. Sawiński, P. B. Szta-
biński, F. Sztabiński, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2000,  
s. 292–293.
38  U. Flick, Projektowanie badań jakościowych, przeł. P. Tomanek, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, s. 106.
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towarzyszyć badaniom eksperymentalnym oraz wszelkim 
innym badaniom, w których utaja się prawdziwą toż- 
samość badacza, cel badania, etc. Inne negatywne konsek- 
wencje mogą być związane z publikowaniem wyników 
badań. Badania terenowe posiadają emergentny i nieprze-
widywalnych charakter. Z tego względu niemożliwa wy-
daje się prekonceptualizacja wszystkich przewidywanych 
problemów i zagrożeń. A zatem wybór odpowiedniego 
miejsca badań i głębsza refleksja temu towarzysząca po-
zwoli uniknąć części z przewidywanych problemów.

W skład próby badawczej zarówno badania ekspery-
mentalnego, jak i ankietowego weszło dwadzieścia por-
tali medycznych. Zakwalifikowano do badania te fora, 
które spełniały następujące kryteria: posiadały wysoką 
liczbę zarejestrowanych użytkowników oraz wysoką licz-
bę wpisów. Podczas procesu doboru istotna była również 
„aktualność” forum. Należy podkreślić, że na większo-
ści stron użytkownicy cechowali się dużą aktywnością. 
W głównej mierze dotyczyła ona wzajemnego wsparcia 
w chorobie, wsparcia rodzin osób chorych – forum speł-
niało funkcję terapeutyczną. Ponadto na wielu forach po-
jawiały się wątki ekspercko-doradcze. Zarówno sami pa-
cjenci, jak i specjaliści, udzielali cennych porad na temat 
leczenia wybranych schorzeń czy też sposobów radzenia 
sobie w codziennym życiu. Pacjenci wymieniali się mię-
dzy sobą wiadomościami na temat dobrych specjalistów, 
lekarzy, którzy mogli im pomóc pokonać chorobę bądź 
poprawić jakość życia. Szukali także informacji o dobrych 
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gabinetach medycznych. Dodatkowo wymieniali się wie-
dzą na temat metod leczenia chorób, stosowanych leków, 
ich działań niepożądanych, przebytych kuracji. Na części 
portali znalazły się informacje prawne związane z poszu-
kiwaniem pomocy w razie złamania praw pacjenta przez 
lekarza. Warto również dodać, iż w kilku przypadkach na 
stronach portali pojawiły się skargi pacjentów dotyczące 
zachowania lekarzy i generalnie funkcjonowania służby 
zdrowia.

TABELA 8.1.  
Tematyka portalu zakwalifikowanego do analizy

Numer  
portalu

Tematyka portalu

00 Niepełnosprawność

01 Stwardnienie rozsiane

02 Choroba Wilsona

03 Ginekologia i położnictwo

04 Choroby onkologiczne

05 Choroby psychiczne, psychoterapia

06 Ginekologia

07 Stomatologia

08 Zaburzenia odżywiania

09 Alergia

10 Choroby neurologiczne

11 Choroby płuc

12 Ciąża, staranie się o dziecko

13 Ciąża, staranie się o dziecko, adopcja
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14 Klasterowy ból głowy

15 Dermatologia

16 Choroby serca i układu krążenia

17 Łuszczyca

18 Forum Osób Dializowanych i Po Przeszczepie 
Nerki

19 Okulistyka

Źródło: opracowanie własne.

Mając na uwadze specyfikę techniki eksperymentalnej, 
zapewnienie losowości jest bardzo ważnym elementem. 
O ile dobór dwudziestu portali medycznych do próby 
badawczej miał charakter celowy, o tyle przyporządko-
wanie ich do grup porównawczych (eksperymentalnej 
i kontrolnej) zostało wykonane przy zachowaniu kry-
terium losowości. Natomiast użytkownicy wybranych 
portali medycznych to ochotnicy, którzy zdecydowali się 
(świadomie bądź nie) wziąć udział w badaniu. Zgodnie 
z założeniami metodologicznymi badania eksperymen-
talnego randomizacja pozwoliła na losowe przydzielenie 
po dziesięć wybranych portali medycznych do grupy eks-
perymentalnej i kontrolnej, co zapewniło wyrównanie 
obu grup porównawczych pod względem oddziaływania 
zmiennej niezależnej (bodziec – komentarz badaczek) na 
zmienną zależną (sposób wypowiadania się użytkowni-
ków). W celu dokonania randomizacji został utworzony 
„operat losowania” – każdemu foru zostały przyporząd- 
kowane liczby od 0 do 19. O tym, czy dany portal medyczny 
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trafił do grupy eksperymentalnej, czy kontrolnej, zadecy-
dowało użycie tablic z losowymi układami liczb wybrany-
mi i stworzonymi przez program komputerowy39. Frag-
ment takiej tablicy został wykorzystany w opisywanym 
badaniu. Przypadkowo została wybrana tablica oraz blok. 
Czytając od góry do dołu, zaznaczone zostały te liczby, 
które były równe i większe od 0 oraz równe i mniejsze 
od 19. Powtarzające się numery zostały pominięte. W re-
zultacie zostały wybrane następujące numery: 10, 08, 12, 
04, 02, 19, 09, 13, 15, 16, które pozwoliły na identyfi-
kację grupy eksperymentalnej, z pozostałych portali zaś 
powstała grupa kontrolna. Należy zaznaczyć, iż warunki 
eksperymentalne i kontrolne dotyczyły wybranych stron 
internetowych, a nie poszczególnych, zarejestrowanych 
na nich użytkowników.

