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Wstęp 

Maszyna zmieniła nasze wzajemne relacje  

i nasz stosunek do samych siebie1.  

 

Na gruncie pedagogiki medialnej2 problematykę funkcjonowania młodzieży                         

w świecie mediów, w tym na portalach społecznościowych, oraz wynikające z tego 

implikacje w zakresie jej rozwoju społecznego podejmują, m.in. Zbyszko Melosik                         

i Maciej Tanaś. Pierwszy z nich zaznacza, że „obecność na Facebooku ma części 

aktywnych tam osób kompensować brak wartościowych więzi w >realnym życiu<.                      

W tym kontekście, relacje, w które wchodzi się na Facebooku mają niekiedy stanowić 

antidotum na poczucie odrzucenia w nie–wirtualnej codzienności (i z całą pewnością, 

poczucie odrzucenia na Facebooku pogłębia alienację w codzienności)”3. Z kolei 

zdaniem M. Tanasia „pomieszczone w Internecie treści i obserwowane działania rodzą 

sprzeczność celów i treści wychowawczych, ale też zastępowanie naturalnych relacji 

międzyludzkich bliskością bohaterów gier komputerowych, idoli medialnych oraz wiele 

innych, niepożądanych konsekwencji”4. 

Człowiek jest istotą społeczną, a jak podkreśla Mirosława Marody, „u podłoża 

ludzkich interakcji tkwi zawsze jakaś forma identyfikacji z innymi”5. Konstytutywnym 

warunkiem istnienia i rozwoju człowieka jest przebywanie z ludźmi oraz nawiązywanie 

z nimi relacji. Istotne jest bowiem realizowanie potrzeby przynależności, która jest 

ulokowana w środkowej części piramidy Maslowa. Zdaniem Urszuli Grześkowiak, 

,,rozwój technologii internetowej umożliwił przeniesienie tych potrzeb na płaszczyznę 

świata wirtualnego, na portale społecznościowe, czyli serwisy społecznościowe”6. 

                                                           
1 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2004, s. 39. 
2 Pedagogika medialna jest rozumiana jako subdyscyplina pedagogiczna badająca procesy i zjawiska 

przebiegające w środowisku medialnym i za pomocą mediów. Zob. W. Osmańska-Furmanek,                                 

M. Furmanek, Pedagogika medialna, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Subdyscypliny  wiedzy 

pedagogicznej, t.3, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 297.  
3 Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2013,  s. 246. 
4 M. Tanaś, Primum non nocere a internetowa przestrzeń wolności i aktywności nastolatków, [w:] M. Tanaś 

(red.), Nastolatki wobec Internetu, NASK, Warszawa 2016, s. 43.  
5 M. Marody, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2014, s. 252. 
6 U. Grześkowiak, Portale społecznościowe – wybrane aspekty, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego” 2011, nr 28, s. 359. 
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Internet umożliwił komunikację, którą charakteryzuje asynchroniczność, 

acielesność, astygmatyczność, anonimowość oraz aprzestrzenność. Człowiek ma 

możliwość nawiązywania nowych znajomości i kontaktu z innymi osobami niezależnie 

od dzielącej ich odległości. Jak podkreśla Jan van Dijk, ,,tradycyjne społeczeństwo 

opierało się na bezpośrednich interakcjach ludzi mieszkających blisko siebie. 

Społeczeństwa nowoczesne coraz bardziej poszerzają swój zasięg czasowo–

przestrzenny”7. Szybka komunikacja, która pozwala na wymianę informacji oraz 

wyszukiwanie znajomości jest możliwa dzięki portalom społecznościowym. To 

przestrzeń, w której osoba nie tylko gromadzi znajomych, ale również dokonuje swojej 

autoprezentacji. Z raportu Nastolatki 3.0. wynika, że najbardziej popularne wśród 

młodzieży jest zamieszczanie własnych zdjęć i filmów (79,3%) oraz publikowanie 

swoich przemyśleń w formie komentarzy na swoich profilach społecznościowych 

(54,7%)8. Adekwatne jest więc podjęcie badań dotyczących korzystania z portali 

społecznościowych przez młodzież licealną i ich więzi z rodziną, klasą oraz członkami 

grupy zrzeszeniowej poza szkołą. 

Wyboru problematyki badawczej dokonano z dwóch powodów. Po pierwsze                               

współcześnie posiadanie profilu na jednym z serwisów jest czymś naturalnym. Co  

więcej, nie jest to, jak zauważa Magdalena Szpunar, ,,już tylko i wyłącznie 

ekscentrycznym wybrykiem, a coraz częściej dyktowaną wymogami rynku 

koniecznością”9. Wśród użytkowników Internetu panuje przekonanie, ,,jeśli nie 

posiadasz konta na Facebooku, nie istniejesz”. Korzystanie z serwisów 

społecznościowych to komunikacja ze znajomymi, upublicznianie informacji o swoim 

życiu codziennym, tworzenie swojego wizerunku w sieci, ale także śledzenie aktualności 

z życia innych. Według Amelii Mróz, ,,poprzez ich interaktywny charakter i bardzo 

wysoką aktywność użytkowników stały się również dogodnym miejscem dla 

podtrzymywania istniejących już relacji społecznych, ale także platformą powstawania 

nowych, bardziej luźnych więzów społecznych”10. 

 

                                                           
7 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 221. 
8 NASK, Raport Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach, Warszawa 

2016,https://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane% 

20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf, [data dostępu: 20.01.2018]. 
9 M. Szpunar, W stronę nowych mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s 162. 
10 A. Mróz, Aprzestrzenność i asynchroniczność w Internecie: płaszczyzna powstawania nowego typu 

relacji społecznych, „Pisma Humanistyczne” 2014, nr 12, s. 422. 

 

https://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%25%2020wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf
https://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%25%2020wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf
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Po drugie, jako grupę docelową wybrano przedstawicieli generacji Z. Jest to 

pokolenie urodzone po 1995 roku, ale nie później niż w 201011. Od momentu przyjścia 

na świat mieli wokół siebie media i nie wyobrażają sobie bez nich funkcjonowania. Igor 

Rotberg stwierdza, że „urodzili się w zdigitalizowanym świecie i, w odróżnieniu od 

imigrantów cyfrowych (czyli osób, w życiu których Internet, komputery, telefony 

komórkowe pojawiały się stopniowo), już od dziecka otoczeni byli urządzeniami, za 

pomocą których mogli korzystać z Internetu. Dla wielu młodych ludzi to, co dzieje się               

w sieci, jest najważniejszą częścią ich życia”12.  

Poza tym aktywność w mediach społecznościowych jest immanentnym 

elementem ich egzystencji, co potwierdzają wyniki badań. Z raportu Nastolatki 3.0. 

wynika, że 94,6% respondentów deklaruje posiadanie profilu w serwisach 

społecznościowych, a zaledwie 2,9% nigdy go nie posiadało13. Zgodnie z wynikami 

Badania nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie – 90,0% (92,0% dla 

próby europejskiej) respondentów ma profil przynajmniej na jednym z portali 

społecznościowych, a częściej korzystają z nich dziewczyny niż chłopcy14. Wzrost 

popularności tego typu serwisów wskazuje raport Teens and Social Media15, dotyczący 

częstotliwości i jakości korzystania z mediów społecznościowych przez nastolatków 

(badani w wieku 12-17). W raporcie z 2010 r . zawarto zestawienie ich aktywności                         

z czterech lat zaczynając od 2006 roku. Odnotowano z roku na rok wzrost procentowy –  

55% (2006 rok) do 73% (2009 rok).  

 Istotna jest kwestia wpływu intensywności aktywności młodzieży na portalach 

społecznościowych na więzi społeczne użytkowników, głównie w środowisku szkolnym 

i rodzinnym. Jak zauważa Roman Solecki, „w okresie adolescencji środowisko 

rówieśnicze ma ogromne znaczenie rozwojowe. Obok rodziny i szkoły pełni swoje 

określone funkcje związane z socjalizacją wtórną i kształtowaniem się osobowości 

młodego człowieka. To właśnie przez uczestnictwo w grupie rówieśniczej dojrzewający 

                                                           
11 B. Sajduk, Pokolenie Y a metody dydaktyki akademickiej, „Kultura i Polityka” 2014, nr 16, s. 14. 
12 I. Rotberg. Cyfrowe życie psychiczne, https://igorrotberg.com/tag/swiat-wirtualny, [data dostępu: 

22.12.2017]. 
13 NASK, Raport Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki…, [data dostępu: 20.01.2018]. 
14 Fundacja Dzieci Niczyje, EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce                         

i Europie, Warszawa 2012, http://www.saferinternet.pl/images/stories/pdf/raport_eu_net_adb_pl.pdf, [data 

dostępu: 22.12. 2017]. 
15 Raport Teens and Social Media, Washington 2010, http://www.pewinternet.org/files/old-

media/Files/Reports/ 2010/PIP_Social_Media_and_Young_Adults_Report_Final_with_toplines.pdf, [data 

dostępu: 20.12.2017]. Raport opracowali naukowcy z The PewInternet & American Life Project. 

 

https://igorrotberg.com/tag/swiat-wirtualny
http://www.saferinternet.pl/images/stories/pdf/raport_eu_net_adb_pl.pdf
http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/%202010/PIP_Social_Media_and_Young_Adults_Report_Final_with_toplines.pdf
http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/%202010/PIP_Social_Media_and_Young_Adults_Report_Final_with_toplines.pdf
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młody człowiek może zaspokoić swoje potrzeby społeczne, jak również kompensować 

te, których nie może zrealizować w środowisku rodzinnym”16. Zwrócono uwagę także na 

więzi zrzeszeniowe nawiązywane dobrowolnie przez młodzież licealną                                                    

w grupach/organizacjach poza szkołą.  

Jednocześnie badania wskazują, że komunikacja zapośredniczona i kontakty 

wirtualne są dla młodzieży łatwiejszą formą kontaktu i nie wymagają umiejętności 

społecznych. Co więcej, pozwalają one na posiadanie dużego grona znajomych, często 

tylko wirtualnych. Z globalnego badania GfK wynika, że 23% konsumentów 

internetowych na całym świecie twierdzi, że interakcje wirtualne mogą być równie dobre 

jak faktyczna obecność na miejscu17. W Polsce najczęściej zgadzają się z tym 

twierdzeniem ludzie w wieku 15-1918. Ułatwieniem jest anonimowość i szklany ekran, 

za którym można ,,ukryć” swoją tożsamość i swoje emocje, tworzenie komunikatów                             

z opóźnieniem – przemyślenie odpowiedniej reakcji, możliwość wyłączenia się z danej 

relacji, w chwili zakłopotania, lęku. Zdaniem Sylwii Galanciak, „przenoszenie więzi 

społecznych do Internetu ma swoje ciemne oblicze. Cyberprzestrzeń coraz częściej staje 

się kryjówką, do której internauci uciekają przed pełnym problemów rzeczywistym 

światem i przed koniecznością żmudnego budowania więzi międzyludzkich. 

Przyzwyczajony do  szybkiej gratyfikacji w  postaci błyskawicznie nawiązywanych, lecz 

przez to często powierzchownych związków społecznych, człowiek coraz gorzej radzi 

sobie w przestrzeni realnej”19. 

 Warto zatem podjąć badania nad tym, jak życie w świecie wirtualnym młodzieży 

może wpływać na jej więzi społeczne, jak one zmieniają się w cyfrowej rzeczywistości. 

                                                           
16 R. Solecki, Funkcjonowanie pokolenia cyfrowego w środowisku rówieśniczym [w:] J. Bednarek,                                

A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 182. 
17 Sądzą w ten sposób najczęściej osoby w wieku 20-29 oraz 30-39. Listę otwierają Brazylia i Turcja, dalej 

Meksyk, Chiny, Rosja. Na drugim końcu skali: Szwecja, Czechy, Belgia, Holandia, Wielka Brytania. 

Polska znajduje się po środku skali. W naszym kraju 17% badanych zgadza się z tym stwierdzeniem, 

przeciw jest 21%. 
18 Globalne badanie GfK, Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami, 2016, 

http://www.gfk.com/ fileadmin/user_upload/dyna_content/PL/documents/Global-GfK-survey_Virtual-

interactions_2016_PL.pdf, [data dostępu: 27.12.2017]. 
19 S.  Galanciak, Zamiast zakończenia. Humanistyczne przesłanki pedagogiki medialnej, [w:] M.  Tanaś, 

S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015,  s. 254. 

 

http://www.gfk.com/%20fileadmin/user_upload/dyna_content/PL/documents/Global-GfK-survey_Virtual-interactions_2016_PL.pdf
http://www.gfk.com/%20fileadmin/user_upload/dyna_content/PL/documents/Global-GfK-survey_Virtual-interactions_2016_PL.pdf
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Zdaniem Beaty Ociepki bowiem, „ludzkość przyjmowała wszelkie zmiany w sposobach 

komunikowania z obawami, spodziewając się zaniku tradycyjnych więzi społecznych”20.  

 Niniejsza dysertacja doktorska składa się z trzech rozdziałów, z których pierwszy 

to podstawy teoretyczne badań. Autorka opisała teoretyczne kwestie związane                                  

z aktywnością człowieka, uwzględniając aktywność młodzieży w Internecie. Poza tym 

omówiła definicje, historię i podział portali społecznościowych. Wskazała także definicje 

oraz koncepcje więzi społecznych i ich rodzaje. Dokonała również charakterystyki 

przedstawicieli generacji Z i opisała rozwój człowieka w okresie adolescencji. Autorka 

przedstawiła również problematykę socjalizacji, wychowania i edukacji w dobie nowych 

technologii. W następnej kolejności zaprezentowano dotychczasowy stan badań 

dotyczących korzystania z serwisów społecznościowych, Internetu oraz relacji jednostki 

z innymi ludźmi. Przywołano zarówno polskie, jak i zagraniczne wyniki empiryczne.  

  Założenia metodologiczne badań własnych zawarto w rozdziale drugim.  

Wskazano w nim przedmiot, cele badań, problemy i hipotezy badawcze. Przedstawiono 

także zmienne, wskaźniki oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. Opisano zakres, 

organizację i przebieg badań oraz dobór próby, terenu badań. Dokonano również 

charakterystyki badanej grupy. 

 Trzeci rozdział to analiza wyników badań własnych. Zaprezentowano wyniki 

dotyczące korzystania młodzieży licealnej z serwisów społecznościowych oraz więzi 

społecznych w rodzinie, klasie i grupie zrzeszeniowej poza szkołą. Określono 

intensywność aktywności na portalach społecznościowych i siłę więzi społecznych 

młodzieży licealnej. Przedstawiono treść profili licealistów na portalu społecznościowym 

Facebook. Uwzględniono w analizie trzy kategorie: ja – rodzina, ja – klasa szkolna, ja – 

grupa zrzeszeniowa. Następnie omówiono korelacje zmiennych zależnych                                      

i niezależnych, w celu ustalenia związków między intensywnością aktywności na 

portalach społecznościowych a siłą więzi społecznych licealistów. Autorka podała wyniki 

związków pomiędzy intensywnością aktywności licealistów na portalach 

społecznościowych, siłą więzi naturalnej, stanowionej, zrzeszeniowej a zmiennymi 

pośredniczącymi (płcią, miejscem zamieszkania oraz wiekiem).  

 

                                                           
20 B. Ociepka, Wpływ nowych technologii na komunikowanie społeczne, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), 

Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999,                   

s. 149. 
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 W zakończeniu autorka odniosła się do wcześniej postawionych hipotez 

badawczych, które po analizie wyników badań mogła potwierdzić lub też odrzucić. Poza 

tym sformułowała praktyczne wnioski skierowane do nauczycieli i rodziców. Kluczowe 

jest bowiem dostosowanie procesu wychowawczego i dydaktycznego do zmieniającej się 

rzeczywistości, uwzględniając udział nowych technologii w życiu dzieci i młodzieży. 
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Rozdział I.  

Podstawy teoretyczne badań 

 

1. Rozważania terminologiczne. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 

1.1. Definicja i rodzaje aktywności człowieka 

 

Jednostka każdego dnia wykonuje wiele aktywności o różnym charakterze. Czas 

jaki poświęca na poszczególne czynności jest zróżnicowany w zależności od potrzeby, 

zainteresowań, własnych wyborów.  

Aktywność, zdaniem Czesława i Małgorzaty Kupisiewiczów, to „ogół czynności 

podejmowanych przez jednostkę, wyróżniających się ze względu na intensywność 

działań jakiegoś rodzaju”21. Z kolei w ujęciu psychologicznym, według Wincentego 

Okonia, to „właściwość indywidualna jednostki polegająca na większej niż u innych 

częstości i intensywności jakiegoś rodzaju działań”22. Definicja ta została uznana jako 

wiodąca w badaniach, w których działania obejmują korzystanie z portali 

społecznościowych przez młodzież licealną. Aktywność od łac. artus, agere – to nic 

innego jak – czyn, działać, czynności, działania23. Przyjęto, że analizowana aktywność 

posiada następujące wymiary (które zostały opracowane na podstawie dostępnych 

badań24) m.in.: forma (podejmowane działania), częstotliwość korzystania z serwisów 

społecznościowych, liczba znajomych na portalu społecznościowym. 

Aktywność człowieka, zdaniem Justyny Sobańskiej, ma charakter ukierunkowany                             

i zorganizowany25. W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka rodzajów aktywności.                     

W. Okoń dzieli ją na: 

• społeczną, która przejawia się w pracy wytwórczej, działalności społeczno–

kulturalnej, w sporcie i w zabawie, 

                                                           
21 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik  pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2009, s. 9.  
22 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, wyd. III, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001,                   

s. 14. 
23 T. Aleksander, Aktywność kulturalna, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t.1, 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 77. 
24 Por. R. Solecki, Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni, Oficyna Wydawnicza Von Velke, Warszawa 

2017; NASK, Raport Nastolatki 3.0….[data dostępu: 20.01.2018]. 
25 J. Sobańska, Aktywność psychomotoryczna dzieci i młodzieży, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia 

pedagogiczna, Fundacja INNOWACJA, Warszawa 1996, s. 22-24. 
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• intelektualną – ma ona miejsce w szkole, pracy naukowej i w ogóle                                     

w samodzielnym rozwiązywaniu nowych problemów, 

• amatorską – podejmowaną przez niezawodowców w różnych dziedzinach 

nauki, sztuki i techniki26.  

Pierwsza z nich realizowana w kontakcie z drugim człowiekiem ma kluczowe 

znaczenie w rozwoju społeczno–emocjonalnym jednostki. Jak podkreśla Maria 

Tyszkowa „aktywność i działalność społeczna młodzieży, zaspokajając istotne potrzeby 

dorastających wywiera też ważny wpływ na formowanie się ich osobowości”27. Poprzez 

tego typu działania człowiek nawiązuje relacje, a także zaspokaja potrzebę rozrywki. 

Aktywność społeczną można rozumieć dwojako, jako: cechę osobowości jednostki, która 

wyraża się w  działalności na rzecz innych oraz zespół zachowań, których motywem jest 

oddziaływanie na otoczenie28. Jest ona uzależniona również od społeczności, w której 

funkcjonuje jednostka, warunków gospodarczych, technologicznych i kulturowych.                   

Roman Solecki stwierdza, że „patrząc na inne dziedziny aktywności społecznej, można 

zauważyć, że wszystko powoli zaczyna się przenosić do cyberprzestrzeni: komunikacja, 

pozyskiwanie informacji, rozrywka, oglądanie filmów i telewizji, słuchanie muzyki                     

i radia, twórczość własna, organizowanie imprez masowych”29. Internet jest przestrzenią 

działalności społecznej, zastaną dla przedstawicieli generacji Z i alfa.  

W Encyklopedii Pedagogicznej oraz Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, 

zostały wymienione następujące typy aktywności:  

• psychomotoryczna – działania przejawiające się w zachowaniu człowieka                   

i zachodzących w nim procesach psychicznych;  

• fizyczna – istotna w każdej fazie życia jednostki, stanowiąca element 

zdrowego stylu życia,  zapobiegania chorobom, radzenia sobie ze stresami; 

• kulturowa – jej składnikami są: poznawanie, przeżywanie, przyswajanie, 

przetwarzanie i tworzenie kultury; w pedagogice przygotowanie do 

twórczego, bogatego wewnętrznie życia; 

•  zawodowa, której przejawem jest gotowość do doskonalenia zawodowego, do  

 

                                                           
26 W. Okoń, Nowy Słownik…, s. 14.  
27 M. Tyszkowa, Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1977, s. 184. 
28 Tamże, s. 188. 
29 R. Solecki, Aktywność młodzieży…, s. 35. 
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zmiany zawodu czy specjalizacji30.  

