
 

SENIOR W SIECI 

Jako socjolog chcę zbadać proces integracji społecznej seniorów z perspektywy tworzenia 

więzi społeczności w sferze realnej i wirtualnej, ze wzajemnym przenikaniem obu sfer. Celem jest 

weryfikacja tezy, że w cyberprzestrzeni możliwe jest tworzenie sieci znajomych o szerokim 

zasięgu, zdolnych do trwałego funkcjonowania w realnej rzeczywistości, a podtrzymywaniu więzi 

w świecie realnym sprzyja łączność internetowa.  

Uprzejmie proszę o wypełnienie kwestionariusza. Badania są anonimowe, a ich wyniki 

zostaną opublikowane w dysertacji naukowej. 

 Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk 

 Uniwersytet Rzeszowski 

 

1) Czy należy Pan(i) do jakiejkolwiek wspólnoty seniorów? 1 TAK 2 NIE 

2) Jeśli nie, to dlaczego? …………………………………………………………………………….. 

3) Jeśli tak, to do jakich? 1 stowarzyszenia, jakie? ……………………………………………… 

2 Uniwersytet Trzeciego Wieku 3 kluby seniora 4 inne, jakie? …………………………… 

4) W jaki sposób dowiedział się Pan(i) o wspólnotach seniorów? 1 od innych uczestników 2 z 

mediów 3 od znajomych 4 od rodziny 5 z ulotek lub ogłoszeń 6 z Internetu 7 inne, 

jakie?................................................................................................................................................ 

5) Jakie były Pana (i) motywacje przystąpienia do wspólnot. seniorów?........................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

6) Ilu uczestników wspólnoty znał Pan(i) osobiście przed zapisem do niej?. 1  1-10 osób 2 11-

50 osób 3  51-100 osób 4 więcej 

7) Z iloma z nich utrzymuje Pan(i) kontakty poza spotkaniami wspólnoty? 1  1-10 osób 2 11-

50 osób 3  51-100 osób 4 więcej 

8) Czy należy Pan(i) do osób ceniących posiadanie dużej liczby znajomych 1TAK          2NIE 

9) Jeśli tak, to czy w wieku senioralnym 1 zwiększyła się liczba pana(i) kontaktów, z jakich 

powodów? ……………………………………………… 2 zmniejszyła się liczba Pana(i) 

kontaktów, z jakich powodów? ……………………………………………… 3 bez zmian 

10) Czy korzysta Pan(i) z telefon u komórkowego? 1TAK          2NIE 

11) Jeśli nie, to to dlaczego? …………………………………………………………………………. 

12) Jeśli tak, to do czego? 1 rozmowy 2 SMS-y 3 robienie zdjęć 4 przesyłanie zdjęć 4 

kontakty na Facebooku 4 inne jakie? …………………………………………………………... 

13) Czy korzysta pan(i) z Internetu? 1TAK          2NIE 

14) Jeśli tak, to do jakich celów Pan(i) wykorzystuje Pan(i) Internet? ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

15) Proszę podzielić się zaletami i wadami tego medium …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..... 

16) Co stanowi barierę uniemożliwiającą korzystanie z Internetu?1  w miejscu zamieszkania brak 

sieci internetowej 2 nie posiadam komputera/laptop 3 posiadam komputer/laptop i nie 

potrafię obsługiwać Internetu 4 nie chce się nauczyć 5 nie interesuję się tym 6 inne, jakie? 

……………………………………………………………………………………………………. 

17) Czy zamierza Pan(i) korzystać z Internetu? 1TAK          2NIE 

18) Jeśli tak, to do dlaczego? …………………………………………………………………………. 



19) Jakie są Pana(i) kontakty z ludźmi (proszę uszeregować, wpisując od 1 dla najczęstszych do 7 

dla najrzadszych) 1 spotkania osobiste 2 rozmowy telefoniczne 3 SMS-y 4 

korespondencja e-mailowa 5 Facebook 6 WhatsApp 7 inne formy łączności internetowej 

20) Czy Pan(i) posiada pan(i) adres e-mailowy? 1TAK 2NIE  

21) Jeśli tak, to czy Pan(i) samodzielnie obsługuje pocztę e-mailową? 1TAK 2NIE  

22) Czy posiada Pan(i) swój profil na Facebook-u?  1TAK 2NIE  

23) Ile osób zaprosił Pan(i) do grona swoich znajomych na FB? ………… 

24) Ile zaproszeń na FB wystosowano do Pana(i)? ………… 

25) Ilu znajomych posiada Pana(i) na FB? ………… 

26) Jaka jest przeciętna częstotliwość kontaktów ze słuchaczami za pośrednictwem FB?  

1kilka razy dziennie 2raz dziennie 3co kilka dni 4 rzadziej, jaka………… 

27) Co jest przedmiotem kontaktów? (proszę uszeregować, wpisując od 1 dla najczęstszych do 5 dla 

najrzadszych) 1 polubienia 2komentarze 3udostępnienia 4wstawianie postów 

5inne jakie?  

28) Czy funkcjonuje Pan(i) na innych portalach społecznościowych?1TAK          2NIE 

29) Czy są to kontakty pozostające jedynie na poziomie wirtualnym?          1TAK          2NIE 

30) Jeśli nie, to z iloma znajomymi poznanymi na FB spotyka się Pan(i) osobiście?  

31) Co zadecydowało o chęci osobistego poznania tych osób …………………………...................... 

32) Czy posiada Pan(i) własny FAN PAGE na FB?1TAK          2NIE 

33) Czy jest Pani administratorem FAN PAGE instytucji, organizacji?1TAK 2NIE 

34) Jeśli tak, to ilu? ………… 

35) Proszę podzielić się odczuciami ze spotkań osobistych ze słuchaczami w porównaniu do 

kontaktów internetowych: 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Metryczka: 

1) Płeć: 1K         2M         

2) Wiek: 150-59         260-69         370-79         480 i więcej 

3) Stan cywilny:1panna/kawaler 2zamężna/żonaty 3 rozwiedziona/y 4wdowa/iec 

5związek partnerski 

4) Liczba dzieci:………… 

5) Liczba wnuków:………… 

6) Miejscezamieszkania:        1wieś        2miasto powiatowe        3miasto wojewódzkie 

7) Województwo …………………………………………Kraj ……………………………… 

8) Wykształcenie: 1podstawowe 2zawodowe 3średnie  

 4policealne 5wyższe 6stopnie naukowe 

9) Zawody wyuczone  ............................................................................................................................  

10) Zawody wykonywane ………………………………………………………………………… 

10) Sytuacja zawodowa 1kontynuacja nauki 2praca w instytucji państwowej 

 3praca w instytucji prywatnej 4działalność prywatna rodzinna 

 5właściciel firmy prywatnej 6bezrobotny 

 7praca w szarej strefie 8nie pracuje z wyboru 

 9rencista 10emeryt 