TABELA 8.2.  
Rozdział obiektów badań do grup porównawczych

Numer  
portalu

Rodzaj portalu
Numer  
portalu

Rodzaj portalu

10 Choroby neurologiczne 00 Niepełnosprawność

08 Zaburzenia odżywiania 01 Stwardnienie rozsiane

12 Ciąża, staranie się 
o dziecko

03 Ginekologia 
i położnictwo

04 Choroby onkologiczne 05 Choroby psychiczne, 
psychoterapia

39  J. Brzeziński, Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, 
Warszawa: Scholar 2000, s. 49.
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02 Choroba Wilsona 06 Ginekologia

19 Okulistyka 07 Stomatologia

09 Alergia 11 Choroby płuc

13 Ciąża, staranie się 
o dziecko, adopcja

14 Klasterowy ból  
głowy

15 Dermatologia 17 Łuszczyca

16 Choroby serca i układu 
krążenia

18 Forum Osób  
Dializowanych i Po 
Przeszczepie Nerki

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku ankiety internetowej nie można mówić 
o losowym doborze osób badanych na żadnym etapie 
jej przygotowania. Występuje tutaj zjawisko samodobo-
ru – jest to dobór samorzutny, złożony z ochotników40 
– użytkowników dwudziestu portali medycznych.

Opis zastosowania technik badawczych

W badaniu eksperymentalnym został wykorzystany sche-
mat dwugrupowy z grupą eksperymentalną i kontrolną 
z posttestem w obu grupach41. Uznałyśmy, że zbędne 
byłoby wykonywanie pretestu, gdyż wypowiedzi użyt-
kowników, jakie chciały wywołać, były uzależnione od 
konkretnych rodzajów pytań i komentarzy, które zosta-
ły umieszczone na poszczególnych portalach. Ponadto 
wstępna analiza owych portali wykazała, iż były one 

40  T. Żmijewska-Jędrzejczyk, Badania internetowe..., dz. cyt., s. 247.
41  Zob. J. Brzeziński, Badania eksperymentalne..., dz. cyt., s. 65–70.
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porównywalne pod względem ilości opinii, a właściwie 
ich braku, na interesujące eksperymentatorki problemy 
badawcze. Zastosowanie pretestu w warunkach natural-
nych dla badanych (a takim z pewnością jest portal me-
dyczny dla aktywnych, chorych forumowiczów) mogłoby 
spowodować domyślenie się przez nich eksperymentalne-
go charakteru bodźców. Wiedza taka mogłaby w istotny 
sposób wpłynąć na reakcje badanych42.

Przystępując do badania, zapoznałyśmy się z obowią-
zującymi zasadami realizacji badań w internecie oraz 
istniejącymi normami, zasadami i regułami etycznymi. 
Po przeprowadzeniu opisanej randomizacji podzieliły-
śmy grupy eksperymentalną i kontrolną na trzy opisa-
ne obszary badawcze (komunikowanie, podmiotowość 
i świadomość praw pacjenta). Po zalogowaniu się na 
określone fora zarówno w grupie kontrolnej, jak i eks-
perymentalnej, zamieszczone zostały wpisy (bodźce) 
dotyczące wyznaczonych obszarów badawczych. W gru-
pie eksperymentalnej zastosowano dwa rodzaje bodź-
ców w postaci postów nacechowanych pozytywnie oraz 
negatywnie (czyli 5 bodźców pozytywnych i 5 bodźców 
negatywnych). W grupie kontrolnej natomiast znalazło 
się 10 neutralnych bodźców. Zarówno w grupie ekspery-
mentalnej, jak i kontrolnej zostało umieszczonych razem 
20 postów badaczek. Miały one formą krótkich scenek 

42  A. Sułek, Eksperyment w badaniach społecznych, Warszawa: Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe 1979, s. 103.
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sytuacyjnych o charakterze pozytywnych bądź negatyw-
nym (w przypadku grupy eksperymentalnej) oraz kon-
kretnych pytań o doświadczenia i odczucia pacjentów 
w związku z danym problemem (w przypadku grupy 
kontrolnej). Uczestnicy badania znajdujący się w gru-
pie eksperymentalnej nie byli poinformowani o udziale 
w badaniu. Z kolei użytkownicy forów zakwalifikowanych 
do grupy kontrolnej posiadali taką wiedzę. Zostali oni 
poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat związany 
z konkretnym obszarem badawczym w kontekście tema-
tyki danego forum medycznego.

Przechodząc do realizacji badania ankietowego, można 
zauważyć mniejszą liczbę czynności, jaką należy wykonać. 
Jednakże łatwość przeprowadzenia tego badania wydaje 
się pozorna. Kluczem powodzenia procesu badawczego 
stanowi dobrze skonstruowane narzędzie badawcze w po-
staci kwestionariusza ankiety. Umożliwia ono zebranie 
danych oraz stanowi najlepszy przekład pytań problemo-
wych. Zrozumiałość pytań ankietowych wpływa na war-
tość uzyskanych danych. Ze względu na fakt, iż badany 
w trakcie wypełniania kwestionariusza nie może liczyć 
na pomoc badacza, pytania muszą zostać sformułowane 
w sposób zrozumiały dla respondenta, a konstrukcja an-
kiety powinna swoją formą i prostotą zachęcać do wy-
pełnienia43. Ankietę online przygotowano w specjalnym 

43  B. Wielkopolan, Ankiety wypełniane samodzielnie przez respon-
dentów, w: Podręcznik ankietera, red. Z. Sawiński, P. B. Sztabiński, 
F. Sztabiński, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2000, s. 263.
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programie do konstruowania tego typu ankiet. Zawierała 
ona kilkanaście pytań merytorycznych oraz kilka pytań me-
tryczkowych. Link ankiety wraz z prośbą o jej wypełnienie 
został umieszczony na dwudziestu forach medycznych za-
kwalifikowanych do eksperymentu internetowego. Łącznie 
zebrano 105 ankiet.

Refleksje metodologiczne związane  
z wykorzystaniem eksperymentu online 

Zaznacza się, że generalnie przeprowadzanie ekspery-
mentów z udziałem ludzi nie jest łatwe i przysparza wiele 
trudności i wątpliwości natury moralnej i metodologicznej. 
Przeciwnicy wskazują, że eksperymentu nie można zasto-
sować wśród dużej zbiorowości. W związku z czym nie 
można wyprowadzać pewnych ogólnych prawidłowości44. 
Mowa tutaj głównie o eksperymentach przeprowadzanych 
w „realnej” rzeczywistości, gdzie widoczny (namacalny) 
jest bezpośredni bądź pośredni kontakt badacza z badany-
mi. A jak sytuacja przedstawia się, gdy mamy do czynienia 
z eksperymentem przeprowadzanym w „wirtualnej rzeczy-
wistości”, gdzie zbiorowość jest „nieograniczona” i rozpro-
szona, a badacz oraz badani są dla siebie „niewidoczni”?