Aktywność psychomotoryczna, zdaniem Julii Sobańskiej, „to różnorakie 

działania organizmu przejawiające się w jego zewnętrznie dostrzegalnych zachowaniach, 

jak też w zachodzących w nim procesach psychicznych”31.  

Biorąc pod uwagę oddziaływania mediów w kwestii aktywności kulturalnej 

młodzieży, na pewno są one nośnikiem informacji kulturalnych ze świata i mody na dany 

rodzaj muzyki czy filmu. Według Izabeli Jabłońskiej, „środki masowego przekazu mają 

przed sobą ogromne zadanie, ponieważ wzbudzenie i zachęcenie tak krytycznych 

odbiorców do aktywnego udziału w życiu kulturalnym jest czymś bardzo trudnym”32.  

W kontekście tematyki rozprawy, zwrócono uwagę ma aktywność jednostek                    

w okresie adolescencji. W tej fazie rozwoju „typową i dominującą formą aktywności staje 

się nauka szkolna i działalność społeczna w grupach rówieśniczych”33. Pozostały czas po 

zajęciach szkolnych młodzież przeznacza na, m.in. poszerzanie wiedzy (dodatkowe 

zajęcia), rozwój zainteresowań (uprawianie sportu, gra na instrumencie) lub korzystanie 

z nowych mediów, w tym portali społecznościowych. W kwestii hobby licealiści                            

w badaniu Hanny Tomaszewskiej wymieniali najczęściej takie, które wiążą się                              

z przebywaniem w grupie, a więc mają charakter społeczny34.  

Aktywność młodzieży przeniosła się również do przestrzeni wirtualnej. Zdaniem 

M. Tanasia, „media cyfrowe stały się bowiem czynnikiem determinującym nie tylko 

przeobrażenia społeczne, cywilizacyjne i kulturowe, ale też los każdego niemal 

człowieka, w tym co szczególnie ważne dla pedagoga – styl życia, relacje społeczne, typy 

aktywności poznawczej, twórczej, a nawet ludycznej dzieci i młodzieży”35. 

                                                           
30 Zob. J. Sobańska, Aktywność…, s. 22-24; B. Woynarowska, Aktywność fizyczna, [w:] T. Pilch (red.), 

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku,  t. 1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 69; 

T. Aleksander, Aktywność…, s. 77.; B. Matyjas, Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce 

pedagogicznej Janusza Korczaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kielce 1996, s. 21;                   

S. M. Kwiatkowski, Aktywność zawodowa, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku,                 

t. 1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 77. 
31 J. Sobańska, Aktywność…, s. 22. 
32 I. Jabłońska, Wpływ mediów na kreowanie aktywnej postawy studentów wobec kultury, [w:]                                   

A. Popławska, L. M. Jakoniuk (red.), Kultura. Młodzież. Edukacja, Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 229. 
33 J. Sobańska, Aktywność…, s. 22-24.  
34 H. Tomaszewska, Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w 

zyciu nastolatków, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2012, s. 198. 
35 M. Tanaś, Prolegomena do pedagogiki medialnej, [w:] Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Cyfrowa 

przestrzeń kształcenia, red. M. Tanaś, S. Galanciak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 11. 
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Współczesne młode pokolenia spędzają kilka godzin dziennie na surfowaniu                      

w Internecie. To dla nich przestrzeń, w której podejmują różnego typu aktywności. 

Według Ewy Chuchro, w funkcjonowaniu młodzieży przestrzeń internetowa może pełnić 

rożne funkcje: 

•   informacyjną – związaną z łatwym dostępem do rożnego rodzaju treści, 

•   kształcącą – wynikającą z możliwości pozyskiwania wiedzy z rożnych dziedzin, 

• stymulującą – polegającą na wzmacnianiu motywacji i rozbudzaniu 

zainteresowań, 

• interpersonalną – związaną z zaspokojeniem potrzeby kontaktu z innymi 

osobami, 

•   wychowawczą, 

•   ludyczną – polegającą na dostarczaniu rozrywki36. 

Dostęp do Internetu stał się popularny i powszechny w gospodarstwach 

domowych. Zgodnie z wynikami badań Nastolatki 3.0, „w domu codziennie z Internetu 

korzysta 93,4% badanych”37. Przedstawiciele generacji Z mają stałe połączenie z siecią, 

zarówno w domu, jak i w smartfonach, a także dzięki sieciom WiFi. W związku z tym 

wielu badaczy podejmuje w swoich dociekaniach temat aktywności młodzieży w sieci.  

R. Solecki poddał analizie trzy jej wymiary: forma, częstotliwość, korzystanie                         

z portali społecznościowych38. Z jego badań wynika, że „aktywność podejmowana przez 

młodzież w Internecie ma przede wszystkim charakter informacyjno–komunikacyjny  

oraz rozrywkowy, a najczęstszymi formami użytkowania sieci są media 

społecznościowe”39.  

Z kolei Beata Komorowska wykazała, iż  „aktywność internetowa badanych 

uczniów charakteryzuje się intensywnym korzystaniem przez nich z Internetu (średnio 

ok. 5–6 godz. dziennie w wielu miejscach i na wielu urządzeniach). W Internecie badani 

szukają głównie rozrywki, korzystając z plików muzycznych, filmowych, spędzając czas 

                                                           
36 E. Chuchro, O walorach edukacyjnych i kulturotwórczych serwisu dla dzieci i młodzieży, [w:] Marek 

Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Elbląg 2005. 
37 NASK, Raport Nastolatki 3.0…, [data dostępu: 20.01.2018]. 
38 R. Solecki, Aktywność młodzieży…, s. 143. 
39 Tamże, s. 215. 
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na portalach społecznościowych”40. Potwierdzają to również polskie badania EU Kids 

Online 2018. „Najczęściej internet wykorzystywany jest przez młodzież do celów 

rozrywkowych (np. oglądanie filmów, użytkowanie portali społecznościowych). Równie  

często media cyfrowe użytkowane są w celu wyszukiwania informacji”41. Internet służy 

do wyszukania wiedzy użytecznej w szkole i przygotowania się do sprawdzianów42. 

 Najbardziej popularną aktywnością młodzieży w sieci jest jednak komunikacja 

zarówno z bliskimi, jak i znajomymi i nowo poznanymi osobami. Kontakt za pomocą 

Internetu deklaruje ze znajomymi ze szkoły 90,6%, a ze znajomymi spoza szkoły – 

85,4%43. Narzędziami do komunikacji są e–maile, portale społecznościowe                                       

i komunikatory internetowe. Na podstawie badań „stwierdza się, że jedyną z częstszych 

form aktywności śląskiej młodzieży w Internecie jest przebywanie na portalach 

społecznościowych, ok. 89% uczniów szkół ponadgimnazjalnych”44. Jest to także 

przestrzeń rozrywki oraz tworzenia własnej tożsamości, a przede wszystkim 

podtrzymywania i nawiązywania relacji społecznych. Zdaniem A. Andrzejewskiej, 

„warto się zastanowić nad aktywnością młodzieży na portalach społecznościowych. 

Zawieranie znajomości i pielęgnowanie istniejących to bardzo ważna dla młodych ludzi 

funkcjo portali społecznościowych”45.  

W dobie nowych technologii kluczowe jest monitorowanie aktywności dzieci                   

i młodzieży w Internecie, która zajmuje im sporą ilość czasu dziennie, zarówno                              

w szkołach jak i w domu. Jak podkreśla Katarzyna Warzecha, „nauczyciele,                                      

a w szczególności rodzice powinni nie dopuszczać do sytuacji, gdy Internet,                                         

a w szczególności wielogodzinne przebywanie na portalach społecznościowych, staje się 

                                                           
40 B. Komorowska, Aktywność internetowa dzieci i młodzieży – wskazania dla praktyki pedagogicznej, 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a4ccac89-5949-4282-abef-

b95ee52c431d/c/020_ETI_nr_Vol_6_4_Aktywnosc_internetowa.pdf, [data dostępu: 15.11.2018], s. 116. 
41 Ł. Tomczyk, Aktywność młodych ludzi w internecie, [w:] J. Pyżalski, A. Zdrodowska, Ł. Tomczyk,                   

K. Abramczuk (red.), Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski, 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 33, https://fundacja.orange.pl/files/user_files/ 

EU_Kids_Online_2019_v2.pdf, [data dostępu: 03.04.2019]. 
42 NASK, Raport Nastolatki 3.0…, [data dostępu: 20.01.2018]. 
43 Tamże. 
44 K. Warzecha, Portale społecznościowe formą rozrywki i komunikacji współczesnej młodzieży – analiza 

statystyczna, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017, 

nr 312, s. 92.  
45 A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne                                         

i empiryczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 43. 

 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a4ccac89-5949-4282-abef-b95ee52c431d/c/020_ETI_nr_Vol_6_4_Aktywnosc_internetowa.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a4ccac89-5949-4282-abef-b95ee52c431d/c/020_ETI_nr_Vol_6_4_Aktywnosc_internetowa.pdf
https://fundacja.orange.pl/files/user_files/%20EU_Kids_Online_2019_v2.pdf
https://fundacja.orange.pl/files/user_files/%20EU_Kids_Online_2019_v2.pdf
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jedyna forma rozrywki, komunikacji i spędzania czasu wolnego młodego człowieka”46. 

Istotne jest bowiem podejmowanie również innego rodzaju aktywności w celu dobrego 

samopoczucia, rozwoju i zdrowia jednostki.  

 

1.2. Definicja, historia i rodzaje portali społecznościowych 

 

Zdaniem Zygmunta Baumana, „uczestnictwo w serwisie społecznościowym nie 

jest już tylko kwestią świadomego wyboru; jest raczej uświadomieniem sobie braku innej 

drogi, koniecznością partycypowania w kulturze >wszystko na widok publiczny<”47.  

Internet to globalna sieć powiązanych ze sobą komputerów, która umożliwia 

wymianę danych dzięki używaniu tego samego protokołu TCP/IP48. Jego początki sięgają 

lat 60-tych. W 1967 roku powstaje prototypowa sieć ARPANet łącząca cztery 

uniwersytety w USA49. Pozytywne efekty działań sieci doprowadziły dwa lata później do 

rozszerzenia grona odbiorców o kolejne instytucje naukowe i rządowe. Internet, jak 

zauważa Anthony Giddens, „w miarę jak przybywało komputerów osobistych                                   

w prywatnych domach, zaczął rozprzestrzeniać się dalej, wchodząc w fazę gwałtownego 

rozwoju”50. W latach 90. ARPANet został zastąpiony przez inne, rozszerzające 

funkcjonalność systemy. W tym czasie powstaje w instytucie CERN w Szwajcarii 

pierwszy opis dokumentu hipertekstowego, który staje się najpopularniejszą z usług 

internetowych World Wide Web51. W naszym kraju Internet rozprzestrzenił się po 1990 

roku.  

 Z kolei termin portal społecznościowy został zdefiniowany w języku angielskim.              

W słowniku oxfordzkim social network (sieć społeczna/społecznościowa) to sieć 

społecznych interakcji i związków osobistych, a także należące do poszczególnych osób 

strony internetowe lub inne aplikacje, które pozwalają użytkownikom na komunikowanie 

                                                           
46 K. Warzecha, Portale społecznościowe formą rozrywki…, s. 105. 
47 Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 8. 
48 Por. M. Czajkowski, Wielka encyklopedia Internetu i nowych technologii, Wydawnictwo Edition, 

Kraków 2002, s. 264; M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 247.  
49 M. Czajkowski, Wielka encyklopedia Internetu…, s. 266. 
50 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 724-725. 
51 M. Czajkowski, Wielka encyklopedia Internetu…, s. 267. 
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się ze sobą poprzez umieszczanie informacji, komentarzy, wiadomości, obrazów itp.52. 

W niniejszej pracy bazą będzie przytoczona wyżej definicja.  

Z kolei Danah M. Boyd i Nicole B. Ellison określają witryny społecznościowe 

(social network sites) jako serwisy internetowe umożliwiające jednostkom:  

1. skonstruowanie profilu publicznego lub półpublicznego wewnątrz 

ograniczonego systemu; 

2. utworzenie listy innych użytkowników, z którymi są powiązane; 

3. oglądanie własnej listy powiązań i list stworzonych przez innych wewnątrz 

systemu53.  

Andreas M. Kaplan i Michael Haenlein uważają, że to grupa aplikacji internetowych 

bazujących na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0. umożliwiających 

wygenerowanie i wymianę treści tworzonych przez użytkowników54. Zdaniem Marty 

Wrońskiej, „cechą charakterystyczną tych serwisów jest duża interakcja pomiędzy 

członkami społeczności, która polega m.in. na tworzeniu list znajomych, z którymi 

można się komunikować bezpośrednio55”. 

Pojęcie zostało wyjaśnione w naszym kraju w nielicznych artykułach naukowych. 

Według Małgorzaty Kołeckiej, serwis społecznościowy „to rodzaj interaktywnej strony 

internetowej pozwalającej uczestnikom na prezentację własnego profilu zawierającego 

zwykle zdjęcia i inne dane”56. Polscy badacze bazują głównie na angielskiej nazwie, 

próbując ją przeanalizować. „Social – wyraża cele i funkcje społeczne tych mediów, 

bazujące głównie na możliwości porozumiewania się, komunikowania, zawierania 

nowych znajomości, wymiany informacji. Drugi człon >media< – wyraża aspekt 

                                                           
52 Social network, http://oxforddictionaries.com/definition/english/social%2Bnetwork, [data dostępu: 

24.11. 2017]. 
53 D.M. Boyd, N.B. Ellison, Social network sites: Definition, history and scholarship, ,,Journal of 

Computer-Mediated Communication” 2007, nr 13, s. 211, https://academic.oup.com/jcmc/article/ 

13/1/210/4583062, [data dostępu: 20.11.2017]. 
54 A. M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, 

„Business Horizons” 2010, vol. 53, s. 61, http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas% 

20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf, [data dostępu: 20.11.2017]. 
55 M. Wrońska, Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 39. 
56 M. Kołecka, Cyberprzemoc wśród nieletnich. Aspekt teoretyczny i empiryczny [w:] S. Bębas, J. Plis,                              

J. Bednarek (red.), Patologie w cyberświecie, Wydawnictwo Difin, Radom 2012, s. 321.  
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technologiczny, a więc są to narzędzia, środki, za pośrednictwem których możliwa jest 

komunikacja sieciowa”57.  

W określaniu tego typu stron internetowych używa się kilku synonimów, które 

będą wykorzystywane w niniejszej pracy: portal społecznościowy, media 

społecznościowe, serwis społecznościowy.   

Historia portali społecznościowych zaczyna się w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

pojawiły się w latach 90. XX wieku. Początkowo ich adresatami były określone grupy 

społeczne. Alina Gil zaznacza, że „jednym z pierwszych był Classmates.com, który  

powstał w 1995  roku  i  umożliwiał kontakt z byłymi kolegami/koleżankami ze szkoły”58.  

Dwa lata później działanie rozpoczął SixDegrees.com, który służył do 

komunikacji z rodziną i znajomymi. Następnie pojawiły się: Friendster.com, Tribe.net 

oraz LinkedIn.  

Z kolei XXI wiek przyniósł nowe popularne portale, tj.: 

• 2003 rok – Myspace.com,  

• 2004 rok – Facebook,  

• 2005 rok – Youtube,  

• 2006 – Twitter, w Polsce – Naszaklasa.pl,  

• 2010-2013 –Instagram, Snapchat59. 

Serwisy społecznościowe stały się popularną formą kontaktu i wymiany informacji                 

w przestrzeni wirtualnej. W wielu krajach powstają odpowiedniki amerykańskich portali 

społecznościowych, np. w Polsce to nk.pl, na Węgrzech – Iwiw, w Holandii – Hyves,                 

w Chinach – Quzone, a w Rosji – VKontakte60.  

Przełom XX i XXI wieku to rozpowszechnianie się portali społecznościowych na 

świecie. W literaturze przedmiotu istnieje kilka klasyfikacji mediów społecznościowych. 

Bowiem oprócz nawiązywania relacji, służą także przekazywaniu wiadomości z różnych 

obszarów, np. zdrowie, motoryzacja, rynek pracy oraz publikowaniu treści o charakterze 

                                                           
57 M. Laskowska, Komunikacja za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. Zarys problematyki, 

[w:]  M. Biedroń, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja –  (po)rozumienie– obecność społeczna, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 30. 
58A. Gil, Portale społecznościowe sposobem na społeczny problem samotności, „Zeszyty naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2011, nr 28,  s. 240. 
59 A. Kulig-Kozłowska, Facebook w szkolnej ławce. Media społecznościowe a edukacja polonistyczna, 

TAiWPN Uniwersitas, Kraków 2007, s. 36-37. 
60 A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci…, s. 32. 
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naukowym czy kulturalnym. Przekazy mogą mieć formę nie tylko tekstu, ale również 

zdjęć czy filmów.  

W niniejszej dysertacji doktorskiej wykorzystano klasyfikację Wojciecha 

Gustowskiego, który wyodrębnia: 

• społeczności dyskusyjne: filmweb, biblionetka, 

• społeczności multimedialne: YouTube, 

• społeczności obywatelskie: iThink, 

• społeczności kontaktowe: Facebook, nk.pl, MySpace, Twitter, GoldenLine, 

• wirtualne światy: there61. 

Inny podział stosuje Mirosława Wawrzak–Chodaczek:  

• ogólne (np. Facebook), 

• skierowane do konkretnych grup społecznych (Nasza Klasa), 

• skierowane na dzielenie się konkretnymi treściami (fotka.pl), 

• łączące grupy zamknięte, do których można dostać się poprzez zaproszenie od 

innego użytkownika (np. GoldenLine), 

• dające internautom możliwość prowadzenia własnych profili – stron, 

dziennikarstwa obywatelskiego (interia360.pl, nowyekran.pl), 

• przeznaczone do prezentowania opinii i recenzowania (np. biblionetka.pl, 

opiniuj.pl), 

• branżowe (Instytut Biznesowej Aktywności Internetowej), tematyczne62. 

Dominik Kaznowski wyróżnił serwisy społecznościowe biorąc pod uwagę funkcje 

jakie pełnią:  

• media społeczne służące publikacji (prezentacji) opinii i poglądów – głównym 

zadaniem serwisów (aplikacji/usług) zaliczanych do tej kategorii jest 

umożliwienie wszystkim zainteresowanym możliwości otwartego                                   

i nieskrępowanego wyrażania opinii i poglądów, np. serwisy dziennikarstwa 

obywatelskiego (citizen journalism), 

• media społeczne służące współdzieleniu zasobów – wszelkiego typu zasoby, 

które użytkownicy współdzielą w sieci (filmy wideo, zdjęcia, obrazy, 

                                                           
61 W. Gustowski, Komunikacja w mediach społecznych, Wydawnictwo Novaeres, Gdynia 2010, s. 177-

186. 

62 Zob. M. Wawrzak-Chodaczek, Portale społecznościowe jako miejsce komunikacji lokalnej w sieci 

globalnej, „Kultura-Historia-Globalizacja” 2013, nr 13, s. 155. 
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prezentacje, aplikacje, etc.) są przechowywane i udostępniane z poziomu 

serwerów sieciowych, np. YouTube, 

• media społeczne nastawione na budowanie i podtrzymywanie relacji. To 

chyba najszerzej obecnie zaadoptowana (z racji tego, że jest również 

najbardziej przystępną) kategoria mediów społecznych. Odnosi się to 

zwłaszcza do serwisów typu social networking, których główną rolą jest 

właśnie budowanie i podtrzymywanie relacji pomiędzy ludźmi, 

• media społeczne nastawione na komunikację i dyskusję – czyli kategoria,                  

w której osią społecznej interakcji jest dyskusja i debata,  

• media społeczne nastawione na bieżące informowanie i odnoszenie się do 

aktualności63. 

W rozprawie skoncentrowano się na portalach społecznościowych o charakterze 

kontaktowym. Według Marty Klimowicz, „przede wszystkim w kontekście Internetu 

coraz częściej wspomina się o kompulsywnej wręcz potrzebie komunikacji. Mówi się, że 

obecnie każde, najmniej nawet istotne wydarzenia w życiu jednostek musi odnaleźć 

swoje natychmiastowe odbicie w jej internetowym istnieniu”64. Przykładami tego typu 

portali są: Facebook, Nasza Klasa, MySpace, Twitter, GoldenLine65. W sposób 

syntetyczny zostaną one omówione.  

Najpopularniejszym portalem społecznościowym o charakterze kontaktowym jest 

niewątpliwie Facebook66. Jak podkreśla Magdalena Gawecka już w grudniu w tym 

samym roku, w którym powstał osiągnął milion użytkowników, a w 2005 roku miało 

miejsce rozszerzenie działalności poza granicami Stanów Zjednoczonych67. Jego 

pierwotna nazwa to The Facebook. Stworzony początkowo dla studentów Uniwersytetu 

Harvarda przez Marka Zuckerberga, który współpracował z Eduardo Saverinem, 

Dustinem Moskovitzem, Chrisem Hughesem. Jak podkreśla David Kirkpatrick, 

                                                           
63 D. Kaznowski, Podział  i klasyfikacja social media, http://networkeddigital.com/2010/05/10/podzial-i-

klasyfikacja-social-media/, [data dostępu: 20.12.2018]. 
64 M. Klimowicz, Komunikacja internetowa na początku XXI wieku. Kultura indywidualizmu i narcyzm                    

w mediach społecznych, D. Majka-Rostek (red.), Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, 

Difin, Warszawa 2010, s. 62-63. 
65 W. Gustowski, Komunikacja w mediach…, s. 181-185. 
66 Facebook: 2,006 mld, Instagram 700 mln, Twitter 328 mln, https://mobirank.pl/2017/07/28/liczba-

uzytkownikow-sieci-spolecznosciowych-lipcu-2017-r/, [data dostępu: 03.01.2018]. 
67 M. Gawecka, Dwa światy- jak portal Facebook wpływa na świat rzeczywisty i odwrotnie, [w:]                               

G. Penkowska (red.), Fenomen facebooka. Społeczne konteksty edukacji, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 

Gdańsk 2014, s. 77. 
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„Facebook nie został stworzony z myślą o zastąpieniu osobistych kontaktów między 

ludźmi. Choć wielu używa go w sposób sprzeczny z zamierzeniami Zuckerberga i jego 

kolegów, serwis zaprojektowano w celu pogłębiania relacji z ludźmi, których zna się                 

w >realu<”68. 

Danuta Hejwosz–Gromkowska zaznacza, że „Facebook pełni funkcje typowe dla 

mediów:  

1) informacyjną (dostarcza różnorodnych treści w sposób natychmiastowy; 

budzi zainteresowanie i ciekawość; pozwala na przekazywanie i zdobywanie 

wiedzy, ale także wprowadza chaos informacyjny, dezorientację, pozorność 

rzetelności przekazywanych treści);  

2) mobilizującą do określonych działań społecznych w Internecie oraz                 

w świecie rzeczywistym, jak np. protesty, wiece poparcia (podnosi świadomość 

obywatelską na temat istotnych wydarzeń społeczno–politycznych, pozwala na 

wyrażenie własnych opinii, zachęca do działania obywatelskiego i społecznego, 

zwiększa proces komunikacji społecznej, ale także wprowadza możliwość 

prowadzenia mowy nienawiści, szkalowania, bezmyślnych i szkodliwych działań, 

a nawet terroru);  

3) emocjonalną, interpersonalną (pozwala na autoekspresję, wyrażanie 

poglądów na tematy polityczne i społeczne, angażowanie się w dyskusję, ale także 

może prowadzić do izolacji i frustracji, przemocy werbalnej);  

4) ludyczną (poprawia samopoczucie, daje możliwość zabawy, bycia                      

w kontakcie ze znajomymi, ale także może prowadzić do osłabiania autentycznych 

przeżyć, izolowania się, „zabijania” czasu)”69. 

Facebook to przede wszystkim kanał komunikacji. Pozwala na prowadzenie                    

w sposób szybki, bez względu  na odległość, rozmów zarówno tekstowych, jak i video                  

z bliskimi osobami. Daje również możliwość poznania nowych osób i zbudowania 

dużego grona znajomych. Z. Melosik twierdzi, że mamy do czynienia z macdonaldyzacją 

stosunków międzyludzkich – „facebookowe relacje między ludźmi przypominają moim 

zdaniem do pewnego stopnia relacje, jakie mają miejsce w restauracjach McDonald’s – 

                                                           
68 D. Kirkpatrick, Efekt Facebooka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 19. 
69 D. Hejwosz-Gromkowska, Młodzież Facebook a problem partycypacji społecznej, 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13810/1/SE_35_2015_Daria_Hejwosz_Gromkowska.     

pdf, [data dostępu: 20.12.2018], s. 180. 
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są szybkie, powierzchowne i puste. Nie tworzą głębszych więzi, są od >punktu do 

punktu<. Między kolejnymi interakcjami >nic nie ma<, relacje są poddane anihilacji, po 

czym następują kolejne wznowienia”70.  

Co więcej, użytkownik tworzy na portalu swój profil, ma możliwość publikowania 

informacji o sobie, w tym zdjęć i filmów oraz komentowania treści. Zdaniem Łukasza 

Kiszkiela, „jednostki prezentując się w serwisach społecznościowych, przyjmują postawę 

obserwatorów – widowni, podporządkowując własne działania oczekiwaniom 

pozostałych użytkowników”71. Poza tym, jest również miejscem prowadzenia wielu akcji 

społecznych, zrzeszenia grup różnego typu oraz reklamowania produktów. Według Paula 

Levinsona, „MySpace i Facebook można nazwać kamieniami milowymi w historii 

mediów społecznościowych”72. Coraz rzadziej znajdują się firmy czy grupy lub 

indywidualne osoby, które nie posiadają profilu na Facebooku, który daje wiele 

możliwości komunikacji z innymi, w tym z potencjalnymi klientami, darczyńcami. 

Pomysłodawcami MySpace są Tom Anderson i Chris DeWolfe. „W lipcu 2005 r. 

Myspace została przejęta przez mass media News Corporation, a następnie sprzedana                

w 2011 r. Spółce Specific Media Group i piosenkarzowi Justinowi Timberlake”73. Od 

2016 roku właścicielem MySpace jest firma Time Inc. Na portalu użytkownicy mogą 

założyć swój profil, nawiązać znajomości oraz udostępnić swoje utwory, np. muzyczne. 

To przestrzeń, w której młodzież i początkowi artyści mają możliwość się wypromować.  

Dwa lata później został założony portal GoldenLine, polski odpowiednik 

LinkedIn (powstał w 2003 roku). „To internetowa społeczność ludzi zainteresowanych 

rozwojem kariery i życia zawodowego”74. Pomysłodawcą był Mariusz Gralewski. Profil 

może założyć zarówno osoba poszukująca pracy, jak również firma ją oferująca. Portal 

umożliwia zbudowanie profesjonalnego wizerunku w sieci75. Umożliwia również 

wymianę informacji na forum dyskusyjnym.  

Twitter to portal z możliwością mikroblogowania, uruchomiony przez Biza 

Stone’a, Jacka Dorseya, Noah Glassa i Evana Williamsa. Daje użytkownikom możliwość 

wysyłania oraz odbierania tzw. tweedów, czyli krótkich wiadomości, które widnieją nie 

                                                           
70 Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży…, s. 247. 
71 Ł. Kiszkiel, Wirtualne tożsamości. Portale społecznościowe jako formy autokreacji, [w:] M. Sokołowski 

(red.), Nowe media i wyzwania współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 178. 
72 P. Lewinson, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 327. 
73  https://mashable.com/category/myspace/, [data dostępu: 22.12.2017]. 
74 W. Gustowski, Komunikacja w mediach…,  s. 185.  
75  https://www.goldenline.pl/, [data dostępu: 22.12.2017]. 
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tylko na stronie użytkownika, ale także docierają do osób obserwujących dany profil76. 

Mogą one zawierać tylko 140 znaków. Z portalu chętnie korzysta wiele internautów oraz 

osoby publiczne, w tym politycy czy celebryci. Mogą oni w szybki sposób skomentować 

wpisy innych, a ich tweedy są często cytowane w mediach.  

Portal Nasza Klasa, czyli polski odpowiednik Classmates.com przyciągnął dużą 

liczbę użytkowników, którzy chcieli odnaleźć swoich znajomych ze szkoły, być z nimi  

w kontakcie. Jego założycielem jest Maciej Popowicz – student informatyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz założenia profilu i odszukania kolegów ze szkoły, 

pojawiły się inne opcje, tj. wstawianie zdjęć, komentowanie i zakładanie forów 

tematycznych. Początkowo bardzo popularny, stopniowo traci użytkowników, którzy 

pozostawiając profil, rzadziej z niego korzystają. 

Istnieją jeszcze portal kontaktowy, w których nacisk kładzie się na komunikację 

wizualną, tj. Instagram. Użytkownicy udostępniają i kolekcjonują na nim zdjęcia i filmy. 

Serwis ten zdobywa coraz większą popularność. „Komunikacja na Instagramie to                       

w przeważającej mierze komunikacja wizualna. Właśnie takiej (wizualnej) komunikacji 

obecnie poszukują użytkownicy. Szczególnie najmłodsze pokolenie, przyzwyczajone do 

przyswajania treści w formie graficznej, nie tekstowej”77. 

Portale społecznościowe stały się miejscem komunikacji z innymi osobami, 

podtrzymywaniem i nawiązywaniem relacji w szczególności dla przedstawicieli 

generacji Z. Współczesna młodzież jest w permanentnym kontakcie ze sobą, dzięki 

mobilnym urządzeniom. Ujmując to metaforycznie, staje się ona pokoleniem „wireless” 

(bezprzewodowym). Doskonałą egzemplifikacją społecznej akceleracji, kultury 

natychmiastowości, globalizacji i permanentnej wirtualnej styczności jednostek jest 

portal społecznościowy Facebook78. Ważne jest, aby dla młodzieży była to przestrzeń 

dodatkowa, uzupełniająca, w kontaktach z innymi ludźmi.  

Poza tym, profile na portalach społecznościowych są miejscem kreowania siebie 

i upubliczniania codzienności. „W pewien sposób internauci sami doprowadzają do 

sytuacji, w której mogą być permanentnie inwigilowani i niemal każdy może sprawdzić, 

co robią w dowolnej chwili. Nie można jednak zapominać, że przynajmniej część osób 

                                                           
76 W. Gustowski, Komunikacja w mediach…, s. 184. 
77 P. Buczek, Instagram jako miejsce komunikacji wizualnej mediów z odbiorcami, „Naukowy Przegląd 

Dziennikarski” 2017, nr 4, s. 136. 
78 D. Hejwosz-Gromkowska, Młodzież Facebook…, s. 180. 
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korzystających z tych serwisów doskonale zdaje sobie z tego sprawę i w pełni świadomie 

kreuje tak swój sieciowy wizerunek”79. Młodzież powinna zatem zdawać sobie sprawę, 

że nic w sieci nie ginie, a publikowane informacje czy zdjęcia docierają do wielu 

użytkowników Internetu. 

 

1.3. Koncepcje i rodzaje więzi społecznych 

 

Więzi społeczne ściśle wiążą się z koncepcjami społeczeństwa, które pojawiły się 

na początku XIX wieku. Zdaniem Mirosławy Marody i Anny Gizy–Poleszczuk, różne 

konteksty brane pod uwagę przy analizie więzi społecznych określają dwie klasy 

znaczeniowe tego pojęcia80. „W ramach pierwszej, jest ono używane na oznaczenie 

wszelkich powiązań pojawiających się między ludźmi i przeciwstawiane pojęciu 

indywidualizacji. W ramach drugiej natomiast, jest stosowane jako ekwiwalent pojęcia 

identyfikacji jednostki z grupą społeczną, co w konsekwencji czyni zeń podłoże 

formowania się tożsamości społecznej”81.   

Z kolei jak podkreśla Władysław Jacher, „zbiorowość albo grupa społeczna staje 

się społecznością wtedy i tylko wtedy, gdy pojawia się świadomość łączności społecznej, 

objawiającej się w działaniu i zachowaniu, czyli gdy zaistnieje więź społeczna”82. Wobec 

tego należy zacząć od poglądów czołowych przedstawicieli: A. Comte, H. Spencera,                    

G. Simmela, E. Durkheima i F. Tönniesa. Więzy społeczne występują w nich jako 

elementy łączące ludzi, choć w każdej zależą od innych czynników, mają odmienne 

podłoże. 

Teoria organiczna, reprezentowana przez Augusta Comte i Herberta Spencera, 

zakładała budowę społeczeństw analogiczną do organizmu, czyli z powiązanych ze sobą 

części. Pierwszy z nich twierdził, że „podstawowym czynnikiem łączącym ludzi jest 

consensus, czyli jedność społeczna oparta i wynikająca ze wspólnoty zwyczajów, 

wierzeń, uczuć i tradycji”83. A. Comte uważał grupy społeczne za podstawową jednostkę                                         

w społeczeństwie, a największą rolę przypisywał rodzinie, która jego zdaniem jest 

                                                           
79 M. Klimowicz, Komunikacja internetowa na początku XXI wieku…, s. 63. 
80 M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2004, s. 99. 
81 Tamże, s. 99. 
82 W. Jacher, Więź społeczna w teorii i praktyce, Uniwersytet Śląski, Katowice 1987, s. 11. 
83 Tamże, s. 13. 
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podstawową komórką społeczną84. Dla drugiego zaś – kontynuatora myśli A. Comte – 

głównym czynnikiem więzi społecznej był podział pracy i funkcjonowanie 

współzależności elementów85.  

Z kolei George Simmel „odrzucił teorię Spencera, że społeczeństwo to 

skomplikowana pajęczyna wielokrotnych wzajemnych relacji pomiędzy jednostkami, 

które pozostają w ciągłej interakcji. Koncentrował się na formach tych interakcji”86. 

Zasłynął z teorii geometrii społecznej, w której istotna jest możliwość badania 

różnorodnych form społecznych niezależnie od kontekstów, podobnie jak figur                              

w geometrii. Zwrócił uwagę na subiektywny aspekt kontaktów społecznych, mianowicie 

ekwiwalentną wymianę pewnych wartości i skupił się na konflikcie międzyludzkim, 

który prowadzi według niego zarówno do skutków destrukcyjnych, lecz również  

pozytywnych, tj. spoistość i integracja grupy w obliczu konfliktu z grupami 

zewnętrznymi87.  

Należy przywołać w tym miejscu dwie koncepcje – Ferdinanda Tönniesa i Émile 

Durkheima. Według  Pawła Rybickiego, „żadna z nich nie posługuje się explicite 

terminem więzi, obie zakładają jej istnienie”88. É. Durkheim więź społeczną określał 

terminem solidarność, którą dzielił na mechaniczną i organiczną. W społeczeństwie, jak 

uważał, jednostka staje się człowiekiem w całkowitym znaczeniu. Było to, zdaniem 

Jerzego Szackiego, „punktem wyjścia teorii więzi społecznej”89. W. Jacher doszukuje się 

w teorii filozofa ośmiu składników: „świadomość zbiorowa, przedstawienia zbiorowe, 

wzory kulturowe, wartości społeczne – w formie ideałów społecznych, normy społeczne, 

cele społeczne, role społeczne, interakcje”90.  

Natomiast F. Tönnies wskazał na dwa typy więzi społecznej i połączył je                  

z dwoma rodzajami zbiorowości. Opisał swoją teorię w książce „Gemeinschaft und 

Gesellschaft”. Pierwsza kategoria – gemeinschaft (wspólnota) „łączy jednostki na 

zasadzie naturalnej i spontanicznej bliskości emocjonalnej”91. Z kolei gesellschaft 

                                                           
84 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 26. 
85 W. Jacher, Więź społeczna…, s. 13. 
86 B. Gramlewicz, M. Gramlewicz, Socjologia w zarysie, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2007,       

s. 19. 
87 P. Sztompka, Socjologia…, s. 165-166. 
88 P. Rybicki, Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1979, s. 674. 
89 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 382. 
90 W. Jacher, Więź społeczna…, s. 16. 
91  J. Szacki, Historia…., s. 444. 
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(stowarzyszenie) opiera się na umowie, wymianie korzyści, wyrachowaniu.92 

Przykładem są więzi rodzinne, przyjacielskie, sąsiedzkie. Według Anny Kozłowskiej                 

w efekcie działania nowych mediów, „mamy do czynienia z poczuciem wspólnoty opartej 

na oglądaniu tego samego serialu”93. Z kolei gesellschaft – stowarzyszenie, 

społeczeństwo, cechuje: wola racjonalna, wyrachowanie, umowa, izolacja, 

anonimowość, kalkulacja korzyści94. Tego typu więzi panują w ramach stosunków 

handlowych – transakcje, kontrakty oraz w wielkich miastach. Poniższe zestawienie 

Barbary Szackiej ilustruje istotne podstawy, które wykazują różnice między więziami 

wymienionymi przez F. Tönniesa, biorąc pod uwagę kilka aspektów. 

 

Tabela nr 1. Wspólnota a stowarzyszenie w teorii F. Tönniesa 

 Wspólnota Stowarzyszenie 

Więzy łączące 

ludzi 

Pokrewieństwo, 

braterstwo, 

sąsiedztwo 

Umowy, wymiana dóbr 

materialnych,  wyrachowanie 

We wzajemnych 

stosunkach ludzie 

uczestniczą jako 

Osobowości Role społeczne 

Świat kontroli Zwyczaj, tradycja Prawo sformalizowane 

Ludzie kierują się Wiarą Względem na opinię publiczną 

Podstawa 

gospodarcza 

Własność zbiorowa Pieniądz, własność prywatna 

Źródło: B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 226. 

 

F. Tönnies opisywał negatywne wizje dla społeczeństwa i więzi między ludźmi. 

Twierdził, że „naturalne wspólnoty zanikają. Ludzie ulegają wykorzenieniu, atomizacji, 

roztapiają się w anonimowej masie pracowników, urzędników, konsumentów czy 

publiczności”95.  

                                                           
92 Tamże. 
93 A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 

Warszawa 2006, s. 133. 
94 Zob. P. Sztompka, Socjologia…, s. 263-264; J. Szacki, Historia…, s. 596. 
95 P. Sztompka, Socjologia…, s. 626. 
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 Pojęcie więzi społecznych w piśmiennictwie polskim zostało rozpowszechnione 

pod koniec XIX wieku. Prekursorem był Ludwik Krzywicki, autor dzieła pt. „Pierwociny 

więzi społecznych”. Według niego owe więzy „sprawiają, że społeczeństwo tkwi niejako 

całą swą treścią w jednostce”96. Zwrócił uwagę, na dwoisty ich charakter – podmiotowy 

i rzeczowy. Pierwszą płaszczyznę tworzą wspólne uczucia, ideały, cele, drugą zaś 

odzwierciedla świat rzeczy wkomponowany w stosunki ludzkie poprzez działalność 

ekonomiczną człowieka97. Swoimi poglądami nawiązuje niejako do F. Tönniesa, jego 

wspólnoty (liczą się więzy emocjonalne) i stowarzyszenia (podstawą umowa i wymiana).  

Kolejny badacz polski – Stefan Czarnowski, zwrócił uwagę na rolę kultury                          

w tworzeniu się i podtrzymywaniu więzi społecznych. Podstawą jego poglądów jest 

przekonanie, że „zjawiska mieszczące się w kręgu kultury mają charakter interakcyjny                       

i prowadzą do więzi społecznej, są fundamentem solidarności grup i zbiorowości 

społecznych”98. 

Florian Znaniecki podkreślał zaś znaczenie czynności społecznych, które są 

kierowane do ludzi. Istotne jest przy tym przestrzeganie reguł społecznych. Z nich, jak 

zauważa Piotr Sztompka, „wyłaniają się bardziej złożone i trwalsze systemy i grupy 

społeczne”99. Więzi powstają w trakcie  działań człowieka, w trakcie  oddziaływania na 

drugą osobę. W związku   z  tym F. Znaniecki, „więź, która stanowi o istnieniu grupy 

nazywa intencjonalnym, celowym, zamierzonym współdziałaniem”100.  