Zrealizowane badanie eksperymentalne umożliwiło 
wyróżnienie klasyfikacji trudności napotkanych w trakcie 

44  J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warsza-
wa: PWN 1984, s. 64.
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jego przebiegu. Jako pierwsze zostaną omówione proble-
my, które składają się na trudności techniczno-organi-
zacyjne, bowiem one stanowiły główną barierę w reali-
zacji badania. Do źródła owych problemów z pewnością 
można zaliczyć internetowy charakter badania. Wskazać 
należy na: problemy z zalogowaniem się na dany portal; 
powtarzalność loginu; dość długi okres oczekiwania na 
zgodę administratora strony potwierdzającą rejestrację 
na forum; problemy z utworzeniem nowego wątku na fo-
rum, brak widoczności nowego tematu na stronie, krótki 
okres oddziaływania bodźców (komentarzy) w gąszczu 
nieprzerywanie napływających nowych postów. Elementy 
te utrudniały kontrolę czynników i swobodne operowa-
nie zmienną niezależną. Uniemożliwiały nam całkowite 
„zapanowanie” nad otoczeniem eksperymentu i zapew-
nienie prawidłowego odbioru bodźców. W celu zniwelo-
wania wszelkich niejasności i wątpliwości użytkowników 
forów w grupie kontrolnej udzielałyśmy możliwie jak 
najszybszych i wyczerpujących odpowiedzi. Pytania re-
spondentów najczęściej dotyczyły problematyki badań 
i innowacyjnej formy zbierania danych. W grupie eks-
perymentalnej podjęłyśmy niezależną decyzję o umiesz-
czeniu dodatkowych pobudzających dyskusję bodźców 
w tych tematach, w których nie została ona w ogóle roz-
poczęta przez wirtualnych pacjentów. 

Na drugą grupę problemów składają się trudności wy-
nikające z psychologicznej natury badanych. Można 
było zauważyć brak motywacji do udzielania odpowiedzi 

KATEDRA_metodybadan_09_DRUK.indd   334 2016-09-04   14:45:37



EKSPERYMENT ONLINE CZY ANKIETA ONLINE?...    335

u respondentów w grupie kontrolnej i reagowania na wpro-
wadzany bodziec w grupie eksperymentalnej. W ośmiu 
z dwudziestu analizowanych portali nie pojawiły się żadne 
reakcje na wstawione przez nas bodźce. Na forach, gdzie 
zostały umieszczone bodźce o charakterze pozytywnym, 
brak było reakcji na czterech stronach internetowych; tam 
gdzie zostały umieszczone komentarze negatywne, brak 
było odpowiedzi użytkowników na jednym forum; zaś na 
portalach, na których zadawałyśmy pytania neutralne, 
brak było reakcji na trzech forach. Sumując, brak było 
odpowiedzi badanych na pięciu forach w grupie ekspe-
rymentalnej oraz na trzech forach w grupie kontrolnej. 
Można wnioskować, że bodźce w postaci negatywnych 
komentarzy częściej prowokowały wypowiedzi użytkow-
ników, bardziej zwracały ich uwagę. W tym miejscu nale-
ży także zadać pytanie o przyczyny braku odpowiedzi fo-
rumowiczów. Można jedynie przypuszczać, że powodem 
mogło być: po pierwsze, brak zaufania do nowej, „niezna-
nej” osoby, a przecież pytania wkraczały w osobistą sferę 
badanych. Dotyczyły ich opinii, osobistych doświadczeń 
w przebiegu relacji z lekarzem, świadomości swoich praw 
w obszarze usług świadczonych przez lekarzy i placówki 
medyczne. Po drugie, mogło to wynikać z braku wiedzy 
i doświadczeń w danej sferze życia lub z niechęci dziele-
nia się z innymi (zwłaszcza z „obcymi”) swoimi osobisty-
mi doświadczeniami. Po trzecie, mogło zaistnieć zjawisko 
„zrzucenia” odpowiedzialności udzielenia odpowiedzi na 
pytanie badacza na pozostałych użytkowników, zwłaszcza 
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w grupie kontrolnej. Wydaje się, iż postać nowej osoby 
zarejestrowanej na forum także mogła wpłynąć na liczbę 
wypowiedzi uczestników forum. Brak chęci do udzielania 
odpowiedzi mógł również wynikać z niezrozumienia celu 
i sensu badania (w grupie kontrolnej). Ponadto mógł dzi-
wić „inny” sposób zbierania danych, gdyż badani są raczej 
przyzwyczajeni do ankiety internetowej. Chorzy mogli 
nie chcieć wypowiadać się o sobie i swoich sprawach na 
łamach forum, gdyż pomimo że byli dla nas anonimowi, 
mogli nie być anonimowi dla współużytkowników. Fora, 
na których realizowane było badanie, najczęściej składa-
ły się z osób znających się ze sobą, co mogło stanowić 
pewną barierę komunikacyjną i „psuć” ich własny obraz 
w oczach innych. Z drugiej strony osoby badane mogły 
komunikować się między sobą na temat badań w pry-
watnych wiadomościach, co jest również niekorzystne 
w przypadku badań eksperymentalnych. Jednak analiza 
wyników pokazała, że więcej wypowiedzi pojawiło się 
pod postami (naszymi) w grupie kontrolnej, gdzie nie 
ukrywałyśmy swoich tożsamości i wprost prosiłyśmy 
o opinie dotyczące interesujących nas zagadnień. 

Autorami największej liczby odpowiedzi pod postami 
były osoby najaktywniejsze na danym portalu. Być może 
były to jednostki, które odpowiadając, chciały umocnić 
swoją pozycję lidera w grupie lub aspirowały do takiej. Na-
leży także zwrócić uwagę na fakt, że na większości portali 
medycznych każda wypowiedź na forum była nagradzana 
punktami, a przekroczenie określonego pułapu punktów 
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skutkowało nadaniem określonego tytułu danym użytkow-
nikom. Co ciekawe – z perspektywy poznawczej (szczegól-
nie że podjęta problematyka budzi jednak wiele emocji) 
– na analizowanych wątkach dyskusyjnych nie pojawiły 
się wypowiedzi o radykalnym charakterze. Każda dyskusja 
nawiązana na portalach medycznych miała łagodny prze-
bieg oraz otwarty charakter. O zakończeniu etapu zbierania 
danych na poszczególnych forach decydował długi okres 
(7 dni) niepojawiania się nowych postów od użytkowni-
ków. Nie zauważyłyśmy różnicy w czasie trwania oddzia-
ływania bodźców nacechowanych emocjami pozytywnymi 
i negatywnymi.

Trzecią grupę problemów tworzą trudności natury 
metodologicznej. Sam etap przygotowania eksperymen-
tu, randomizacja i podział próby badawczej na grupę eks-
perymentalną i kontrolną nie stanowiły bariery. Trudność 
metodologiczna została głównie sprowadzona do proble-
mów z reprezentatywnością. Uzyskanie reprezentatyw-
ności w badaniach prowadzonych w internecie jest kwe-
stią problemową głównie ze względu na brak możliwości 
nakreślenia granic internetowej populacji. Wiąże się to 
ze specyfiką internetu jako medium, do którego w Pol-
sce wciąż nie ma powszechnego dostępu; „prawie 77% 
Polaków ma dostęp do Internetu [...]. Do nowoczesnych 
technologii ma dostęp tylko 37% Polaków”45. Problem 

45  S. Zadrożna, „Polska Cyfrowa 2014–2020” to program ogranicze-
nia wykluczenia cyfrowego i w konsekwencji wykluczenia finansowego  
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cyfrowego wykluczenia odbija się na przeprowadzanych 
w sieci eksperymentach, powoduje niereprezentatyw-
ność próby, ze względu na możliwość dotarcia tylko do 
osób mających dostęp do sieci i posiadających umiejęt-
ności w zakresie obsługi komputera i internetu. Brak 
dostępu do sieci skutkuje automatycznym wykluczeniem, 
brak zdolności w zakresie użytkowania komputera i sie-
ci zaś skutkować może błędami popełnianymi podczas 
uczestnictwa w eksperymentach lub rezygnacją z udziału 
w nich. Reprezentatywność w eksperymentach interneto-
wych obniżana jest bądź „fałszowana” również poprzez 
oszustwa personalne, jak podawanie się za inną osobę 
czy też kilkakrotne branie udziału w dyskusji pod różny-
mi nickami46. Analiza wyników zrealizowanego badania 
eksperymentalnego umożliwia sformułowanie przypusz-
czenia, że uczestniczyły w nim osoby, które osiągnęły 
określony zasób umiejętności ze względu na status osoby 
zarejestrowanej na danym forum (choć nigdy nie można 
mieć pewności, czy ktoś danej osobie nie pomaga). Jedy-
nie my mogłyśmy stworzyć warunki na uzyskanie satys-
fakcjonującej nas liczby odpowiedzi. W korpusie niniej-
szego badania znalazły się takie portale medyczne, które 

Polski, 2013, [online:] http://www.polskieradio.pl/7/968/Arty-
kul/888417,13-milionow-Polakow-nie-korzysta-z-Internetu [do- 
stęp 14.08.2015].
46  D. Batorski, M. Olcoń-Kubicka, Prowadzenie badań przez Inter-
net – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 
2006, nr 3 (182), s. 99–132.
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posiadały odpowiednio wysoką liczbę zarejestrowanych 
uczestników oraz były aktualnie użytkowane. 

Większość wypowiedzi forumowiczów pod naszymi 
postami była długa i wyczerpująca treściowo. Problem, 
jaki się tu wyłania, dotyczy szczerości prezentowanych 
komentarzy. Wyznacznikiem szczerości było przywołanie 
w poście przykładu osobistego doświadczenia przeży-
tego przez uczestników forum. Kolejnym wskaźnikiem 
była reakcja pozostałych dyskutantów, którzy znali już 
ten „życiowy” przykład bądź podchodzili do wypowiedzi 
swojego przedmówcy w sposób emocjonalny, na przykład 
współczuli mu (w przypadku „złego” doświadczenia) lub 
zazdrościli (w przypadku „dobrego” doświadczenia). 

W ściśle zdefiniowanych warunkach eksperymental-
nych, osadzonych w internecie, kontrola nad rezygnowa-
niem uczestników z udziału w eksperymencie przed jego 
zakończeniem jest trudna. W niniejszym badaniu nie mia-
łyśmy żadnego wpływu na to, kto skomentuje posty, w ja-
kim czasie się wypowie oraz czy jeszcze ponownie weźmie 
udział w tej samej dyskusji. W przypadku niepełnych, nie-
jasnych wypowiedzi respondentów wystosowywałyśmy do 
nich prywatne bądź publiczne wiadomości, prosząc o po-
nowne zabranie głosu w celu uzupełnienia komentarza.

Ważną zasadą badań internetowych jest dobrowolny 
charakter udziału oraz ochrona tożsamości i anonimo-
wości badanych. Ta sama zasada dotyczy badań ekspe-
rymentalnych. Z tego właśnie powodu sieciowe badania 
tego typu nie wywierają takiej presji uczestnictwa, jak te 
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prowadzone w realu47, jednak i te badania nie są pozba-
wione kontekstu etycznego.

Do kolejnej, ostatniej grupy trudności zaliczyć można 
zatem wszelkie wątpliwości natury etycznej. W niniej-
szym badaniu etyczne wątpliwości mógł budzić fakt zata-
jania informacji o realizacji badania, brak ujawnienia celu 
badania na wszystkich forach i prawdziwej tożsamości 
autorek (czyli nas) wpisów (bodźców) w grupie ekspery-
mentalnej. Argumentem przemawiającym za zasadnością 
przeprowadzenia niniejszego badania eksperymentalne-
go jest niska szkodliwość dla badanych. W celu zmini-
malizowania tego problemu można, po podjęciu decyzji 
o zakończeniu etapu zbierania materiału badawczego, na 
danym portalu medycznym ujawnić fakt przeprowadze-
nia badania oraz prawdziwy jego cel. 