Głównym wyznacznikiem podejścia Stanisława Ossowskiego zaś jest 

świadomość człowieka, której więź jest częścią. Z tego powodu szczególną uwagę 

zwracał na więź społeczną – narodową czy etniczną. Jego zdaniem to przede wszystkim 

„sprawa wyobrażeń, przekonań, których patologiczne formy: rasizm, szowinizm, 

Ossowski demaskował i piętnował, afirmując równocześnie ich przejawy pozytywne – 

patriotyzm”101.  

Znaczące jest także podejście strukturalno–funkcjonalne Jana Szczepańskiego. 

Traktował on więzi społeczne, jako „zorganizowany system stosunków, instytucji, 

                                                           
96 W. Jacher, Więź społeczna…, s. 19. 
97 Tamże, s. 19. 
98 Tamże, s. 19.  
99 P. Sztompka, Socjologia…, s. 64. 
100 W. Jacher, Więź społeczna…, s. 19. 
101 P. Sztompka, Socjologia…, s. 32.  
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środków kontroli społecznej, skupiające jednostki, podgrupy i inne elementy składowe 

zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju”102.  

Według zaś P. Rybickiego stwierdzenie więzi społecznej „pozwala orzec, że dana 

zbiorowość jest czymś więcej, aniżeli tak czy inaczej wyodrębnioną wielością ludzi, jest 

grupą społeczną lub społecznością. Jest to zawsze więź łącząca ludzi w określonych 

zbiorowościach”103.  

Analizując literaturę przedmiotu można wyróżnić dwie płaszczyzny tworzenia się 

więzi społecznych oraz ich ujmowania. Są one istotne z punktu widzenia istnienia 

różnego rodzaju grup ludzi w zależności od przyjętego kryterium łączności ich członków.  

• Orientacja obiektywistyczna – między ludźmi istnieje więź społeczna, która 

powstaje ze względu na wspólne pochodzenie, terytorium, język, więzy krwi 

czy organizację życia zbiorowego. Można to określić w sposób rzeczowy. Ma 

odniesienie do całości stosunków jednej lub kilku grup. 

• Orientacja motywacyjna – podłożem więzi społecznych w tym przypadku jest 

poczucie wspólności postaw, zachowań, działań. Odnosi się do ogółu stanów 

świadomości, poczucia łączności, stanów psychicznych104. 

Według Stanisława Kosińskiego, do XVIII w. badacze zajmowali się zwłaszcza 

obiektywno–formalną płaszczyzną więzi, a poglądy o istnieniu i roli składników 

spontaniczno–subiektywnych dostrzeżono na przełomie XVII i XVIII w.105. Przegląd 

koncepcji światowych i polskich filozofów oraz socjologów wskazuje na znaczenie więzi 

społecznych w społeczeństwach, które bez nich nie mogą istnieć. Człowiek jest 

stworzony do życia wśród ludzi. Podstawą i częścią jego egzystencji jest nawiązywanie 

relacji, których bazą są więzi społeczne, zarówno te zastane, jak i tworzone z poczucia 

łączności z innymi.  

Omówiono wielorakie teorie powstawania więzi społecznych. Według Mariana 

Malikowskiego, „pytać, co to jest więź społeczna, to pytać przede wszystkim, co łączy             

i >trzyma< ludzi razem, co sprawia, że jedne zbiorowości należą do trwałych, silnie 

                                                           
102 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, 

s. 238. 
103 P. Rybicki, Struktura społecznego świata…, s. 676. 
104 Zob.: W. Jacher, Więź społeczna …, s. 20-21; P. Rybicki, Struktura społecznego świata…, s. 691. 
105 S. Kosiński, Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1989, s. 118. 
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spoistych, inne natomiast mają charakter luźny i szybko się rozpadają?”106. Odpowiedź 

nie jest jednoznaczna i prosta, gdyż sam proces tworzenia się więzi społecznych cechuje 

złożoność, indywidualność. 

 Jak zauważa, Danuta Walczak–Duraj, „to co jednak stwarza najwięcej 

problemów w analizie więzi społecznej to jej dwoisty charakter, powodujący, iż można 

ją odnosić zarówno do tego, co w życiu społecznym wynika z harmonii i więzów 

psychicznych, emocjonalnych o silnym ładunku dodatnim jak i do tego, co ludzi dzieli                

i wywołuje konflikty”107. Dychotomiczność zjawiska podkreślają w swoich poglądach                                          

J. Szczepański, W. Jacher, P. Rybicki. Ostatni z wymienionych wyodrębnił dwa elementy 

treściowe, zakresy spraw, które ludzi łączą i jednoczą: 

• pierwszy to wspólność potrzeb i zainteresowań – wspólne wyobrażenia o tym, 

co np. dobre i złe, świeckie i święte, piękne i brzydkie, 

• drugi wynika z nieuchronnych różnic między ludźmi, które wyrażają się                      

w różności dyspozycji indywidualnych i położenia społecznego108. 

W związku z tym trudno jednoznacznie i precyzyjnie zdefiniować więzi 

społeczne, a poza tym niespójność pojawia się w nazewnictwie tego typu więzi.                          

W naszym kraju termin ten został przyjęty z języka potocznego, a upowszechnił go 

Ludwik Krzywicki. W krajach zachodnich zaś badacze używają określeń – integracja, 

spójność, solidarność, identyfikacja109.  

Rozbieżność w określaniu definicyjnym więzi społecznych wynika z przyjęcia 

charakteru ich podstaw, tj. obiektywny (formalny, jasno określone związki, np. krwi), 

subiektywny (nieformalny, zależy od woli człowieka) lub połączenie pierwszego                         

i drugiego. Według Stanisława Kawuli, „za najbardziej obiektywne należy uznać 

dwupłaszczyznowe ujmowanie więzi odzwierciedlające dwoisty obiektywno–

subiektywny charakter relacji międzyludzkich”110.  

W Słowniku pojęć socjologicznych: więź społeczna to – „ogół relacji                                        

i wzajemnych oddziaływań międzyosobowych i międzygrupowych w obrębie 

                                                           
106 M. Malikowski, Pojęciowo-teoretyczne aspekty kontrowersji wokół istoty więzi społecznej, „Studia 

Socjologiczne” 1979, nr 3-4, s. 5. 
107 D. Walczak-Duraj, Podstawy współczesnej socjologii, Wydawnictwo Omega-Praksis, Pabianice 2006,                                    

s. 81-82. 
108 P. Rybicki, Struktura społecznego świata…, s. 691. 
109 D. Grodzka, Więź rodzinna na tle innych więzi społecznych, „Studia Socjologiczne” 1984, nr 4, s. 104. 
110 S. Kawula, Więzi społeczne, [w:]  D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej 

i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999, s. 330. 
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zbiorowości, siły podtrzymujące te relacje i oddziaływania oraz współwystępująca z nimi 

świadomość identyfikacji i łączności”111.  

Wieloaspektowość, wielokierunkowość to określenia, które najlepiej oddają 

charakter rozważań dotyczących więzi społecznych. Można tak powiedzieć o procesie 

ich powstawania, gdyż składa się z wielu komponentów, a także biorąc pod uwagę liczbę 

cech i charakter więzi społecznych. Odnosi się do tego również wielość definicji                            

i poglądów. Według D. Walczak–Duraj, „w szerokim ujęciu więzi społecznej mieści się 

to wszystko, co prowadzi do tworzenia i rozwoju grup i innych zbiorowości społecznych. 

W wąskim rozumieniu pojęcie to mieściłoby się jedynie w obszarze podstawowego 

pytania, co łączy, spaja i utrzymuje ludzi razem. Przechodząc zatem od najwęższego do 

najszerszego rozumienia więzi społecznej wyróżnić możemy pięć sposobów jej 

ujmowania: 

• zespół elementów i czynników wspólnych, koniecznych                                                 

i wystarczających dla powstania grupy społecznej, 

• zespół czynników koniecznych dla istnienia grupy społecznej, 

• zespół czynników prowadzących do powstania i istnienia grupy społecznej, 

• zespół zjawisk zachodzących w trakcie tworzenia i funkcjonowania grupy 

społecznej, 

• wszelkie powiązania, zależności, relacje i stosunki jakie zachodzą między 

jednostkami będącymi nośnikami więzi”112.  

Więź społeczna wskazuje, że opisujemy relacje, zachodzące w społeczeństwie 

między ludźmi, mające charakter społeczny, w przeciwieństwie do indywidualnego. Do 

najważniejszych cech więzi społecznej zalicza się:  

• kierunek, 

• siłę, 

• trwałość, 

• emocjonalność, 

• zwrotność, 

• dynamikę (w czasie, przestrzeni, rozwoju, życiu), 

• treść, 

                                                           
111 M. Pacholski, A. Słaboń, Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 

Kraków 2010, s. 46. 
112 D. Walczak-Duraj, Podstawy…, s. 82, 84. 
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• aspekt obiektywny i subiektywny113. 

Więź społeczna mimo zróżnicowania wielu czynników, posiadać musi, zdaniem 

S. Kosińskiego, co najmniej jeden, a najczęściej większość lub wszystkie z następujących 

komponentów:  

• styczność przestrzenna – spoiwem ludzi jest ich wspólna przestrzeń, w której 

istotne jest uświadomienie sobie obecności innych osób, 

• styczność psychiczna i łączność psychiczna – pierwsza jest efektem 

zainteresowania się cechami ludzi, przebywających w obrębie jednej 

przestrzeni. Do łączności dochodzi, gdy między osobami, które znajdują się      

w styczności psychicznej nawiązuje się wzajemna sympatia, wspólne 

postawy, 

• styczność społeczna – może ale nie musi być konsekwencją poprzednich 

styczności. Osoby starają się pozyskać lub wymienić między sobą pewne 

wartości o charakterze duchowym lub materialnym. To układy, w których 

uczestniczą co najmniej dwie osoby, 

• wzajemne oddziaływanie – powstaje w skutek zaistnienia styczności 

społecznych, np. dyskusja, sprzeczka, 

• wzory zachowań społecznych – są elementem dziedzictwa kulturowego                         

i zależy od nich skuteczność działań społecznych, 

• stosunki społeczne – to istnienie układu, który składa się z: przynajmniej 

dwóch partnerów, łącznika – przedmiot materialny lub duchowy, sytuacji, 

układu powinności i obowiązków, 

• zależności społeczne – mamy z nimi do czynienia w każdym stosunku 

społecznym, a cechuje je fakt, że osoba B zależy od osoby A, 

• instytucje społeczne – są konsekwencją dłużej trwających stosunków 

społecznych, intensyfikują i podtrzymują stosunki społeczne, 

• kontrolę społeczną – kluczowy warunek istnienia instytucji i grupy społecznej, 

który jest system oddziaływa, sposobów wpływu na zachowania jednostki                    

i zbiorowości,  

• organizację społeczną 114.  

                                                           
113G. Gajewska, Więzi społeczne, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VII, 

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008, s. 125. 
114 S. Kosiński, Socjologia ogólna…, s. 119-135. 
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W. Jacher wyodrębnił następujące składniki więzi społecznych:  

• istnienie kontaktów społecznych,  

• istnienie wspólnych wartości,  

• istnienie wspólnych działań,  

• istnienie świadomości więzi115. 

Można pozyskiwać informacje o relacjach między ludźmi, ich postawach wobec 

siebie, obserwować ich interakcje. Jak podkreśla jednak W. Jacher, „wiadomo, że 

interakcje, ich przebieg i nasilenie uzależnione są, z jednej strony, od cywilizacyjno–

materialnego kontekstu, w którym się odbywają, a konkretnie: od stanu i rodzaju 

organizacji grupy, czynników mających bezpośredni wpływ na stosunki w grupie,                           

z drugiej zaś strony, od predyspozycji psychicznych członków grupy, ich siły i gotowości 

psychicznej do nawiązywania kontaktu, od ich osobowości”116.  

Złożoność więzi społecznych odzwierciedla się również w ich podziale. 

Przyjmuje się różne kryteria, według których klasyfikuje się więzi społeczne. P. Rybicki 

bierze po uwagę głównie zasięg oraz podstawę powstawania więzi. Wyróżnił więź 

małego, średniego i wielkiego zasięgu, która może być: 

• naturalna – między członkami rodziny, jest dana przez rodzime środowisko, 

• stanowiona – oparta na przymusie, np. internat, klasa szkolna, 

• zrzeszeniowa – tworzona na podstawie dobrowolnej decyzji, np. 

stowarzyszenia, fundacje117. 

Przedstawiony podział na więź naturalną, stanowioną i zrzeszeniową przyjęto za  

wiodący w rozprawie doktorskiej.  

Z kolei P. Sztompka dokonał podziału więzi społecznych ze względu na łącznik, 

wspólny punkt wszystkich członków grupy, zbiorowości: więź rodzinna, która powstaje 

w skutek wspólnego zamieszkania w jakimś miejscu, więź pokoleniowa, więź plemienna, 

etniczna, narodowa, rasowa, wiekowa, zawodowa118, więź kooperacyjna119, relacje 

wirtualne (typ relacji międzyludzkich, które wytwarzają się dzięki nowym technologiom 

                                                           
115 W. Jacher, Więź społeczna…, s. 41. 
116 W. Jacher, Więź społeczna, [w:] B. Łysakowska-Wencel, J. Wencel (red.), Encyklopedia Psychologii, 

Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 951. 
117 P. Rybicki, Struktura społecznego świata…, s. 677-686. 
118 Podobieństwo pod społecznie istotnym względem, które było podstawą solidarności mechanicznej                           

É. Durkheima.  
119 Powiązanie z solidarnością organiczną É. Durkheima, opierającej się na wzajemnej niezbędności do                         

w zaspokajaniu potrzeb i relacji celów. 
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komunikacyjnym  i masowym mediom)120. Cechą, która różni więzi nawiązywane we 

wspólnotach wirtualnych od tych mających miejsce w świecie realnym jest zdaniem 

Aleksandra Kobylarka, efemeryczność121. „Efemeryczność kontaktu należy postrzegać 

zarówno w kontekście labilnej, negocjowanej tożsamości uczestników procesu 

komunikacyjnego, jak i samej sytuacji, która może mieć, w zależności od interakcji, 

różny charakter”122. 

Więź rodzinna jest pierwszą, zastaną i najważniejszą w życiu człowieka. Zdaniem                      

Leona Dyczewskiego, jest to „kompleks sił przyciągających jej członków nawzajem do  

siebie i wiążących ich ze sobą”123. Źródłem tych sił jest m.in. małżeństwo, czynniki 

prawne, obyczajowe, postawy członków rodziny wobec kultury, gospodarki.  

Według A. Błasiak, „więzi rodzinne kształtują się w wyniku identyfikowania się 

członków wspólnoty rodzinnej z jej przekonaniami, wartościami i działaniami”124. 

Rodzina daje podstawy do nawiązywania prawidłowych relacji międzyludzkich, daje 

przykład mocnych uczuć, opartych na zaufaniu i bezpieczeństwie. „Znaczenie więzi 

rodzinnych dla osób dorosłych trudno jest przecenić. Szczególnie więzi osobowe mogą 

odegrać dużą rolę w stymulowaniu pozytywnych lub negatywnych przeżyć 

emocjonalnych płynących z równoczesnego bycia małżonkiem i rodzicem,                                    

a w konsekwencji w ocenie wartości tego związku”125. Poza tym więź rodzinna jest 

istotna dla jednostki uwzględniając również psychologiczny aspekt. Mianowicie 

emocjonalny element więzi w rodzinie buduje w człowieku świadomość przynależności 

do wspólnoty, jaką jest rodzina126. 

 

 

 

 

                                                           
120 P. Sztompka, Socjologia…, s. 116. 
121 A. Kobylarek, Pomiędzy hipertekstem a hiperwięzia. O kształtowaniu się nowych wspólnot sieciowych, 

[w:] L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszmont-Ciesielska (red.), Ponowoczesne konteksty 

edukacji – audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność, Oficyna Wydawnicza Adam Marszałek, 

Wrocław 2009, s. 137. 
122 Tamże, s. 138. 
123 L. Dyczewski, Więź między pokoleniami w rodzinie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 11. 
124 A. Błasiak, A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2012, s. 49. 
125 S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 122. 
126 D. Grodzka, Więź rodzinna na tle…, s. 121. 
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S. Kawula dokonał podziału więzi rodzinnej na: 

• „strukturalno–przedmiotową – stanowią stosunki i kontakty między 

członkami, między pokoleniami w ramach pokoleń, które powstają ze względu 

na pełnione role i zadania,  

• osobową – stanowią stosunki, kontakty między osobami i pokoleniami oparte 

na sferze poznawczej, a przede wszystkim emocjonalnej. Ich treścią są myśli, 

uczucia, pragnienia, aspiracji i wzajemne postawy zajmowane przez 

poszczególnych członków rodziny, 

• kulturową – stanowią stosunki między osobami w rodzinie, których treścią są 

postawy zgodności lub niezgodności wobec tych samych wartości, norm, 

wzorów zachowań, osób, instytucji społecznych”127. 

Współcześnie podejmowany jest temat zmian zachodzących w rodzinie, zarówno 

jeśli chodzi o jej strukturę czy funkcje. Mowa tu o modelu rodziny nowoczesnej, który 

różni się od tego tradycyjnego z rodziną wielopokoleniową. Obserwujemy także 

zwiększenie liczby związków niesformalizowanych, upowszechnienie kohabitacji.  

Przesunął się również wiek wchodzenia w stałe związki i zakładania rodziny. Jednak 

zdaniem P. Rybickiego, pomimo przemian więzi społecznych i zmian jakim podlega 

rodzina, utrzymują się więzi w małych grupach, tj.: rodzina, grupa rówieśnicza, grupy 

zrzeszeniowe128. 

Poza tym obecnie Internet jest miejscem nawiązywania i podtrzymywania relacji. 

Co więcej, ma on duże znaczenie dla wszystkich sfer życia jednostki. Użytkownicy 

Internetu często nawiązują więzi wirtualne. P. Sztompka stwierdza, że „to albo jedynie 

wyobrażona więź z tymi, którzy są dla nas idolami, albo anonimowa więź z partnerami 

czy współuczestnikami interakcji w Internecie, np. w grupach dyskusyjnych czy                             

w portalach społecznościowych”129. 

Kazimierz Krzysztofek podkreśla trzy hipotezy odnoszące się do wpływu 

użytkowania Internetu na więzi społeczne: 

1) internet jako środek komunikacji, który różni się na przykład od telefonu, ale 

zawsze pozostaje medium;  

                                                           
127 S. Kawula, Więzi społeczne…, s. 331. 
128 P. Rybicki, Struktura społecznego świata…, s. 714-715. 
129 P. Sztompka, Socjologia…, s. 119. 
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2) internet jako miejsce do inicjowania kontaktów, które z czasem przeniosą się 

do świata off–line, bo tylko tam są w stanie przetrwać;  

3) internet jako nowe środowisko społeczne, w ramach którego będą 

funkcjonować nowe wspólnoty, o odmiennym charakterze niż te istniejące                 

w świecie off–line130.  

W przestrzeni wirtualnej zatem jednostka może komunikować się z osobami 

znanymi z bezpośredniego kontaktu lub poznanymi w sieci. Poza tym w Internecie 

zawiązują się wspólnoty/społeczności wirtualne, w których członków łączą wspólne, np. 

zainteresowania, problemy, a także chęć nawiązania kontaktu. Jak podkreśla Barry 

Wellman, wspólnoty wirtualne dają wsparcie, informacje, poczucie przynależności,   

społecznej tożsamości i umożliwiają kontakt z innymi ludźmi131. 

Popularne stały się portale społecznościowe umożliwiające podtrzymywanie 

kontaktu z innymi oraz nawiązywanie nowych relacji. Według Marty Olcoń–Kubickiej, 

„użytkownik tego typu serwisów w sposób indywidualny i intencjonalny buduje sieć 

swoich relacji, kategoryzuje je w odpowiednie grupy, zarządza kontaktami, dołączając 

do grona swoich przyjaciół poszczególne osoby lub usuwając je z listy w przypadku 

ustania relacji (na przykład po zerwaniu). Poza indywidualnym profilem istotne jest 

również umiejscowienie jednostki w sieci i jej relacje z innymi, widoczne dla pozostałych 

użytkowników”132. 

Kluczowy jest zatem, w kontekście relacji z wykorzystaniem mediów, punkt 

widzenia relacji wirtualnych, które zdefiniował P. Sztompka. Jego zdaniem relacje 

wirtualne, „są słabo zbadane, ale można wskazać dwie ich cechy: 

• przeważnie anonimowe – łączą osoby które się nie znają. Taki charakter ma 

wiele relacji nawiązywanych przez Internet, 

• są tylko wyobrażone – takie relacje łączą nas ze sławnymi postaciami. 