Nie sposób pominąć zalet wynikających z przepro-
wadzenia eksperymentu. Są to przede wszystkim zalety 
natury metodologicznej. Przez jednych jest on uzna-
wany za najszlachetniejszą z metod badawczych, ponie-
waż pozwala dochodzić uwarunkowań przyczynowych48. 
Stanowi istotne przedsięwzięcie poznawcze. Pozwala na 
prawie pełne kontrolowanie i kształtowanie uwarunko-
wań sytuacyjnych danego zjawiska oraz sprawdzenie hi-
potez w sytuacjach najistotniejszych49. Specyfika badania 

47  P. Siuda, Eksperyment w Internecie – nowa metoda badań w naukach 
społecznych, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3 (38), s. 152–168.
48  R. Mayntz i in., Wprowadzenie..., dz. cyt., s. 213.
49  J. Sztumski, Wstęp do metod..., dz. cyt., s. 63.
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eksperymentalnego zrealizowanego za pomocą internetu 
umożliwiła w dość prosty sposób uzyskanie informacji 
i danych, które w badaniach przeprowadzanych w rze-
czywistości offline byłyby trudno dostępne. Internetowy 
charakter badania pozwolił na dotarcie do dużego grona 
potencjalnych respondentów, którymi byli pacjenci cier-
piący na określone choroby. Jest to specyficzna grupa, 
trudno dostępna, zamknięta. Natomiast dzięki forom 
medycznym kontakt z tą grupą był znacznie łatwiejszy, 
a eksperymentalny charakter badania pozwolił na uzyska-
nie szczerych wypowiedzi badanych, poprzez „rozmowę” 
z osobą, która w ich mniemaniu również borykała się 
z podobnymi problemami. Dane uzyskane w toku proce-
su eksperymentalnego pozwalają nie tylko na jakościową 
analizę treści w obrębie trzech obszarów problemowych 
(komunikowania z lekarzem, podmiotowości pacjenta 
i świadomości praw pacjentów), ale również – co wynika 
ze specyfiki metodologii – na ilościową analizę wpływu 
określonych bodźców na sposób wypowiadania się re-
spondentów na dane tematy.

Refleksje metodologiczne związane  
z wykorzystaniem ankiety online

Tak jak każda technika badawcza, również ankieta 
internetowa posiada szereg zalet, jak i ograniczeń. 
W pewnych kwestiach jest bardzo podobna do ankiety 
przeprowadzanej drogą tradycyjną, jednakże występują 
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znaczące elementy różniące od siebie ankietę internetową 
od papierowej.

W pierwszej kolejności zostaną omówione trudności, 
jakie napotkałyśmy w trakcie przygotowywania i reali-
zowania badania przy użyciu tej techniki. Podzieliłyśmy  
te trudności na techniczno-organizacyjne, metodolo-
giczne oraz etyczne. Do problemów techniczno-orga- 
nizacyjnych z pewnością należy zaliczyć te związane 
z procesem zbierania danych. Pomimo że zbieranie da-
nych wydaje się dużo łatwiejsze niż w przypadku ekspe-
rymentu online, to jednak przysparza pewnych proble-
mów. Z pewnością istotnym ograniczeniem jest niski 
odsetek zwrotów50. W celu uzyskania satysfakcjonującej 
liczby wypełnionych kwestionariuszy badacz musi za-
łożyć odpowiednio dużą liczebnie próbę. Warto także, 
aby szczegółowo przemyślał, w jaki sposób będzie zapra-
szał respondentów do badania. Atrakcyjne i szczegółowo 
opisane zaproszenie może przyczynić się do wyższego 
odsetka zwrotów ankiet51. Mimo iż ankietę skierowano 
do szerokiego grona odbiorców, opatrzono interesującym 
zaproszeniem i dokładnie poinformowano o celu bada-
nia, trudno nam było uzyskać zaplanowaną minimalną 
liczbę odpowiedzi respondentów (100 sztuk). Pierwsze 
dni po zamieszczeniu ankiety w internecie przyniosły bar-
dzo wysoki odsetek zwrotów (około 50% zaplanowanej 

50  Tamże, s. 191–192.
51  M. Staniszewska, Internet…, dz. cyt., s. 53.
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próby). Okres zbierania drugiej połowy ankiet był dość 
żmudny (pomimo wysyłania kolejnych zaproszeń do 
udziału w badaniu i monitów przypominających do re-
spondentów wcześniej zaproszonych do badania) i trwał 
znacznie dłużej niż poprzedni. Ponadto bardzo często 
w ankietach zdarzają się duże braki danych (unresponse 
error)52. Na serwerach, na których można umieścić an-
kietę, jest możliwość zaznaczenia opcji, dzięki której re-
spondent nie przejdzie do następnego pytania, jeśli nie 
odpowie na poprzednie. Niestety wiąże się z tym kolejny 
problem, a mianowicie możliwy wysoki stopień rezygna-
cji z badania. Respondenci mogą szybko się zniechęcić 
przymusem, jaki został na nich nałożony. Aby zapobiec 
rezygnowaniu respondentów z udziału w badaniu, po-
stanowiłyśmy nie zamieszczać w internetowym kwestio-
nariuszu ankiety „pytań wymaganych”. Skutkiem czego 
był jednak dość wysoki odsetek braków odpowiedzi, 
który sięgał w niektórych ankietach nawet około 50%. 
Generalnie internet i poczucie anonimowości sprzyja 
rezygnacjom z wypełnienia ankiet53. Dodatkowo brak 
bezpośredniego kontaktu badacza z respondentem skut-
kuje tym, iż nie wie, czy został dobrze zrozumiany przez 
badanego. Nie ma możliwości sprawdzenia, w jaki sposób 
respondenci interpretują jego pytania, jakie wywołują 