Sugestywność przekazów medialnych jest tak wielka, że traktujemy ich jak 

                                                           
130 K. Krzysztofek, Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci? Kilka pytań i hipotez badawczych, 

[w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne: teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar i Academica, Warszawa 2006, s. 67. 
131 B. Wellman, Physical Place and Cyber Place: The Rise of Personalized Networking, “International 

Journal of Urban and Regional Research” 2001, vol. 25, no. 2, s. 228, 

http://groups.chass.utoronto.ca/netlab/wp-content/uploads/2012/05/Physical-Place-and-Cyber-Place-The-

Rise-of-Personalized-Networking.pdf, [data dostępu: 10.02.2019]. 
132 M. Olcoń-Kubicka, Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2009, s. 91-92. 

 

http://groups.chass.utoronto.ca/netlab/wp-content/uploads/2012/05/Physical-Place-and-Cyber-Place-The-Rise-of-Personalized-Networking.pdf
http://groups.chass.utoronto.ca/netlab/wp-content/uploads/2012/05/Physical-Place-and-Cyber-Place-The-Rise-of-Personalized-Networking.pdf
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dobrych znajomych. Takie relacje to zjawiska nowe, zbliżone jednak do tych 

jakie socjologowie opisywali już dawno w rubryce grupy odniesienia (np. 

Merton), mając na myśli silną identyfikację z grupą do której nie należymy, 

ale do której pragnęlibyśmy należeć133.  

Więź społeczna łączy ze sobą różnych ludzi, którzy mają coś ze sobą wspólnego. 

Łącznik może być naturalny, niezależny od człowieka, bądź też narzucony lub 

dobrowolny. Co więcej, łącznik może mieć podłoże duchowe albo materialne. Jan van 

Dijk stwierdza, „ilość i jakość relacji społecznych może się zwiększyć, jako że 

technologia komunikacyjne umożliwia nam łatwe nawiązanie kontaktu niemal z każdym 

człowiekiem na dowolnie dużą odległość. Niemniej jednak mogą one równie dobrze się  

pogorszyć, ponieważ niektórzy ludzie ograniczają się do komunikacji za pośrednictwem 

komputerów o funkcjonują wyłącznie w bezpiecznych, wybranych przez siebie 

środowiskach społecznych”134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 P. Sztompka, Socjologia…, s. 116. 
134 J. van Dijk, Społeczne aspekty…, s.12. 
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2. Socjalizacja, wychowanie i edukacja w cyfrowym społeczeństwie 

2.1. Socjalizacja w dobie nowych mediów i kultury instant 

 

Obecnie obserwujemy szereg szybko zachodzących zmian, zarówno w zakresie 

gospodarczym, technologicznym, jak i kulturalno–społecznym. W konsekwencji niosą 

one nowe możliwości, ale również zagrożenia, przeobrażenia stylu życia oraz relacji 

międzyludzkich. Agnieszka Zduniak stwierdza, że „oddziaływania socjalizacyjne muszą 

zostać dostosowane do nowych warunków życia społecznego i zmieniających się potrzeb 

współczesnego człowieka, a ich skuteczność zależy w dużej mierze od jakości więzi, jaką 

uda się wytworzyć między tymi, którzy chcą przekazywać wartości, a adresatami ich 

działań. Więź ta wydaje się daleko bardziej istotna niż treść i jakość zabiegów 

wychowawczych”135. 

W procesie socjalizacji współcześnie należy uwzględnić oddziaływania 

globalizacji, kultury instant oraz nowych mediów. Cechami charakterystycznymi 

pierwszego zjawiska są: „rozumienie społeczeństwa, jako wszystkich jednostek 

zamieszkujących ziemię, a całościowe podejście do społeczeństw wymusza działania 

ujednolicające sposób jego funkcjonowania i poszerza obszary współzależności”136. 

Globalizacja prowadzi do ekspansji kultury światowej – w tym norm i wzorów, otwarcia 

granic i kreuje obywateli świata, globalnych nastolatków. Zdaniem Anny Wiłkomirskiej, 

„najbardziej niepokojącymi efektami globalizacji są uniformizacja i homogenizacja 

kultury, obejmujące język, modę, kulturę materialną, styl życia, uczestnictwo w ofercie 

medialnej. Wzory kulturowe przekazywane są, a może raczej rozprzestrzeniają się, 

przede wszystkim za pośrednictwem mediów, nie pochodzą z tradycyjnych źródeł 

socjalizacyjnych”137. Wiele popularnych modeli – rozrywki, mody i życia codziennego 

pochodzi z Ameryki, stąd trend nazywany amerykanizacją. W związku z tym mamy do 

czynienia z unifikacją: ubioru (popularne sieci odzieżowe), spożywanych produktów 

(McDonald’s) i kultury. Ma to szczególne znaczenie i odzwierciedlenie w życiu młodych 

                                                           
135 A. Zduniak, Socjalizacja w kontekście nowoczesnego społeczeństwa, „Zeszyty Naukowe KUL” 2013,           

nr 1 (221), s. 60. 
136 G. Osika, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, UNIVERSITAS, 

Kraków 2016, s. 29. 
137 A. Wiłkomirska, Zmiana- trauma i szansa, próba pedagogicznej refleksji, [w:] A. Przecławska,                  

A. Wiłkomirska (red.), Między nieuchronnością a możliwością – wychowanie w warunkach zmiany, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 21. 
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ludzi, którzy według Urszuli Kluczyńskiej, „pragną nosić te same ubrania, pić te same 

napoje, spożywać takie same posiłki i korzystać z takiej samej rozrywki”138.  

Drugie zjawisko – kultura typu instant, jak twierdzi Zbyszko Melosik, „odnosi się 

do typowego dla naszych czasów nawyku i konieczności życia                                                              

w >natychmiastowości<”139. Pośpiech, narzekanie na brak czasu, niecierpliwość, natłok 

obowiązków to wyznacznik współczesnej codzienności. Symbolem kultury instant jest 

triada: fast food, fast sex, fast car. Z. Melosik wyjaśnia: „fast food to kuchenka 

mikrofalowa, rozpuszczalna kawa, McDonald’s. Fast sex to natychmiastowa satysfakcja 

seksualna. Instant seks bez zobowiązań. Fast car to symbol kurczenia się czasu                                 

i przestrzeni”140. W związku z tym oferta firm o różnym profilu odpowiada na potrzeby 

konsumentów. Ważne, aby klienci otrzymali produkt natychmiast, więc mamy szybkie: 

jedzenie, zakupy, auta, urządzenia elektroniczne oraz możliwości komunikacji.  

Ze współczesną kulturą związana jest również popularność konsumpcji, która jak 

podkreśla Anna Błasiak, „wyznacza kryterium postępu oraz sukcesu poszczególnych 

osób, jak i całych społeczeństw. Ważną kategorią jest tutaj przyjemność i szczęście”141. 

Ludzie dążą do posiadania coraz większej liczby, coraz nowszych rzeczy materialnych, 

np. aut, narzędzi technologicznych.  Zdaniem Mieczysława Łobockiego, „mówi się nawet 

o cywilizacji konsumpcyjnej lub o konsumpcyjnym stylu życia, będącym głównym 

niemal celem dążeń współczesnego człowieka. (…) Te zaś nierzadko osłabiają jego 

zdolności do racjonalnego wyboru i służą przede wszystkim koniunkturze gospodarczej, 

a nie rozwojowi moralnemu”142. 

Istotną rolę w wymienionych procesach odgrywają nowe media. Dzięki nim 

następuje popularyzacja wzorów i norm, stylów życia, kultury, idoli i artystów z całego  

świata. Mamy do czynienia z procesem idolatrii youtuberów, blogerów czy celebrytów, 

którzy stają się przewodnikami dla dzieci i młodzieży. Według M. Tanasia, „o ile jednak  

                                                           
138 U. Kluczyńska, „Globalny nastolatek” jako efekt globalnej kultury i stylu życia, s. 67, 

https://docplayer.pl/19730043-Globalny-nastolatek-jako-efekt-globalnej-kultury-i-stylu-zycia.html, [data 

dostępu: 25.06.2018]. 
139 Z. Melosik, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), 

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 72. 
140 Tamże, s. 72.  
141 A. Błasiak, Młodzież wobec aksjologicznych dylematów współczesności, [w:] M. Duda (red.), Młodzież 

wobec ponowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2009, s. 41.  
142 M. Łobocki, Wybrane problemy wychowania nadal aktualne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 45. 
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w świecie mediów masowych wystarczał bierny odbiór komunikatów, o tyle                                      

w cyberprzestrzeni internauta wędruje sam, zyskując poczucie sprawstwa, czerpiąc 

informacje z baz danych i rozmawiając z innymi członkami internetowej 

społeczności”143.  

Poza tym media są częścią kultury instant – umożliwiają szybką komunikację bez 

względu na miejsce pobytu, załatwianie spraw bez wychodzenia z domu oraz znalezienie 

informacji w krótkim czasie. Zdaniem Janusza Miąso, „przyspieszenie tempa 

transformacji technologicznych jest potężne, ciągle coś nowego trafia do naszych 

domów, miejsc pracy, w nasze ręce. Równocześnie ciągle padają pytania o niestety 

zmieniającą się ilość realnych relacji, realnej, głębokiej, empatycznej, budującej 

komunikacji interpersonalnej”144. Popularnymi bowiem narzędziami są serwisy 

społecznościowe, komunikatory internetowe, aplikacje mobilne wielu instytucji i firm. 

Co więcej, jak podkreśla Stanisław Juszczyk, „media stały się rekwizytami niezbędnymi 

w codziennych interakcjach, służąc podtrzymywaniu kontaktów, wymianie informacji                   

i organizowaniu spotkań i imprez potwierdzających przynależność do grupy”145.  

Nowe technologie umożliwiły stały, łatwy i natychmiastowy kontakt zarówno za 

pomocą języka mówionego, jak i pisanego (SMS–y, wiadomości na portalach 

społecznościowych) oraz przekazów wizualnych (MMS–y) i możliwości łączenia obrazu 

i dźwięku (np. Skype czy Messenger). Kontakty z bliskimi i znajomymi, a także nowe 

znajomości, mają również miejsce w przestrzeni wirtualnej. Według Anny 

Andrzejewskiej, mogą one „cechować się zarówno trwałością, jak i ulotnością, 

szybkością zawierania, jak i powolnością w zapoznawaniu się, bliskością i dystansem, 

jaki występuje między dwiema osobami”146.  Ponadto na widzów – szczególnie tych 

najmłodszych – silnie oddziałuje przekaz reklamowy. Bez względu na swoją formę 

                                                           
143 M. Tanaś, O potrzebie pedagogicznej refleksji nad kulturą i językiem mediów, [w:] M. Tanaś (red.), 

Kultura i język mediów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 9.  
144 J. Miąso, Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej 

bezpośredniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji, „Edukacja-Technika-

Informatyka” 2015, vol.6, nr 3, s. 47, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Edukacja_Technika_ 

Informatyka/Edukacja_Technika_Informatyka-r2015-t-n3(13)/Edukacja_Technika_Informatyka-r2015-t-

n3(13)-s47-54/Edukacja_Technika_Informatyka-r2015-t-n3(13)-s47-54.pdf, [data dostępu: 02.03.2018]. 
145 S. Juszczyk, Analiza wybranych zjawisk i procesów w cyberprzestrzeni, [w:] J. Bednarek,                                      

A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń-Człowiek-Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 13. 
146 A. Andrzejewska, Relacje społeczne w przestrzeni cyfrowej, [w:] J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał 

(red.), Człowiek-Media-Edukacja, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 

2017, s. 13. 
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http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Edukacja_Technika_%20Informatyka/Edukacja_Technika_Informatyka-r2015-t-n3(13)/Edukacja_Technika_Informatyka-r2015-t-n3(13)-s47-54/Edukacja_Technika_Informatyka-r2015-t-n3(13)-s47-54.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Edukacja_Technika_%20Informatyka/Edukacja_Technika_Informatyka-r2015-t-n3(13)/Edukacja_Technika_Informatyka-r2015-t-n3(13)-s47-54/Edukacja_Technika_Informatyka-r2015-t-n3(13)-s47-54.pdf
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wzbudza potrzebę posiadania danej rzeczy, wzmacnia postawę konsumencką. Katarzyna 

Walotek–Ściańska zauważa, że dziecko w dzisiejszych czasach „przestaje być małym 

homo ludens, a zaczyna być współczesnym homo consumens”147. 

W sposób syntetyczny przedstawiono wpływy jakim podlegają przedstawiciele 

generacji Z oraz alfa. Nie dziwi zatem fakt, iż poprzez globalizację, partycypację                        

w kulturze instant, wykorzystanie nowych mediów czują się obywatelami świata, 

oczekują natychmiastowości, mają potrzebę posiadania wielu rzeczy, a wzory czerpią                  

z przekazów medialnych. W opisanych warunkach odbywa się socjalizacja, która „nie 

może być utożsamiana z wychowaniem, to ostatnie jest bowiem sumą wpływów 

celowych i zamierzonych, które mają − w założeniu osób i instytucji do tego powołanych 

(lub po prostu roszczących sobie prawo do podejmowania takich oddziaływań wobec 

jednostek, grup lub nawet całych społeczeństw) − ukształtować osobowość innych 

zgodnie z wybranymi wartościami. Na socjalizację składają się natomiast także wpływy 

i oddziaływania niezamierzone i nieplanowane”148.  

Zdaniem W. Okonia socjalizacja to „ogół zmian zachodzących w jednostce pod 

wpływem oddziaływań społecznych, umożliwiających jej stopniowe stawanie się 

pełnowartościowym członkiem społeczeństwa”149. Poza tym w literaturze przedmiotu 

zaznacza się, iż „socjalizacja może być ujmowana:  

• w szerszym znaczeniu – jako wchodzenie w kulturę, jak też kształtowanie 

osobowości społecznej lub nabywanie społecznej dojrzałości czy kompetencji 

społecznych, 

• w węższym znaczeniu – ograniczająca się np. do wczesnych doświadczeń 

dziecka (przede wszystkim w rodzinie) w zakresie nabywania elementarnych 

form zachowania się społecznie pożądanego”150.  

Cechy procesu socjalizacji to:  

• permanentność – trwa przez całe życie, 

• złożoność – składowymi są różnorodne elementy, w tym inkulturacja, 

wychowanie i edukacja, kształtowanie postaw i uczuć oraz internalizacja 

obowiązujących w danym środowisku zasad i norm, 

                                                           
147 K. Walotek-Ściańska, W świecie reklamy i reklamożerców, Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2010,                  

s. 91. 
148 A. Zduniak, Socjalizacja w kontekście…, s. 48. 
149 W. Okoń, Nowy Słownik…, s. 359. 
150 J. Modrzewski, D. Sipińska, Socjalizacja, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna, t. 5, 

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 804.  
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• efektywność – celem jest osoba dojrzała społecznie, która wyposażona jest                      

w zdolność działania w ramach całego społeczeństwa i poszczególnych jego 

elementów, 

• wielostronność – wpływ różnorakich grup społecznych, w tym głównej – 

rodziny, mediów, grupy rówieśniczej151.  

Wyróżnia się dwie fazy socjalizacji – pierwotną i wtórną. Zdaniem Joanny 

Juszczyk–Rygałło, „procesy zachodzące w tych dwóch okresach życia jednostki 

dokonują się za sprawą tych samych mechanizmów (wzmacniania, naśladowania, 

przekazu symbolicznego), jednak w odmienny sposób wpływają na jej tożsamość.                      

W procesie socjalizacji pierwotnej dziecko jest kształtowane przez otoczenie społeczne, 

natomiast człowiek dorosły w procesie socjalizacji wtórnej pozostaje aktywnym 

uczestnikiem życia społecznego, partycypuje w kulturze, sam współtworzy więc wzory 

postępowania”152.  

Pierwszym i najważniejszym ośrodkiem socjalizacji w jej fazie pierwotnej jest 

rodzina. To z członkami rodziny w okresie dzieciństwa jest najmocniej związane dziecko. 

W obrębie socjalizacji pierwotnej wyodrębniono fazę konkretu oraz fazę 

generalizacji/uniwersalizacji znaczeń elementów poznawanego świata, a mechanizmy 

oddziaływania mają charakter „nacisków zewnętrznych” – tj. warunkowania, kanalizacji, 

naśladowania lub identyfikowania153. Z kolei drugi etap socjalizacji – wtórna – trwa 

właściwie do końca życia, kiedy jednostka uczy się pełnić i pełni różnego rodzaju role 

społeczne, przyswaja i respektuje normy, reguły postępowania uznawane w danej 

kulturze. Dominują w niej mechanizmy w formie „nacisków wewnętrznych”, tj. pełnienia 

ról społecznych, aspiracyjnego czy świadomego dokonywania wyborów154. 

Wpływ na zachowanie człowieka ma coraz więcej osób, które poznaje on                          

w nowych agendach socjalizacyjnych. Według Jerzego Modrzewskiego i Doroty 

Sipińskiej, „w miarę dorastania rozszerza się przestrzeń zdobywania doświadczeń 

życiowych przez człowieka, gdyż pojawiają się przede wszystkim szkoła i nauczyciele 

                                                           
151 Zob. J. Modrzewski, D. Sipińska, Socjalizacja…, s. 805; Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik 

pedagogiczny…, s. 163; J. Nikitorowicz, Socjalizacja, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia 

pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999, s. 271. 
152 J. Juszczyk-Rygałło, Socjalizacja dziecka jako proces kształtowania tożsamości, „Edukacja Elementarna 

w Teorii i Praktyce” 2016, vol 11, nr 4, s. 20. 
153 J. Modrzewski, D. Sipińska, Socjalizacja…, s. 804; 810. 
154 Tamże, s. 810. 
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oraz różne instytucje, z którymi jednostka wchodzi w interakcje, a także cała 

makrostruktura społeczna”155.  

Oprócz podziału na fazy, badacze wskazują na następujące płaszczyzny 

socjalizacji: 

• socjalizacja w obrębie grupy rodzinno–familijnej, 

• interakcje w grupach naturalnych, rówieśniczych, poza rodziną, 

• socjalizacja instytucjonalna – w wielu grupach jednostka realizuje role 

społeczne, 

• socjalizacja kulturowa i przez mass media, 

• socjalizacja europejska i globalna – kształtuje postawy otwarcia na inne 

kultury156. 

Jak wspomniano wcześniej socjalizacja jest procesem złożonym, w którym bierze 

udział wiele podmiotów i agend socjalizacyjnych. Bożena Matyjas podkreśla, że „rodzina 

powinna tworzyć synergiczną przestrzeń socjalizacji ze środowiskiem/przestrzeniami 

pozarodzinnymi, ponieważ niezbędne jest oddziaływanie zmierzające w jednym, 

wspólnym kierunku – wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka według przyjętych 

społecznie i kulturowo wzorów/wzorców”157.  

Złożoność uwypukla się również współcześnie, gdyż mamy do czynienia                           

z globalizacją, mediatyzacją życia codziennego i kulturą prefiguratywną. W związku                      

z tym Zbigniew Kwieciński twierdzi, że dochodzi do „przesunięcia socjalizacyjnego”. 

Polega ono na tym, iż „rodzina, szkoła i Kościół tracą gwałtowanie na zakresie i sile 

swoich wpływów na rzecz grupy rówieśniczej i mass mediów”158. 

Przesunięcie socjalizacyjne odbywa się, zgodnie z klasyfikacją Margaret Mead, 

w kulturze prefiguratywnej159. Do tej pory bowiem starsze pokolenia były źródłem 

tradycyjnych wzorów zachowania, ze względu na bogate doświadczenie i umiejętności. 

W dobie cyfrowych mediów i szybkich przemian cywilizacyjnych nie nadążają one za 

postępem. Dochodzi do tego, że dorośli coraz więcej i coraz częściej uczą się od dzieci, 

                                                           
155 Tamże, s. 810. 
156 J. Nikitorowicz, Socjalizacja…, s. 273-274. 
157 B. Matyjas, Topos dzieciństwa wielkomiejskiego. Warunki socjalizacyjno-edukacyjne dzieci w wieku 

szkolnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, s. 100. 
158 Z. Kwieciński, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, „Edukacja. Studia. Badania. 