52  M. Andrałojć, Zalety i ograniczenia ankiety internetowej jako me-
tody zbierania materiału badawczego w dziedzinie zzl, „Zarządzanie 
Zasobami Ludzkimi” 2006, nr 5, s. 113.
53  M. Staniszewska, Internet…, dz. cyt., s. 53.
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one skojarzenia i czy w związku z tym otrzyma on satys-
fakcjonujący materiał badawczy. Jest to związane ogólnie 
z niskim poziomem kontroli czynników zewnętrznych, 
takich jak na przykład okoliczności wypełniania ankiety, 
wpływu osób trzecich na udzielane odpowiedzi, czy też 
destruktywnych czynników zakłócających54. Warto także 
wspomnieć, iż jako badaczki nie miałyśmy wpływu na to, 
w jakim miejscu jest wypełniania ankieta; czy respon-
dent w miejscu, w którym wypełnia kwestionariusz, ma 
poczucie bezpieczeństwa i anonimowości; czy badany 
wypełnia ankietę sam, czy też w obecności osoby trzeciej, 
która ma duży wpływ na udzielane przez niego odpowie-
dzi. Stosunkowo dużym problemem jest brak udzielania 
odpowiedzi na pytania otwarte przez respondentów. Są 
one często zupełnie pomijane przez badanych. 

Wiąże się to z problemem braków odpowiedzi. Zaob-
serwowałyśmy, iż to właśnie pytania otwarte były czę-
ściej pomijane przez respondentów, a ponadto niektórzy 
z nich udzielali na nie krótkich, lakonicznych odpowiedzi. 
Dlatego też często dzieje się tak, że badacz ma problem 
ze zrozumieniem odpowiedzi udzielonej przez respon-
denta, gdyż nie potrafił on jasno i precyzyjnie wyrazić 
własnych myśli55. Badany może też właśnie, jak w przy-
padku opisywanej tu ankiety, odpowiadać na pytanie 
równoważnikami zdań, nie podając kontekstu, do którego 

54  Tamże, s. 54.
55  M. Andrałojć, Zalety…, dz. cyt., s. 115.
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odnosi się przywołana opinia, ocena bądź opis wydarze-
nia. Niekiedy trudno nam było zaklasyfikować daną od-
powiedź do kategorii zbudowanych w kluczu kodowym, 
w związku z tym niektóre odpowiedzi na pytania otwarte 
musiały zostać odrzucone z bazy danych. 

Pozostaje również problem pewnych grup wiekowych 
i osób wykluczonych cyfrowo, do których dostęp jest albo 
bardzo utrudniony, albo wręcz niemożliwy. Niekiedy re-
spondent jest podłączony do sieci i chciałby wziąć udział 
w badaniu, lecz nie posiada odpowiednich umiejętności 
technologicznych i nie jest w stanie wypełnić ankiety 
internetowej. Realizując własne badanie, uzyskałyśmy 
najwięcej odpowiedzi właśnie od ludzi młodych i dobrze 
wykształconych, co potwierdza tę tezę. Do zbioru trud-
ności związanych z procesem zbierania danych, jakie na 
swojej drodze napotkałyśmy, zaliczono także problemy 
z motywowaniem badanych do wypełnienia ankiety. In- 
ternetowy charakter badania wykluczał możliwość bez-
pośredniego kontaktu z respondentem i słownego wy-
tłumaczenia mu wagi uczestnictwa w badaniu. Ze wzglę-
du na fakt, iż ankieta była anonimowa, nie mogłyśmy 
w pełni przewidzieć, kto zdecyduje się na jej wypełnienie, 
w związku z tym ankietę poprzedzało jedno, uniwersalne 
zaproszenie do badania. Można przypuszczać, iż to zapro-
szenie nie trafiło do wszystkich grup wiekowych. Praw-
dopodobnie możliwość dostępu do panelu respondentów 
oraz poznanie ich specyficznych cech mogłoby skutko-
wać stworzeniem spersonalizowanych zaproszeń i tym 
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samym przyczynić się do wzrostu motywacji responden-
tów do udziału w badaniu. Niestety serwer internetowy, 
na którym została umieszczona ankieta, nie dysponował 
wspomnianym panelem respondentów. Należy zaznaczyć, 
iż dostęp taki jest dość kosztowny i w znaczący sposób 
podnosi koszty związane z realizacją ankiety internetowej.

Drugą kategorię trudności tworzą problemy meto-
dologiczne. Na pierwszym miejscu warto wspomnieć 
o reprezentatywności. Niestety, w niektórych badaniach 
internetowych uzyskanie reprezentatywności jest wręcz 
niemożliwe. W zależności od założeń często zdarza się, 
że próba badawcza jest głównie złożona z ochotników. Po-
nadto badacz nie wie, kto tak naprawdę wypełniał ankietę. 
Być może trafiła ona do innego użytkownika komputera. 
Istnieje też stosunkowo wysokie ryzyko, iż jedna osoba 
weźmie kilkakrotnie udział w badaniu. Przeprowadzona 
ankieta nie miała charakteru reprezentatywności, jak rów-
nież ze względu na jej anonimowość nie wiemy, kto ją wy-
pełnił. Problematyczna jest także jakość narzędzia. Badacz, 
realizując swój projekt, chciałby uzyskać jak najwięcej 
szczegółowych danych. Niemniej jednak ankieta interne-
towa nie powinna być zbyt długa i skomplikowana, gdyż 
respondenci będą łatwo z niej rezygnować. My same kiero-
wałyśmy się tymi zasadami, tworząc ankietę dla pacjentów, 
gdyż dało to możliwość uzyskania satysfakcjonującej liczby 
zwrotów. Dużym problemem jest brak możliwości weryfi-
kacji wyników. Respondenci, w tym przypadku pacjenci, po 
wypełnieniu ankiety stali się nieuchwytni. Nie mogłyśmy 
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sprawdzić, czy udzielone przez badanych odpowiedzi są 
zgodne z prawdą. Dla niektórych badaczy problematycz-
ną kwestią jest brak możliwości wizualnej weryfikacji 
zgromadzonych arkuszy badań, gdyż one po prostu nie 
istnieją w sensie fizycznym56. Dość dużym utrudnieniem 
jest brak możliwości pogłębienia analizy z tymi samymi 
respondentami. Jak zostało już nadmienione, po zakoń-
czeniu wypełniania ankiety kontakt z nimi jest całkowicie 
zerwany, a dzięki zapewnionej im anonimowości stają się 
oni nieosiągalni. My również, pomimo uzyskania od nie-
których respondentów bardzo interesujących informacji, 
nie mogłyśmy zrealizować z nimi pogłębionych wywiadów. 
Innym problemem, na który się natknęłyśmy, był brak 
możliwości obserwacji gestów i mowy ciała responden-
tów. Realizacja ankiety online uniemożliwia obserwację za-
chowań respondentów i uwzględnienia ich we wnioskach 
analizy. Nie wiadomo, jakie uczucia towarzyszą badanym, 
gdy wypełniają tego typu ankietę. Respondenci online do-
starczają jedynie danych liczbowych. 