Innowacje” 1999, nr 1, s. 8. 
159 Zob. Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1978. 
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głównie umiejętności w zakresie technologii. Według Joanny Juszczyk Rygałło, „ludzie 

starsi utracili współcześnie monopol na przekaz kulturowy, poparty ich własnymi, 

życiowymi doświadczeniami”160.  

Obecnie wzorzec dla młodego pokolenia płynie z przekazów medialnych, czy od 

rówieśników, którzy dorastają w takiej samej rzeczywistości. Przedstawiciele generacji 

Z oraz alfa korzystają z mediów od najmłodszych lat. Z kolei ich rodzice i dziadkowie 

poznają je i uczą się ich wykorzystywać. W związku z tym dochodzi do różnicy 

pokoleniowej w aspekcie użytkowania nowych technologii. Justyna Dobrołowicz 

stwierdza, że „podstawowe zagrożenia socjalizacji młodego pokolenia we współczesnej 

kulturze prefiguratywnej dotyczą niepewności zachowania i rozchwiania systemu 

wartości. W tej sytuacji coraz częściej młodzi ludzie szukają wskazówek >jak żyć< 

właśnie w mediach. Znaleźć tam bowiem można całościowe modele tożsamości wraz                   

z dokładnymi instrukcjami, w jaki sposób można je urzeczywistnić. Są to z reguły modele 

znacznie atrakcyjniejsze i łatwiejsze w realizacji, a przy tym zazwyczaj znacznie 

ciekawiej podane od tych, które proponuje rodzina, szkoła czy Kościół”161.  

Dlatego też w procesie socjalizacji istotne jest towarzyszenie dzieciom                           

i młodzieży w odbiorze przekazów medialnych oraz przygotowanie do krytycznego 

korzystania z nowych technologii. Według J. Miąso, „kluczem do wzmacniania tak 

ważnego w życiu człowieka i w relacjach społecznych paradygmatu komunikacji 

interpersonalnej przeciwko uzależnieniom od mediów jest więc kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec mediów od najwcześniejszych lat, permanentnie                           

i z ogromnym taktem pedagogicznym”162. Kluczowa jest więc realizacja edukacji 

medialnej w szkole, instytucjach społecznych oraz w domu rodzinnym. Współcześnie jej 

adresatami są zarówno młodsze, jak i starsze pokolenia. Jak zauważają Irena Pulak                       

i Małgorzata Wieczorek–Tomaszewska, mimo różnorakich inicjatyw edukacji medialnej, 

„skala potrzeb stale rośnie, bowiem działań edukacyjnych w zakresie edukacji medialnej 

wymagają również dorośli użytkownicy mediów, w tym rodzice. Wynika to z ogromnej 

                                                           
160 J. Juszczyk-Rygałło, Socjalizacja dziecka…, s. 15. 
161 J. Dobrołowicz, Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania, „Pedagogika 

Christiana” 2016, nr 2/34, s. 141. 
162 J. Miąso, Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej 

bezpośredniej…, s. 52. 
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dynamiki zmian, jakich jesteśmy świadkami w sferze nowych technologii i sferze relacji 

społecznych”163.  

 

2.2. Wychowanie a nowe media  

 

Współcześnie istotną rolę w wychowaniu odgrywają nowe media. To one obok 

rodziny i szkoły stają się środowiskiem wychowawczym. Przede wszystkim kreują idoli 

dla młodego pokolenia, pochłaniają coraz częściej dzieci i młodzież niekontrolowane                  

w tym aspekcie przez dorosłych. Z przekazów medialnych jednostka dowiaduje się, co 

jest dobre, a co złe, w sieci tworzy swoją wirtualną tożsamość. To w końcu w Internecie 

znajduje odpowiedzi na nurtujące pytania oraz zdobywa wiedzę, kontaktuje się z bliskimi 

i przyjaciółmi. „Współcześnie coraz większą rolę w procesie wychowania odgrywają 

nowoczesne urządzenia multimedialne umożliwiające swobodny dostęp do Internetu. 

Można zatem stwierdzić, że Internet jest nie tylko źródłem informacji i rozrywki, ale 

także medium pełniącym ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia”164.  

Wobec tego przed wychowawcami – rodziną i szkołą – stoi wyzwanie sprostania 

w warunkach zmiany i postępu technologicznego, aby wychować przedstawicieli 

generacji Z i alfa, którzy dorastają w zmediatyzowanej codzienności. Tak bowiem 

powinniśmy określać współczesne społeczeństwo, gdyż jak podkreśla Tomasz Goban–

Klas „współczesne społeczeństwa w przeważającej mierze, chociaż nie wyłącznie, coraz 

bardziej  i intensywniej wykorzystują media techniczne, pokonujące czas i/lub przestrzeń, 

podtrzymujące kontakty zapośredniczone. Miejsce Face–to–Face zajmuje kontakt 

Interface–to–Interface, wprowadzający tzw. interface (sprzęg), czyli komunikowanie                     

z pośrednictwem mediów (zwłaszcza komputera i sieci)”165. 

Czesław i Małgorzata Kupisiewiczowie definiują wychowanie w szerokim 

znaczeniu jako „ogół czynności związanych z oddziaływaniem środowiska 

przyrodniczego i społecznego na człowieka, kształtujących jego osobowość i trwających 

przez całe życie. W pedagogice świadome i celowe oddziaływania zmierzające do 

                                                           
163 I. Pulak, M. Wieczorek-Tomaszewska, Wprowadzanie dziecka w świat współczesnych mediów jako 

element socjalizacji, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, vol 11, nr 4, s. 79. 
164 C. Langieri, M. Siembida, Wychowanie do wartości w społeczeństwie informacyjnym, „Edukacja – 

Technika – Informatyka” 2017, nr 4, s. 316, http://docplayer.pl/72513112-Edukacja-technika-

informatyka.html, [data dostępu: 29.06.2018]. 
165 T. Goban-Klas, Społeczeństwo medialne, WSiP, Warszawa 2005, s. 44.  
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wszechstronnego rozwoju jednostki oraz przygotowania jej do uczestnictwa w życiu 

społecznym, kulturalnym i zawodowym”166.  

Dla W. Okonia wychowanie to, „świadomie organizowana działalność społeczna, 

oparta na stosunku wychowawczym między wychowankiem a wychowawcą, której 

celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka”167. Istotna 

jest zatem obecność wychowawcy i wychowanka, a także przyjęte cele podejmowanych 

działań. Zdaniem M. Łobockiego celem procesu wychowania jest „pewien postulowany 

stan osiągany w wyniku oddziaływań wychowawczych. Celami takimi są tzw. standardy 

(normy) wychowawcze, wskazujące na pożądane społecznie i moralnie zachowanie                       

i postawy oraz inne cechy osobowości wychowanka”168. Ze względu na obrany cel 

wychowawczy większy nacisk kładzie się na przekazywane treści. W związku z tym 

istnieje kilka odmian wychowania, m.in.: estetyczne, fizyczne, moralne, patriotyczne, 

społeczne (obywatelskie), techniczne, umysłowe (intelektualne), religijne, zdrowotne169. 

Proces wychowania odbywa się poprzez dobór metod i technik, a jego cechy to:  

• złożoność,  

• intencjonalność,  

• interakcyjność,  

• relatywność,  

• długotrwałość170.  

Poza tym w literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy cechy konstytutywne, tj.: 

• akomodacja – polega na przystosowaniu się podmiotu wychowywanego do 

zastanych warunków i wymagań społecznych, jakie stawia się jemu we 

wszystkich wymiarach jego indywidualnej egzystencji, 

•  aproksymacja – odzwierciedla się w tworzeniu dynamicznej relacji 

międzypodmiotowej, która w sposób świadomy przybliża podmiotowi 

wychowywanemu jego możliwości kierowania się przyjętymi wartościami                  

i celami życiowymi, przyjmującymi postać powinności. Oznacza przyjęcie 

zadań osobistych;  

                                                           
166 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik…, s. 193. 
167 W. Okoń, Nowy Słownik…, s. 445. 
168 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 124. 
169 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik…, s. 193-194; W. Okoń, Nowy Słownik…, s. 445-451. 
170 M. Łobocki, Teoria wychowania…, s. 52. 
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•  indoktrynacja – odzwierciedla się w długotrwałych procesach kształtowania 

poglądów, przekonań, zachowań i postępowań podmiotu wychowywanego 

pod wpływem idei formułowanych przez określoną doktrynę reprezentowaną 

przez takie instytucje społeczne, jak: naród, państwo, Kościół171.  

Oddziaływania wychowawcze wpływające na postawy, poglądy i wartości 

jednostki mają miejsce w środowiskach wychowawczych. Do podstawowych zalicza się: 

rodzinę, szkołę, klasę szkolną (grupę rówieśniczą) czy instytucje o charakterze religijnym 

i środowisko lokalne.  

Pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. 

Między jej członkami nawiązują się relacje oparte na miłości, zaufaniu i bezpieczeństwie, 

a także następuje wymiana poglądów, dążenie do wychowania kolejnych pokoleń.  

Obecnie rodzina przechodzi przemiany pod wpływem procesów społeczno–

kulturowych. Zdaniem Jadwigi Izdebskiej, „małżeństwa i rodziny w XXI wieku 

przedstawiają swoistą mozaikę pod względem kształtów i funkcjonowania. Struktury 

małżeńsko–rodzinne ulegają przeobrażeniom: od małżeństw usankcjonowanych prawem 

świeckim lub kościelnym do par–struktur czasowych lub na stałe nieformalnych. 

Skutkami tych zjawisk jest m.in. brak przejrzystości struktury współczesnej rodziny, 

heterogeniczność wzorów ról ojca, matki, żony, męża, relacji między rodzicem,                              

a dzieckiem”172. Poza tym pod wpływem postępu technologicznego rodzina staje przed 

nowymi wyzwaniami w procesie wychowania. Jak twierdzi Anna Andrzejewska,                            

„w ówczesnym świecie rodzina wychowująca nastolatka ma bardzo trudne zadanie do 

spełnienia. Rodzicom ciężko jest konkurować z mediami, które promują wartości 

hedonistyczne i używają różnych trików, aby wpłynąć na świadomość młodego 

człowieka”173. 

Z socjologicznej perspektywy rodzina, to ,,mała grupa społeczna składająca się                  

z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi 

– więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź 

                                                           
171 A. M. de Tchorzewski, Wychowanie – jego właściwości, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia 

Pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 320.  
172 J. Izdebska, Dziecko-Dzieciństwo-Rodzina-Wychowanie w rodzinie. Kategorie pedagogiki rodziny                    

w perspektywie personalistycznej, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiki w Białymstoku, Białystok 

2015, s. 10.  
173 A. Andrzejewska, Dylematy funkcjonowania człowieka w wirtualnym świecie, [w:] Cyberprzestrzeń, 

człowiek, edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 51. 
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formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie”174. Z kolei                               

F. Adamski podkreśla jej wymiar instytucjonalny – nazywa ją „instytucją realizującą 

podstawowe funkcje społeczne, to znaczy takie, bez których nie można sobie wyobrazić 

istnienia i funkcjonowania społeczeństwa’’175. 

Rodzina ma do realizacji kilka zadań oprócz wychowania dzieci. Według Marii 

Ziemskiej funkcje rodziny to: 

1. Prokreacyjna – zapewnia ciągłość społeczeństwa; 

2. Usługowo–opiekuńcza – zaspokaja podstawowe potrzeby członków rodziny                         

i gwarantuje opiekę tym członkom, którzy jej potrzebują; 

3. Socjalizująca – wprowadza osoby w społeczeństwo; 

4. Psychohigieniczna – nazywana również emocjonalną, ekspresji uczuć, 

stabilizującą – wzbogaca rozwój osobowości poprzez stworzenie relacji 

opartych na bezpieczeństwie i uczuciach; 

5. Produkcyjna – dostarcza nowych pracowników176. 

Trudno nie zauważyć obecnie modyfikacji struktury rodziny. Tradycyjną, 

wielopokoleniową rodzinę o charakterze patriarchalnym dziś zastąpiła rodzina o modelu 

dwa plus jeden, w której oboje rodzice pracują. Co więcej, obserwuje się również wzrost 

rozwodów, decyzji o samotnym rodzicielstwie, najczęściej podejmowanych przez 

kobiety oraz związków heteroseksualnych i kohabitacyjnych. Zjawisko kohabitacji, 

według Anny Kwak, „rozwija się dynamicznie, nie tylko w sensie ilościowego wzrostu. 

Jego rozprzestrzenianie się współwystępuje ze zmianami dotyczącymi znaczenia i roli 

kohabitacji”177.  W związku z tym funkcja emocjonalna jest zaburzona z powodu braku 

stabilizacji i prawidłowych relacji członków tej grupy społecznej.  

Na podstawie literatury przedmiotu i obserwacji można wskazać kilka 

współczesnych cech charakterystycznych w wychowaniu, które ma miejsce w rodzinie:  

• koncentracja na osiągnięcie sukcesu poprzez zapewnienie najlepszych 

warunków rozwoju fizycznego i intelektualnego, 

• mniejszy nacisk na rozwój emocjonalny i moralny, 

                                                           
174 W. Okoń, Nowy Słownik…, s. 337. 
175 F. Adamski, Rodzina wymiar społeczno- kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2002, s. 34. 
176 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977, s. 35-38. 
177 A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 

Warszawa 2005, s. 110. 
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• uznawanie podmiotowości dziecka – zaspokajanie jego potrzeb, 

• rozwój umiejętności i zainteresowań dziecka, 

• większa świadomość w kwestii specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka, 

• mediatyzacja życia rodzinnego178. 

 W kontekście tematyki pracy skupiono uwagę na ostatnim z powyższych 

punktów. Telewizja, telefony komórkowe/smartfony, tablety i laptopy z dostępem do 

Internetu to niezbędne narzędzia codzienności współczesnego człowieka. Według Cecylii 

Langieri i Martyny Siembidy, „można zauważyć znaczne zmniejszenie lub nawet 

ograniczenie roli wychowawczej rodziny na rzecz większego wpływu środków 

masowego przekazu na dzieci, co może w negatywny sposób oddziaływać na ich rozwój. 

Problemem jest tutaj zarówno czas obecności dzieci w wirtualnym świecie, jak i rodzaj 

nawiązywanych przez nie kontaktów oraz charakter informacji, do jakich docierają”179. 

To media często zastępują rodziców w wychowaniu, wykorzystywane jako „opiekunka” 

czy nagroda i kara, stają się coraz ważniejsze dla młodych pokoleń. Brak czasu ze strony 

dorosłych lub wspólne spędzanie rodzinnych chwil przed szklanymi ekranami 

wzmacniają ważność nowych technologii. 

  Poza tym w mediach dzieci i młodzież znajdują wzorce osobowe, których 

nierzadko brakuje w domu, w którym powinien odbyć się proces internalizacji wartości                 

i norm. Przekazy medialne i surfowanie w sieci może nieść również zagrożenia,                             

tj. niechciane kontakty, filmy/wiadomości nieprzeznaczone dla dzieci czy nawet 

uzależnienia od mediów. Dzieci i młodzież korzystają bowiem z mediów 

nieprzygotowane do tych działań. Bez wiedzy odnośnie negatywnych treści, 

niebezpieczeństw w sieci czy wykorzystania wizerunku, a jedynie z technicznymi 

umiejętnościami wkraczają oni w świat mediów. W związku z tym jak podkreśla 

Sławomir Koziej „aby zapobiec marginalizacji wpływów rodziny na kształtowanie 

postaw młodych, niezbędne jest umiejętne prowadzenie wychowania do mediów. 

Realizacja tego przedsięwzięcia musi być zintegrowana i obejmować wszystkie podmioty 

                                                           
178 Zob. J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej, Wydawnictwo 

Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 27; A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie…,        

s. 101; B. Matyjas, Topos dzieciństwa wielkomiejskiego…, s. 37. 
179 C. Langieri, M. Siembida, Wychowanie do wartości..., s. 318. 
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odpowiedzialne za kształtowanie człowieka. W proces ten zaangażowana musi być 

zarówno szkoła, jak i same media, a przede wszystkim rodzina”180.  

Szkoła, w tym klasa oraz grupa rówieśnicza to kolejne środowiska wychowawcze, 

których jednostka jest członkiem. Jedno ze znaczeń szkoły określa ją jako instytucję 

nauczającą (oświatową i wychowawczą)181. Jej formalnym elementem jest klasa szkolna, 

składająca się zwykle z rówieśników, choć czasami dzieci zaczynają edukację rok 

wcześniej. Pomimo to, grupa rówieśnicza, jak zaznacza Jerzy Pilch, „to organizm 

społeczny wyróżniany spośród innych nie ze względu na cechę demograficzną – wieku, 

lecz ze względu na typ więzi, bliskie nacechowane wzajemną aprobatą uczestnictwo”182. 

Rówieśnicy dorastający w podobnych warunkach gospodarczych, kulturalnych                     

i technologicznych potrafią się ze sobą porozumieć, mają bowiem podobne 

doświadczenia. Poprzez ten fakt grupa rówieśnicza silnie oddziałuje na jednostkę, która 

naśladuje postępowanie jej członków. Krystyna Rutkowska wymienia funkcje jakie                     

w życiu człowieka pełni grupa rówieśnicza: 

• „stanowi silny, rzeczywisty układ odniesienia normatywnego (jest 

odpowiedzialna za zaznajomienie członków z wartościami i wzorami kultury), 

• zapoznaje jednostkę z dorosłymi rolami, przygotowując ją do podjęcia takich 

ról w przyszłości (mowa tu zarówno o rolach związanych z płcią, jak i tych 

wynikających ze specyficznej struktury grupy), 

• pośredniczy w zakresie przyswajania: 

– schematów społecznych młody człowiek uczy się, że pozycja jednostek                          

w grupie, podobnie jak w całym społeczeństwie, osiągana jest przez 

zmotywowane osiąganiem sukcesu działanie, 

– schematów nierówności społecznej (grupa może utrwalać istniejący                                  

w społeczeństwie schemat podziału na warstwy pod względem jakiejś cechy – np. 

statusu majątkowego, 

– norm i wartości regulujących zasady współżycia społecznego, 

– dopuszczalnych odchyleń od wzorów zachowania uznawanych za normalne, 

                                                           
180 S. Koziej, Rola rodziców w wychowania dzieci do mediów, [w:]  M. Wojciechowska (red.), Socjalizacja 

w rodzinie. Mit czy rzeczywistość, Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2008, s. 34. 
181 R. Nowakowska-Siuta, Szkoła- geneza i rozwój, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI 

wieku, t. VI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 233. 
182 T. Pilch, Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), 

Pedagogika społeczna, Wydawnictwo, s. 175.  
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• jest czynnikiem kontroli społecznej, egzekwując realizację przekazywanych 

treści, 

• zaspokaja potrzebę przynależności i społecznego uczestnictwa oraz kontaktu 

emocjonalnego”183. 

Jednostka poprzez przebywanie (głównie w szkole) i wspólne działania                              

z rówieśnikami może nawiązać relacje dwojakiego charakteru. Według Joanny Aksman 

i Jolanty Pułki, „pozytywne stanowią ochronę przed trudnościami, które dzieci odczuwają 

czy doświadczają w procesie wychowania. Negatywne stosunki z rówieśnikami mogą 

przyczyniać się do psychopatologicznych zachowań dzieci bądź do innych 

nieprawidłowych – niepożądanych wychowawczo – deficytów rozwojowych”184. 

Obydwa rodzaje wpływają na zachowanie i dalszy rozwój człowieka.  

W klasie szkolnej istotną rolę odgrywa nauczyciel, zarówno w kwestii nauczania, 

jak i dbania o kontakty członków grupy. Zdaniem Marioli Bardziejewskiej „będący 

formalnym liderem w klasie, powinien zarządzać, kierować procesami grupowymi – 

zwłaszcza budowaniem struktury wewnętrznej grupy – w taki sposób, aby kształtować 

środowisko sprzyjające uczeniu się i rozwojowi”185. Ważne są bowiem klasowe rozmowy 

i dyskusje, atmosfera panująca w klasie oparta na tolerancji i pomocy, a także 

podejmowane aktywności. W celu lepszego kontaktu z uczniami zadaniem nauczyciela 

jest rozwijanie swoich kompetencji, w tym również tych inter–/intrapersonalnych. Dzięki 

tym ostatnim, zdaniem Joanny Madalińskiej–Michalak, „nauczyciel może łatwiej 

motywować i wzbudzać zaangażowanie uczniów, skuteczniej się z nimi komunikować 

oraz pomagać im w pełni wykorzystywać swój potencjał”186. 

W świecie mediów kontakt z rówieśnikami odbywa się również przez Internet                     

i za pomocą urządzeń, tj. smartfon. Przedstawiciele generacji Z oraz alfa mają do 

czynienia z nowymi technologiami od najmłodszych lat. Stanowią one dla nich źródło 

                                                           
183 K. Rutkowska, Rola grupy rówieśniczej w procesie formowania się tożsamości, [w:] A. Brzezińska,                  

M. Bardziejewska, B. Ziółkowska, Szanse rozwoju w okresie dorastania, Wydawnictwo Fundacji 

Humaniana, Poznań 2002, s. 125-126. 
184 J. Aksman, J. Pułka, Wstęp, [w:] J. Aksman, J. Pułka (red.), Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania 

mediów i grup rówieśniczych – w i pomimo czasów ponowoczesnych, Krakowskie Towarzystwo 

Edukacyjne, Kraków 2012, s. 27. 
185 M. Bardziejewska, Klasa szkolna jako grupa odniesienia dla młodzieży, [w:] A. Brzezińska,                                 

M. Bardziejewska, B. Ziółkowska, Szanse rozwoju w okresie dorastania, Wydawnictwo Fundacji 

Humaniana, Poznań 2002, s. 131, 147. 
186 J. Madalińska-Michalak Pasja pracy nauczycieli osiągających sukcesy zawodowe a potrzeba rozwijania 

ich kompetencji emocjonalnych, „Studia z Teorii Wychowania” 2016, nr 7/4 (17), s. 24-25. 
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komunikacji, rozrywki i edukacji. W kontekście tematyki pracy, adekwatna jest opinia                    

A. Andrzejewskiej – „młodzież do komunikowania się z rówieśnikami najczęściej 

wybiera komunikatory internetowe, portale społecznościowe i fora dyskusyjne. Dzięki 

nim rówieśnicy mogą szybko i łatwo kontaktować się ze sobą i śledzić nawzajem na 

bieżąco, co się u nich dzieje, dzielić się swoimi odczuciami i myślami”187.  

Internet zatem umożliwia stały kontakt z bliskimi i znajomymi, a także tworzenie 

własnej tożsamości, nawiązywanie nowych znajomości oraz zaznajamianie z normami 

panującymi w sieci, również tymi prowadzącymi do negatywnych skutków. Przestrzeń 

medialna i  wirtualna zatem, jak wspomniano wcześniej, to coraz istotniejsze środowisko 

wychowawcze współczesnych młodych pokoleń, a wychowawcami silnie wpływającymi 

stają się celebryci czy youtuberzy. Warto przy tym pamiętać, według Marka 

Sokołowskiego i Ryszarda A. Podgórskiego, że „pokolenie >dzieci ekranów< powoli 

dorasta i niebawem sięgnie po narzędzia pozwalające realnie wpływać na bieg wydarzeń 

oraz rzeczywistość współczesnego świata. Zderzy się z problemami realnymi, nie zaś 

wirtualnymi”188. 

 

2.3. Edukacja w świecie nowych technologii 

 

W rzeczywistości zdominowanej przez nowe technologie zmiany zachodzą 

również w procesie edukacyjnym. Wiążą się one z wykorzystaniem nowoczesnych 

środków i metod dydaktycznych, poszerzaniem wiedzy przez nauczycieli. Bowiem jak 

podkreśla Lechosław Hojnacki, „do szkół trafia pokolenie, które nie zna czasów bez 

komputerów i  komórek. Wiemy z badań, że mózgi tych młodych ludzi, kształtowane 

raczej przez ekran niż przez papierową książkę, wykazują zasadnicze odmienności 

w działaniu od mózgów poprzednich generacji i  że owocuje to innymi postawami 

i  zachowaniami społecznymi, preferencjami poznawczymi, stylami uczenia się etc.189.                 

W związku z tym należy podążać za postępem technologicznym i dokonać modyfikacji 

w przekazie edukacyjnym dla lepszego rozwoju przedstawicieli generacji Z i alfa. Cechy 

                                                           
187 A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń…, s. 23.  
188 M. Sokołowski, R. A. Podgórski, Problemy i wyzwania fenomenologiczno-socjologiczne „cyfrowego 

tubylca”. Zarys problematyki, [w:] M. Nowicka, J. Dziekońska (red.), Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy 

i otwarcia, t.1. Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 22. 
189 L. Hojnacki, Cyfrowych tubylców trzeba uczyć inaczej dlaczego i jak – wprowadzenie, [w:] P. Plichta,                   

J. Pyżalski, Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej, RCPS w Łodzi, Łódź 2013, s. 42. 

 



51 
 

tych pokoleń, tj. interaktywność czy nowatorskość, zdaniem J. Miąso, prowadzą do 

potrzeby zmiany jednokierunkowego przekazu i jednokierunkowej dydaktyki na 

dydaktykę interaktywną, w której stosuje się z model komunikacji interpersonalnej 

bezpośredniej, a szansą jest korzystanie z dynamiki komunikacyjnej współczesnej 

młodzieży190.  

Edukacja według Cz. i M. Kupisiewiczów to „ogół procesów i zabiegów 

oświatowych i wychowawczych – przede wszystkim zamierzonych, lecz również 

okazjonalnych – których celem jest wyposażenie wychowanka w wiedzę i umiejętności,  

a także ukształtowanie jego osobowości stosownie do uznawanych w danym 

społeczeństwie wartości i ideału wychowawczego”191.  

Procesy te mają na celu, jak zaznacza W. Okoń, „zmienianie ludzi, przede 

wszystkim dzieci i młodzieży – stosownie do panujących w danym społeczeństwie 

ideałów i celów wychowawczych”192. Współczesne zachodzące zmiany społeczno–

kulturowe i technologiczne determinują wzory i normy postępowania, a także wymagania 

społeczeństwa informacyjnego. J. Juszczyk–Rygałło stwierdza, że determinantami 

przeobrażeń edukacyjnych są zjawiska:  

• „rewolucji medialnej zmieniającej osobowości dzieci, 

• przewartościowanie priorytetów kształcenia – kompetencje i kreatywność,                 

a nie wiedza i osiągnięcia poznawcze, 

• permanentność (samokształcenie) – edukacja ustawiczna, mobilność 

zawodowa absolwentów”193. 

Nieuchronne zatem są modyfikacje w procesie dydaktycznym w celu wyposażenia 

jednostki w niezbędne kompetencje i umiejętności, aby potrafiła sprawnie funkcjonować 

w otoczeniu społecznym. Zdaniem Danuty Morańskiej, „podejmowane działania 

powinny obejmować podstawowe obszary m.in. reformę programów nauczania i istotne 

zmiany w procesie dydaktycznym uwzględniające współczesne teorie kształcenia oraz 

                                                           
190 J. Miąso, Szkoła immersyjna medialnie – szanse i zagrożenia, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016, 

t. XXXV, z. 1, s. 76, https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/3873/3439, [data dostępu: 03.03.2018]. 
191 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik…, s. 40. 
192 W. Okoń, Nowy Słownik..., s. 87. 
193 J. Juszczyk-Rygałło, Nowe media a kształt wczesnej edukacji, [w:] A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.), 

Człowiek, technologia, media. Konteksty kulturowe psychologiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

Kraków 2015, s. 52. 
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rolę nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu społeczeństwa, a także kształcenie         

i doskonalenie nauczycieli w tym obszarze”194.  

W pierwszej kolejności istotne jest wskazanie potrzeby i możliwości 

wykorzystania nowych mediów w edukacji. Dzięki nim, według Wojciecha 

Skrzydlewskiego: 

• „uczący się mogą mieć dostęp do zasobów informacji bez tradycyjnych 

ograniczeń związanych z czasem i miejscem dostępu, 

• treści są ekstensywnie udostępniane w zależności od zainteresowań, potrzeb                

i możliwości studiujących, 

• w przeciwieństwie do pasywnych sposobów korzystania z informacji, uczący 

się mają możliwość przeformułowania i przekonstruowania czynności uczenia 

się poprzez tworzenie własnych, zindywidualizowanych strategii zastosowań 

multimediów”195. 

Zdaniem Józefa Bednarka, „potrzeba szkoły cyfrowej wynika z konieczności 

minimalizowania luki, jaka pojawiała się pomiędzy tradycyjną i konwencjonalną 

edukacją a wprost wykładniczo rozwijającymi się najnowszymi technologiami 

informacyjno–komunikacyjnymi i mediami cyfrowymi oraz ich nowymi szansami 

wdrażania i zastosowania w kształceniu”196. Przestrzeń medialna jest bowiem znana 

współczesnym uczniom od najmłodszych lat. Jak podkreśla Jan Łysek, „w dorosłość 

wkraczają więc ludzie, którzy nie znają świata przed tabletami i komórkami. Aktualne       

i zmieniające się potrzeby generacji Z to duże wyzwanie dla szkoły i edukacji”197. 

Kluczowe jest więc zastosowanie nowych technologii w placówkach oświatowych na 

każdym szczeblu edukacyjnym. Istotne jest zatem kształcenie multimedialne – „strategia 

realizacji procesu nauczania i uczenia się oparta na kompleksowym wykorzystaniu 

funkcjonalnie dobranych tradycyjnych i technicznych środków dydaktycznych, czyli 

                                                           
194 D. Morańska, Nauczyciel wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Iwanicka (red.), 

Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, 

s. 46. 
195 W. Skrzydlewski, Nowe media w edukacji, funkcjonowaniu zawodowym i społecznym, [w:]                                  

W. Skrzydlewski (red.), Kultura. Edukacja. Technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne, 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 81.  
196 J. Bednarek, Wyzwania edukacyjne w kontekście aktywności człowieka w przestrzeni cyfrowej, [w:]                    

J. Bednarek, A. Andrzejewska, Cyberprzestrzeń. Człowiek, Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 31. 
197 J. Łysek, Generacja Z w szkole, „Nauczyciel i Szkoła” 2016, nr 2, s. 111-112.  
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multimediów”198. Przedstawiciele generacji Z i alfa potrafią bowiem obsługiwać 

smartfony, tablety, laptopy/ komputery oraz surfować w Internecie.  

Pierwsze z wymienionych  narzędzi – smartfon może stać się atrakcyjnym                          

i pomocnym środkiem dydaktycznym. Jak wynika z badań, posługuje się nim w Polsce 

83,6% dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat199. Dlatego warto wykorzystać go podczas 

zajęć i lekcji, począwszy od stosowania różnorodnych aplikacji mobilnych, czerpania 

informacji z Internetu, po podstawowe funkcje, np. aparat, dyktafon. Poza tym wymienia 

się następujące zalety smartfonu jako narzędzia edukacyjnego:  

• mobilność – korzystanie z niego w każdym miejscu, nie tylko w budynku 

szkolnym, ale także na wycieczkach, 

• praktyczność – dostęp wielu przydatnych i co ważne w większości 

bezpłatnych aplikacji, 

• wielofunkcyjność – pozwala na wiele czynności, tj., robienie zdjęć, 

nagrywanie filmów, robienie notatek,  skanowanie kodów, itp., 

• kontaktowość – umożliwia szybką i łatwą komunikację z innymi, poprzez 

wiadomości oraz dostęp do komunikatorów i portali internetowych, 

• interaktywność – dzięki niemu każdy może stać się twórcą, 

• szybkość – sprawne działanie funkcji,  

• adaptowalność – możliwość modyfikacji i adaptacji do indywidualnych 

potrzeb użytkownika200.  

Nauczyciel zatem ma do wyboru całą gamę możliwości wykorzystania smartfonu, 

dzięki którym wzbogaci proces dydaktyczny i wzbudzi zainteresowanie uczniów. 

Skutkiem może być większa motywacja wychowanków oraz efektywniejsze wyniki 

nauki. Kluczowe jest racjonalne zastosowanie tego narzędzia w procesie dydaktycznym, 

zamiast zakazu używania go podczas zajęć, gdyż to „wyraźne przeciwieństwo 

współczesnych tendencji rynkowych i społecznych, zmierzających do ich 

wykorzystywania na wszystkich polach aktywności prywatnej i zawodowej. Kłóci się 

ono z przygotowaniem młodego człowieka do wymogów życia i pracy w środowisku 

cyfrowym”201.  

                                                           
198 J. Bednarek, Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowego PWN, Warszawa 2012, s. 85. 
199 Smartfon jako osobiste narzędzia edukacyjne ucznia. Studium Analiza i rekomendacje ekspertów Sieci 

Edukacji Cyfrowej KOMET@, KOMET@ Sieć Edukacji Cyfrowej 2018, 

http://presscafe.eu/assets/img/smartfon_ w_szkole.pdf, s. 4, [data dostępu: 20.12.2018]. 
200 Tamże, s. 12. 
201 Tamże, s. 8.  

http://presscafe.eu/assets/img/smartfon_
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Z kolei wykorzystanie komputerów jest przydatne i atrakcyjne w edukacji, według 

M. Tanasia, ze względu na ich cechy szczególne, tj: 

• „polisensoryczność – tj. oddziaływanie na wiele zmysłów człowieka, 

• multimedialność – możliwość sprzętowego i programowego łączenia                         

w jednym urządzeniu wielu mediów i ich funkcji, 

• interaktywność – zdolność do maszynowego dialogu człowiek – komputer, 

zapewniająca uczniowi podmiotowe poczucie sprawstwa, 

• symulacyjność – możliwość imitowania rzeczywistych zjawisk, procesów lub 

urządzeń, 

• komunikacyjność – zdolność do zapewnienia poprzez sieć wizualnej, głosowej 

lub symbolicznej łączności z drugą osobą, 

• wirtualizacja – zdolność do tworzenia fikcyjnej rzeczywistości”202. 

Inną opcją edukacji z użyciem nowych mediów jest e–learning, czyli nauczanie 

na odległość za pomocą Internetu.  Umożliwia naukę bez wchodzenia z domu, często                          

w szybszym tempie poprzez zdalny kontakt z wykładowcą. Charakterystycznymi 

cechami tego modelu nauczania są:  

• „realizowanie tych samych celów co stacjonarny system edukacji, ale bez 

narzucania formalnych barier w edukacji, 

• komplementarna realizacja programów opracowana przez szkołę (uczelnię)                       

i samego zainteresowanego, 

• zastosowanie różnych mediów informacyjnych i wszystkich możliwych metod 

przekazu i komunikacji 

• duże możliwości wyboru form i metod kształcenia oraz trybu studiowania, 

• elastyczny wybór wykładowców i materiałów szkoleniowych, 

• dostosowanie przekazywanych treści do możliwości i potrzeb studenta, 

• brak konieczności posiadania rozbudowanej infrastruktury kształceniowej”203.  

 Uczestnicy jednak muszą wykazać się dużym zaangażowaniem w studiowanie 

materiałów i wygospodarowaniem czasu na tą aktywność. Jest to opcja na podniesienie 

kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności. Warto zaznaczyć, że obecnie wiele 

                                                           
202 M. Tanaś, Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość, [w:] M. Tanaś (red.), Pedagogika @ środki 

informatyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa-Kraków 2005, s. 37. 
203 J. Bednarek, E. Lubina, Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 83. 
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instytucji oferuje szkolenia/ kursy prowadzone drogą internetową, również niektóre 

zajęcia na studiach prowadzone są w systemie e–learningowym. 

E–learning łączy się z drugą płaszczyzną zmian współczesnej edukacji – 

doskonaleniem nauczycieli. Jest to dla nich jeden ze sposobów poszerzenia swojej 

wiedzy. Zdaniem Anny Michniuk. „nauczyciele muszą jak lekarze aktualizować swoją 

wiedzę, rozszerzać warsztat i metody pracy. Współcześni uczniowie tego potrzebują”204. 

Potrzeba zatem otworzenia się na nowe możliwości i dostosowania sposobów przekazu 

wiedzy do nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i współczesnych uczniów. Podstawą 

jest rozwijanie kompetencji metodyczno–cyfrowych pedagogów, eksploracja zasobów 

sieciowych i stosowanie metod aktywizujących uczniów205.  

Dzięki znajomości środowiska medialnego, w którym dorastają wychowankowie 

można nie tylko zachęcić do nauki, ale również przestrzegać przed zagrożeniami. Barbara 

Szmigielska podkreśla, „nauczyciele i rodzice nie mają już monopolu na wiedzę i prawdę, 

ponieważ pomiędzy nimi a dzieckiem znaczącą pozycję zajął Internet. Dlatego 

szczególnie ważne wydaje się to, aby osoby dorosłe były tymi, które pomogą mu 

weryfikować wszystko to, co obecnie jest w świecie wirtualnym, i nauczą 

odpowiedzialnych w nim zachowań”206. Przygotowanie do krytycznego i racjonalnego 

odbioru mediów jest zadaniem nauczycieli, którzy w celu dotarcia do swoich uczniów 

powinni posiadać teoretyczną i praktyczną wiedzę w wykorzystywaniu nowych 

technologii w edukacji. Jak podkreślają bowiem D. Siemieniecka i B. Siemieniecki, 

„wbrew tu i ówdzie głoszonym poglądom, jakoby narzędzia IT powodowały 

wyalienowanie nauczyciela z procesu kształcenia, raczej należy liczyć się ze wzrostem 

jego roli i potrzeby coraz wyższych kompetencji”207. 

Edukacja medialna jest podstawą oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych 

w rzeczywistości zdominowanej przez media. Powinna mieć miejsce zarówno w szkole, 

jak i w domu rodzinnym. Jak twierdzi S. Koziej, „sukces w tym zakresie można osiągnąć, 

                                                           
204 A. Michniuk, Współczesna, nowomedialna (?) szkoła – próba charakterystyki, [w:] A. Iwanicka (red.), 

Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, 

s. 100. 
205 Smartfon jako osobiste narzędzia edukacyjne…, s. 25. 
206 B. Szmigielska, Internet jako środowisko edukacyjne, [w:] B. Szmigielska (red.), Psychologiczne 

konteksty Internetu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 25. 
207 D. Siemieniecka, B. Siemieniecki, Technologie edukacyjne we współczesnej dydaktyce – zarys 

problemu, [w:] J. Madalińska-Miachalak, N. G. Pikuła, Edukacyjne konteksty współczesności – z myślą o 

przyszłości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018, s. 640. 
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gdy edukacja medialna stanowi istotny element rodziny i szkoły, a dzieci stopniowo 

zaczynają od najmłodszych lat korzystać z technologii informacyjnej                                                     

i komunikacyjnej”208. Mylące jest podejście, że umiejętności techniczne dzieci                                  

i młodzieży pozwalają im bezpiecznie korzystać z nowych technologii. Zdaniem                          

S. Juszczyka, „edukacja medialna ma przygotować odbiorców nie tylko do uczenia się 

najnowszej technologii kształcenia, do selektywnego, aktywnego i dogłębnego odbioru 

treści przekazywanych przez te media, ale uwzględnia również opanowanie przez 

odbiorcę zasad praktycznego posługiwania się nimi jako narzędziami wspomagania 

intelektualnego działania i rozwoju jednostki”209. Z kolei J. Bednarek wymienia 

następujące cele edukacji medialnej: 

• „przygotowanie do posługiwania się mediami jako narzędziami pracy 

intelektualnej, 

• krytyczny odbiór treści mediów, 

• właściwe posługiwanie się mediami, 

• określenie funkcji edukacyjnych mediów, 

• odkrywanie i wyjaśnianie mechanizmów uczenia się z mediów; 

• badanie skuteczności oddziaływania mediów, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich wpływu na kształtowanie agresji u młodzieży, 

• modelowanie komunikatów medialnych, 

• opracowanie metodyki wykorzystania mediów w procesach kształcenia, 

wychowania, samokształcenia na odległość i kształcenia równoległego”210. 