Trzecim typem problematycznych kwestii związanych 
z realizacją ankiet internetowych są często wymieniane 
problemy etyczne. W zasadzie towarzyszą one niemalże 
wszystkim badaniom, realizowanym zarówno metodami 
tradycyjnymi, jak i zapośredniczonymi przez internet, lecz 
warto i w tym miejscu o nich wspomnieć. Tworząc ankietę 

56  M. Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, Toruń: Wydaw-
nictwo Adam Marszałek 2010, s. 82–84.
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online, musiałyśmy wziąć pod uwagę kwestie szczegółowo-
ści i drażliwości pytań. Przekroczenie pewnych granic mo-
głoby skutkować wysokim odsetkiem rezygnacji z badania. 
Być może w określonych sytuacjach (uwarunkowanych 
określonymi doświadczeniami) niektóre pytania byłyby 
zbyt obciążające i trudne dla respondenta, w związku z tym 
zawsze należy mieć na uwadze dobro badanych i rozważ-
nie podejść do realizacji projektu badawczego. 

Nie należy również zapominać o zaletach tej tech-
niki. Pogrupowałyśmy je na techniczno-organizacyjne 
oraz metodologiczne. Z pewnością do zalet techniczno-
-organizacyjnych należy stosunkowo łatwe dotarcie do 
respondentów. Czynnikiem kategoryzującym, warunku-
jącym dobór jest grupa społeczna, jaką badacz postana-
wia zbadać. W wypadku prowadzonych przez nas badań 
dostęp do grupy, jaką są pacjenci, nie był trudny. Ankieta 
internetowa daje zatem szybki i łatwy dostęp do różnych 
grup respondentów rozproszonych przestrzenie. Ponadto 
łatwiej jest badać za jej pomocą zbiorowości „trudne”, za-
mknięte – w tym przypadku pacjentów doświadczających 
na własnej osobie lub u bliskich osób różnego rodzaju 
trudności w pozyskaniu efektywnej i satysfakcjonującej 
ich pomocy medycznej. Osobom tym jest łatwiej opowie-
dzieć o własnych, trudnych doświadczeniach, jeśli mają 
zapewnioną poufność57. Jako drugą zaletę techniczno- 

57  Badanie o podobnej tematyce realizowałyśmy również za pomo- 
cą wywiadu swobodnego. Zaobserwowałyśmy, iż respondentom  
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-organizacyjną wymienić trzeba zminimalizowany efekt 
ankieterski. Wpływ badacza jest ograniczony, gdyż je- 
go rola ogranicza się zazwyczaj do opracowania an-
kiety, wyboru grupy docelowej i analizy danych58. Ani 
badacz, ani ankieter nie kontaktują się bezpośrednio 
z respondentami, w związku z czym nie mają możli-
wości zniekształcenia wyników badań. Nasz kontakt 
z respondentem ograniczał się jedynie do wysłania mu 
zaproszenia do udziału w ankiecie. Do zalet zaklasyfi-
kowanych do tej grupy należy także dołączyć możliwość 
stosunkowo szybkiej realizacji badań oraz niski koszt 
ich przeprowadzenia. Jako badaczki nie poniosłyśmy 
kosztów wydruku ankiet i wynagrodzeń dla ankiete-
rów, a także ewentualnych koderów. Koszt badań reali-
zowanych w internecie jest uzależniony od opcji, jaką 
się wybierze w danym serwisie do kreowania ankiety. 
My wybrałyśmy opcję darmową, tylko z podstawowy-
mi funkcjami, ze względu na fakt, iż narzędzie to nie 
zawierało dużej liczby pytań i było stosunkowo łatwe 
w odbiorze. Warto jednak wspomnieć, iż zamieszczenie 
ankiety w odpowiednim serwisie może przyczynić się do 
zmniejszenia problemu, jakim są braki danych. Dzięki 
ustawieniu specjalnej funkcji, respondenci są niejako 

trudniej było mówić face to face o niedociągnięciach lekarzy, czę-
sto unikali tego tematu lub nie chcieli go w ogóle podejmować. 
Dzięki ankiecie internetowej uzyskałyśmy w tej kwestii wiele 
interesujących odpowiedzi.
58  J. Sztumski, Wstęp..., dz. cyt., s. 190, 229.
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zmuszeni do udzielenia odpowiedzi, gdyż bez wypełnie-
nia konkretnego pola, nie mogą przejść do dalszej części 
kwestionariusza (oczywiście jest to dodatkowo płatna 
usługa). Dlaczego nie zdecydowałyśmy się na taką opcję, 
jaką opisałyśmy podczas charakteryzowania problemów 
organizacyjno-technicznych. 

Należy także dodać, iż ankiety online umożliwiają wy-
soki stopień indywidualizacji narzędzia – istnieje moż-
liwość dostosowywania go do różnych kategorii wieko-
wych59. Niestety ze względu na brak dostępu do panelu 
respondentów i poznania ich cech nasza ankieta nie zo-
stała zindywidualizowana. Nie stanowiło to jednak du-
żego problemu metodologicznego, gdyż tematyka ta była 
bliska wszystkim grupom wiekowym, a stworzone przez 
nas pytania nieskomplikowane. Ważnym argumentem 
przemawiającym za przeprowadzaniem badań za pomo-
cą internetu jest anonimowość respondentów. Internet 
zapewnia niemalże pełną anonimowość, a ta z kolei ma 
niebagatelny wpływ na udzielanie przez badanych szcze-
rych, otwartych, autentycznych wypowiedzi. Jest wysoce 
prawdopodobne, że respondenci zapytani o niektóre kwe-
stie wprost, face to face, krępowaliby się lub bali udzielić 
tak bardzo szczerych odpowiedzi60.

59  M. Szpunar, Internet..., dz. cyt., s. 78–82.
60  W trakcie podobnego badania przeprowadzanego za pomocą 
wywiadu swobodnego zapytani respondenci byli zdecydowanie 
bardziej zamknięci na udzielanie odpowiedzi na pytania „drażli-
we” aniżeli respondenci wypełniający internetową ankietę.
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Drugą kategorię zalet stanowią kwestie metodologicz-
ne. W porównaniu do innych technik badawczych, w tym 
przypadku eksperymentu online, ankietę cechuje łatwość 
budowy. Ma to oczywiście związek z doświadczeniem 
badacza i jego warsztatem metodologicznym, aczkolwiek 
trzeba przyznać, iż konstrukcja pytań w ankiecie nie jest 
trudna, jeśli tylko badacz ma dobrze nakreśloną proble-
matykę badawczą. Zaprojektowanie badania z wykorzy-
staniem eksperymentu wymaga lepszego przygotowania 
metodologicznego badacza oraz jest bardziej pracochłon-
ne i czasochłonne. 

Eksperyment online  
czy ankieta online? 

Niekiedy zwraca się uwagę, że badania w środowisku sie-
ciowym uznawane są za bardziej rzetelne i obiektywne, co 
prawdopodobnie może być związane z ogólnymi zaletami 
badań internetowych, które można podzielić na trzy gru-
py: związane z próbkowaniem, uzyskaniem kontroli nad 
badanym środowiskiem oraz udogodnieniami w procesie 
zbierania i analizowania danych. Pierwsza grupa cech 
odnoszących się do próbkowania dotyczy zwiększającej 
się liczby użytkowników internetu, a co za tym idzie, 
łatwiejszego dostępu do określonych grup społecznych 
aktywnych wirtualnie. Kontrola nad badanym środo-
wiskiem wyraża się w łatwiejszym, bardziej otwartym 
oraz autentycznym komunikowaniu się i zachowaniu 
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internautów. Ma to związek z tym, że badania interneto- 
we uważane są za mniej stresujące dla respondentów. Po- 
nadto dzięki nim badaczowi łatwiej jest zapanować nad 
ewentualnymi uprzedzeniami w stosunku do badanych. 
Zbieranie i analizowanie danych za pomocą internetu, 
w przeciwieństwie do tradycyjnych badań, przebiega dużo 
sprawniej i szybciej, co pozwala zaoszczędzić autorom 
badań zasoby finansowe i czasowe61. 

Odpowiedź na tytułowe pytanie nie jest oczywista 
i nie jest możliwe jednoznaczne jej sformułowanie. 
Z pewnością wybór pomiędzy dwoma technikami ba-
dawczymi, jakimi są eksperyment online i ankieta online, 
zależy od celu i kontekstu badania, problematyki ba-
dawczej oraz predyspozycji badacza. Podsumowaniem 
rozważań niech będzie tabela 8.3, w której zestawione 
zostały cechy technik badawczych wykorzystanych do 
badania postaw pacjentów empowered, być może ułatwia-
jąca podjęcie decyzji.

Jak wynika z zestawienia w tabeli 8.3, każda z anali-
zowanych metod posiada wady i zalety. Wykorzystując 
obie techniki internetowe do zbadania postaw pacjen-
tów empowered, uzyskano satysfakcjonujący i różnorod-
ny materiał badawczy. Jednak aby poza zrealizowaniem 
celu badawczego, osiągnąć inne, dodatkowe korzyści, 

61  J. Epstein, W. D. Klinkenberg, Od Elizy do Internetu: krótka 
historia diagnozowania za pomocą komputerów, w: Internet a psycho-
logia. Możliwości i zagrożenia, red. W. J. Paluchowski, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 230–232.
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należałoby wybrać metodę eksperymentu online. Pomimo 
pracochłonnego etapu konceptualizacji oraz przygotowa-
nia odpowiednich bodźców do badania i minimalizacji 
wątpliwości etycznych podczas przeprowadzania ekspe-
rymentu, to właśnie ta technika badawcza posiada „war-
tość dodaną”. Eksperymentalny sposób „wywoływania” 
danych dał użytkownikom portali medycznych możli-
wość pełnej ekspresji swoich dotychczasowych i aktual-
nych przeżyć związanych z chorobą, procesem leczenia 
i współpracą ze specjalistami w postaci swobodnych, pi-
semnych wypowiedzi, nie zaś w postaci wyboru zestanda-
ryzowanej, narzuconej z góry przez badacza odpowiedzi 
w kwestionariuszu. Umożliwiła nam ona przeprowadze-
nie nie tylko ilościowej analizy danych, ale również jako-
ściowej, czyli zbadanie „głębszej” warstwy wypowiedzi 
pacjentów. Ponadto sama procedura przeprowadzania 
badania eksperymentalnego okazała się edukacyjna i bar-
dziej interesująca od powszechnej i schematycznej ankie-
ty online. Eksperymentalny charakter badania dostarczył 
nam nowych doświadczeń wzbogacających nasz warsztat 
metodologiczny. W grupie eksperymentalnej przyjęłyśmy 
również role samych uczestników danego forum, przez 
co musiałyśmy nauczyć się reagować na pojawiające się 
często nieprzewidywalne okoliczności i dostosować do 
panujących warunków.

Rolą badacza jest wyznaczenie odpowiedniej techniki do 
wybranej przez siebie problematyki badań. Zastanawiając 
się nad wyborem konkretnej techniki badawczej, warto 
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także wziąć pod uwagę to, czy oprócz zrealizowania celu 
badawczego dostarczy ona również pewnej „wartości do-
danej” dla samego badacza. 
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