W instytucjach oświatowych powinna zatem pojawić się edukacja medialna od 

najniższego szczebla edukacji – przedszkola, aż po kształcenie osób dorosłych. Według 

A. Ogonowskiej „kształcenie kompetencji medialnych powinno się odbywać przez całe 

życie człowieka i rozpoczynać się w momencie, kiedy dziecko zacznie wykazywać 

zainteresowanie mediami i przekazami medialnymi”211. Obecnie w polskich szkołach nie 

ma przedmiotu, który byłby odzwierciedleniem edukacji medialnej. Jej elementy 

                                                           
208 I. Jaros, S. Koziej, A. Wileczek, Child in the empire of (mobile) screens, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego, Kielce 2017, s. 28. 
209 S. Juszczyk, Edukacja medialna, [w:] T. Pilch (red), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 931.  
210 J. Bednarek, Multimedia…, s. 91. 
211 A. Ogonowska. Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe UP, 

Kraków 2013, s. 227. 
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pojawiają się w treściach z zakresu edukacji polonistycznej, technicznej czy 

informatycznej. Z kolei jedynym nawiązaniem do treści medialnych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego jest osiągniecie dziecka w obszarze 

poznawczym: „odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty 

rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych”212. Brakuje zatem 

zorganizowanej edukacji medialnej placówkach na każdym szczeblu edukacyjnym.  

Poza tym równolegle powinna być prowadzona rodzinna edukacja medialna. 

Zdaniem Krzysztofa Czykiera to „permanentny, rozpoczynający się od najmłodszych lat 

życia dziecka proces jego przygotowania do racjonalnego korzystania z mediów 

elektronicznych, realizowany w sposób spontaniczny, w naturalnych sytuacjach życia 

rodzinnego. Uczenie się przez dziecko wzorów zachowań – korzystania z mediów”213. 

Trudno stwierdzić, w jakim stopniu jest ona realizowana w rodzinach, oprócz tego, że 

dzieci widzą rodziców korzystających z nowych technologii.  

Działania prowadzone przez rodziców oraz nauczycieli są istotne w rozwijaniu 

kompetencji medialnych. Stanisław Juszczyk dzieli je na: 

• technologiczne (instrumentalne), które odnoszą się do umiejętności 

posługiwania się mediami; 

• społeczno–kulturowe, prowadzące do świadomego odbioru treści214. 

Drugi rodzaj kompetencji jest niezwykle ważny we współczesnej rzeczywistości 

medialnej, aby dzieci i młodzież swobodnie i bezpiecznie poruszały się w gąszczu treści 

medialnych. „Dziś wiemy, że jeśli uczący się będzie nieprzygotowany do odbioru 

napływającego potoku informacji, to zagubi się nie tylko w wirtualnym, ale również 

rzeczywistym świecie”215. Wobec tego potrzeba wykształconych i odpowiedzialnych 

nauczycieli oraz rodziców, a także działań wychowawczych i dydaktycznych w zakresie 

edukacji medialnej. 

                                                           
212 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/ O/D20170356.pdf, [data dostępu: 

05.03.2019].  
213 K. Czykier, Audiowizualne doświadczanie świata. Kontekst międzypokoleniowy, Wydawnictwo 

Akademickie Żak, Warszawa 2014, s. 280. 
214 S. Juszczyk, Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej, [w:] B. Siemieniecki (red.), 

Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, t. 2, PWN, Warszawa 2007, s. 28. 
215 D. Siemieniecka, B. Siemieniecki, Technologie edukacyjne…, s. 640. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/%20O/D20170356.pdf
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3. Społeczno–moralne i edukacyjne aspekty życia i rozwoju młodzieży                                      

z pokolenia Z 

3.1. Cechy globalnego nastolatka z generacji Z 

 

Wspomniano już o zmianach zachodzących w otoczeniu społecznym jednostki, 

które determinują procesy socjalizacji, wychowania i edukacji. Jednym ze źródeł jest 

rozwój technologiczny. Zdaniem R. Soleckiego, „pokolenie cyfrowe ukazuje poprzez 

swoje życie i podejmowane działania całe spektrum przemian, które zachodzą                                

w społeczeństwie sieci za sprawą nowych mediów i wirtualnego świata. Współcześnie 

rozrywka, komunikacja, aktywność społeczna czy spędzanie wolnego czasu różnią się od 

tych, jakie były udziałem poprzednich generacji”216. Co więcej, przemiany gospodarcze 

oraz społeczno–kulturowe, głównie proces globalizacji sprawiły, że współczesny 

nastolatek określany jest mianem globalnego (the global teenager).   

Według Z. Melosika globalny nastolatek to „osoba, której tożsamość jest                            

w znacznie mniejszym stopniu kształtowana przez wartości narodowe i państwowe niż 

przez >globalne podróżowanie<, kulturę popularną oraz ideologię konsumpcji”217. Poza 

tym, kategoria globalnego stała się przedmiotem badań naukowych, które mają na celu 

pokazać, czy jest to grupa homogeniczna i co ją charakteryzuje. W. Baker oraz K. Kelly 

na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzili, że „wielkomiejską młodzież klasy 

średniej cechuje podobna tożsamość i styl życia, co więcej – rówieśnicy z tej grupy są do 

siebie bardziej podobni niż do młodzieży swojego państwa zamieszkującej prowincje”218. 

Wobec tego nastolatek mieszkający w stolicy Polski bardziej przypomina – sposobem 

bycia, stylem życia – swojego kolegę z USA, niż tego mieszkającego  w mniej 

miejscowości na terenie jego kraju. Słucha bowiem tej samej muzyki, ubiera się                            

w markową odzież oraz spożywa te same produkty, w tym fast food.  

Należy zaznaczyć, że istnieją dwa rozbieżne stanowiska w postrzeganiu 

globalnego nastolatka. „Dla jednych jest postacią zdecydowanie pozytywną. Ich zdaniem, 

to że potrafi odnaleźć się w każdych warunkach kulturowych, pozwali mi uniknąć 

frustracji  i alienacji oraz odnosić społeczne sukcesy. Drudzy oceniają go jako postać 

                                                           
216 R. Solecki, Aktywność młodzieży…, s. 81. 
217 Z. Melosik, (Re)konstrukcje podróżowania w kulturze instant: konteksty socjopedagogiczne, [w:]                           

A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe 

[re]interpretacje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 43. 
218 U. Kluczyńska, „Globalny nastolatek” jako efekt…, s. 69. 
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wręcz smutną  – powierzchowną, a przede wszystkim pozbawioną dziedzictwa 

narodowego i państwowego”219.  

Globalny nastolatek nie ma problemu z przemieszczaniem się po świecie oraz 

porozumiewaniem z przedstawicielami innych państw. Ponadto potrafi posługiwać się 

nowymi mediami, które służą mu do komunikacji z innymi, rozrywki, zdobywaniem 

informacji. „Permanentna ruchliwość młodzieży (zarówno w świecie wirtualnym jak                     

i rzeczywistym) powoduje też radykalny wzrost liczby ludzi, którzy pojawiają się w jej 

życiu. Kontakty z nimi mają jednak zwykle charakter tymczasowy, powierzchowny                       

i coraz częściej anonimowy”220.  

Poza tym współczesne dzieci i młodzież określani są jako cyfrowi tubylcy. 

Zdaniem M. Sokołowskiego, R. A. Podgórskiego, „pojęcie >cyfrowego tubylca<                         

w znaczeniu czasowym przynależy się temu kto urodził się i jest związany z miejscem 

zdobywania kultury dialogu i własnego samostanowienia poprzez korzystanie z nowych 

technologii cyfrowych charakterystycznych dla świata wirtualnego”221. Młode pokolenie 

z Internetu czerpie wzory zachowań i postaw, gdyż mają do niego dostęp od 

najmłodszych lat. Henryk Noga podkreśla, „czas dorastania jest bardzo specyficzny 

etapem w życiu każdego młodego człowieka, który ma wówczas wiele rozterek i pytań 

oraz często zmienia zainteresowania. W poszukiwaniu nowych upodobań pomaga mu 

coraz częściej Internet, zachęcając nowościami i całą gamą odpowiedzi na nurtujące 

pytania. Internet jest jednym z czynników kształtujących nie tylko postawy społeczne, 

ale i moralne młodzieży”222.  

W związku z tym istotna jest także kwestia tworzenia w świecie wirtualnym 

swojej tożsamości poprzez profile na portalach społecznościowych – udostępnianie 

prywatnych zdjęć i informacji lub fikcyjne konta. Media zatem dominują w codziennym 

funkcjonowaniu przedstawicieli generacji Z, dla których jest to środowisko znane od 

dzieciństwa. „Niestety na pojęcie >cyfrowego tubylca< składa się również immobilność, 

czyli inercyjność. W sieci oznacza to bierność w weryfikowaniu informacji, polegająca 

na bezkrytycznym przyjmowaniu obrazu i dźwięku”223. 

                                                           
219 Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość…, s. 154. 
220 Tamże, s. 165. 
221 M. Sokołowski, R. A. Podgórski, Problemy i wyzwania…, s. 13.  
222 H. Noga, Wychowawcze aspekty „rewolucji informatycznej”, Wydawnictwo Naukowe Akademii 

Pedagogicznej, Kraków 2008, s. 129. 
223 M. Sokołowski, R. A. Podgórski, Problemy i wyzwania…, s. 13. 
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W społeczeństwie funkcjonuje kilka pokoleń ludzi, żyjących w danym okresie 

czasu, w dobie określonych zmian czy ważnych wydarzeń. Nakładają się zatem ramy 

czasowe tych pokoleń, które można określać jako: biologiczne (zdefiniowane przez 

narodziny dziecka), kalendarzowe – definiowane przez dziesięciolecia (lub 

ćwierćwiecza), polityczne, kulturalne lub społeczne zdefiniowane przez tradycyjne 

wielkie wydarzenia oraz technologiczne, oznaczone przez nowo powstające 

technologie224.  

Współcześnie w literaturze dotyczącej funkcjonowania człowieka w cyfrowym 

społeczeństwie mowa jest o kilku generacjach ludzi. Kryterium podziału jest metrykalne 

przyporządkowanie. Na podstawie daty urodzenia wyodrębnia się następujące pokolenia: 

1)  osoby urodzone przed II wojną światową; 

2) Baby Boomers – urodzeni po zakończeniu II wojny; 

3) generacja X – osoby urodzone miedzy 1965–1981; 

4) generacja Y/pokolenie milenium – urodzeni między 1982 a 1995;  

5) pokolenie Z/pokolenie C – osoby urodzone po roku 1995, ale nie później niż                        

w połowie pierwszej dekady XXI wieku; 

6) pokolenie alfa – osoby najmłodsze, które przyszły na świat po 2010225.  

Respondenci w przeprowadzonych badaniach, według niniejszej koncepcji,  to 

przedstawiciele generacji Z.   

Raport Newspoint „Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej 

aktywności” pokazuje m.in. hierarchię ważności mediów w poszczególnych pokoleniach. 

Dla generacji Baby Boomers najważniejszym medium była książka. Z czasem była 

wypierana przez inne media, aż w pokoleniu Y znajduje się na ostatnim miejscu,                               

a w generacji Z nie pojawia się wcale. Dla tej grupy na pierwszym miejscu znajduje się 

smartfon, później laptop i tablet226.  

 

                                                           
224 H. Gardner, K. Davis, The app generation: How today's youth navigate identity, intimacy, and 

imagination in a digital world, Yale University Press New Naven and London2013, s. 53. 
225 B. Sajduk, Pokolenie…, s. 14. 
226 Por. R. Sadowski, Raport Newspoint: Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej 

aktywności, https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-

potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/ [data dostępu: 12.07.2018]. 

https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/
https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/
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Ryc. nr 1. Hierarchia ważności mediów w poszczególnych pokoleniach 

R. Sadowski, Raport Newspoint: Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej 

aktywności, https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-

polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/, [ data dostępu: 12.07.2018] 

 

W związku z tym można dostrzec znaczącą zmianę w prezentowanej  hierarchii. 

W poprzednich pokoleniach na różnych miejscach znajdowała się książka, której brakuje 

w generacji Z. Warto wobec tego podkreślić, że współczesna młodzież wykorzystuje 

urządzenia mobilne, dzięki nim bowiem korzysta z Internetu. Emilia Musiał stwierdza, 

„sporadycznie odwiedzają bibliotekę, natomiast notorycznie używają Google lub innych 

wyszukiwarek. Telefony komórkowe stanowią dla nich nie tylko narzędzie do 

telefonowania, ale urządzenie do przechowywania muzyki i filmów wideo, 

fotografowania i grania. Zrozumienie sposobu, w jaki młodzi ludzie się uczą, bawią                        

i wcielają to wszystko poza klasą szkolną, może okazać się przydatną inspiracją dla 

innowacji edukacyjnych, w tym organizowania przestrzeni uczenia się cyfrowego tubylcy 

– przedstawiciele pokolenia C”227. Dlatego też potrzebna jest modyfikacja metod 

nauczania oraz wyboru treści, które należy dostosować do potrzeb dzieci, młodzieży oraz 

wymogów przyszłości. Zdaniem J. Miąso, „współczesny uczeń bowiem, ma 

nieograniczony dostęp do źródeł informacji, nie musi wszystkiego zapamiętać, gdyż 

dysponuje technicznymi narzędziami pamięci, a dzięki Internetowi ma nieograniczone 

                                                           
227 E. Musiał, Przestrzeń uczenia się współczesnego ucznia, [w:] J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał 

(red.), Człowiek –Media-Edukacja, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 

2017, s. 138. 

 

https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/
https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/
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możliwości nawiązywania kontaktów czy wymiany poglądów”228. Media towarzyszą 

osobom z pokolenia Z od momentu przyjścia na  świat, a funkcjonowanie bez nowych 

technologii ich zdaniem jest niemożliwe. Według Janusza Morbitzera, „z pewnością jest 

to pokolenie największych szans głównie w zakresie łatwego i szybkiego dostępu do 

ogromnych ilości informacji229.  

Można wyróżnić następujące cechy tego pokolenia:  

• potrzeba nowych technologii do sprawnego funkcjonowania w codzienności, 

gdyż zastali świat skomputeryzowany, 

• kreatywność i umiejętność robienia wielu rzeczy na raz. Nieustannie pozostają 

pod wpływem wielu bodźców, dlatego trudno skupić się im na jednej 

czynności, 

• świetne poruszanie się w gąszczu licznych aplikacji, a informacja nie jest dla 

nich reglamentowanym dobrem, lecz nadwyżką, powietrzem, którym 

przywykli oddychać, 

• nieustanne podłączenie do sieci – w domu, w szkole, w autobusach, na 

wakacjach (świat wirtualny i realny stanowią dla nich jedną rzeczywistość), 

• oczekiwanie stałego i szybkiego dostępu do Internetu, a bycie off–line 

wywołuje u nich frustrację, 

• spotkania z przyjaciółmi (z całego świata) częściej on–line, niż ‘face to face’, 

• solidarność w sytuacji zagrożenia – organizacja za pomocą platform i portali 

komunikacyjnych, 

• tolerancja dla inności, 

• przyswajanie ogromu informacji dostępnych w różnych serwisach230.   

                                                           
228 J. Miąso, Szkoła w przestrzeni nowych mediów, nowego człowieka i nowego społeczeństwa, „Roczniki 

Pedagogiczne” 2013, t. 5 (41), nr 2, s. 54-55, https://docplayer.pl/3660778-Szkola-w-przestrzeni-nowych-

mediow-nowego-czlowieka-i-nowego-spoleczenstwa.html, [data dostępu: 02.02.2019]. 
229 J. Morbitzer, Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r., 

https://www.epodreczniki.pl/.../ekspertyza_dot.__zmian_uczenia_prof_morbitzer.pdf, [data dostępu: 

12.07.2018]. 
230 Zob. D. Bara, X, Y, Z – generacje trzech zmiennych i wielu niewiadomych, http://www.e-teberia.pl/xyz-

generacje-trzech-zmiennych-i-wielu-niewiadomych/, [data dostępu: 27.12. 2017], M. Bartosik-Purgat, 

Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników, 

Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2016, s. 66; T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera i inni, Korzystanie                       

z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych, Laboratorium Badań 

Medioznawczych UW, Warszawa 2018, s. 6.  

 

https://docplayer.pl/3660778-Szkola-w-przestrzeni-nowych-mediow-nowego-czlowieka-i-nowego-spoleczenstwa.html
https://docplayer.pl/3660778-Szkola-w-przestrzeni-nowych-mediow-nowego-czlowieka-i-nowego-spoleczenstwa.html
https://www.epodreczniki.pl/.../ekspertyza_dot.__zmian_uczenia_prof_morbitzer.pdf
http://www.e-teberia.pl/xyz-generacje-trzech-zmiennych-i-wielu-niewiadomych/
http://www.e-teberia.pl/xyz-generacje-trzech-zmiennych-i-wielu-niewiadomych/
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Poza tym, w życiu przedstawicieli generacji Z rolę w autokreacji i sferze 

społecznej odgrywają media społecznościowe. A. Andrzejewska podkreśla, „gigantyczna 

kariera mediów społecznościowych i ich lawinowo rosnąca popularność świadczą 

zarówno o niezwykłym potencjale komunikacyjnym sieci, jak i o sile ludzkiej potrzeby 

wchodzenia w relacje społeczne”231.  

Co więcej zdaniem Katarzyny Warzechy, „wśród młodzieży dużą popularnością 

cieszą się różnego rodzaju aplikacje mobilne, ponieważ internauci szukają nie tylko 

rozrywki, ale sprawnych instrumentów komunikacji, np. typu Snapchat”232. Snapchat to 

głównie komunikacja wizualna, umieszczanie zdjęć i filmików, które po jednorazowym 

odtworzeniu są usuwane. Według Pawła Szaroty, „dla młodych ludzi, którzy nie lubią 

bądź nie potrafią posługiwać się słowem, w 2011 roku wymyślono Snapchat. Snapchat 

jest wynalazkiem skrojonym na czasy, w których dominujące znaczenie uzyskała kultura 

obrazkowa”233.  

 W związku z tym można stwierdzić, że dla przedstawicieli generacji Z nowe 

media są źródłem kontaktu z innymi, propagowanych wzorów postępowań, kreowania 

własnej tożsamości oraz elementem ich codzienności. 

 

3.2. Rozwój człowieka w fazie  adolescencji  

 

Rozwój człowieka przebiega w kilku wyodrębnionych okresach rozwojowych. 

Jednym z nich jest adolescencja, czyli okres dorastania, dojrzewania. Zgodnie                                

z periodyzacją rozwoju psychicznego człowieka poprzedza wczesną dorosłość i następuje 

po wieku wczesnoszkolnym, czyli stanowi przejście pomiędzy dzieciństwem                                 

a dorosłością234. W literaturze wyróżnia się kilka faz adolescencji o zróżnicowanych 

przedziałach czasowych. Elizabeth Hurlock wymienia: 

• preadolescencję – 10-12 lat, 

• wczesną adolescencję – 13-16 lat, 

                                                           
231 A. Andrzejewska, Dylematy funkcjonowania…, s. 44. 
232 K. Warzecha, Portale społecznościowe…, s. 89.  
233 P. Szarota, Od Facebooka do post-przyjaźni. Współczesne przeobrażenia bliskich relacji, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 28. 
234 L. Bakiera, Ż. Stelter, Leksykon Psychologii Rozwoju Człowieka, t. 1, Wydawnictwo Difin, Warszawa 

2008, s. 18. 
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• późną adolescencję – 17-21 lat235. 

Z kolei Barbara Harwas-Napierała wyróżnia dwie fazy: 

• wczesną adolescencję – 10 (12)-15 lat, 

• późną adolescencję – 16-20 (23) rok życia236. 

W okresie adolescencji następuje szereg zmian w obszarze fizycznym, 

poznawczym, społeczno–emocjonalnym, które prowadzą do ukształtowania jednostki 

dojrzałej. Zdaniem Małgorzaty Czerwińskiej–Jasiewicz, „dolna granica okresu 

dorastania ma charakter biologiczny (dojrzewanie fizyczne), więc można ją wyraźnie 

określić. Górna granica ma charakter społeczno–kulturowy (wyznaczają ją czynniki 

społeczne i kulturowe), więc trudno ją jednoznacznie określić”237. 

 

 

Ryc. nr 2. Źródła zmian i konteksty rozwojowe w okresie dorastania 

Źródło: A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska, Wprowadzenie, [w:] A. Brzezińska, 

M. Bardziejewska, B. Ziółkowska (red.), Szanse rozwojowe w okresie dorastania, Wydawnictwo 

Fundacji Humaniana, Poznań 2002, s. 8 

  

Zgodnie z powyższym schematem zmiany w tym okresie rozwoju obejmują trzy 

sfery: soma, polis, psyche, które są ze sobą ściśle związane. Sfery te są pod silnym 

                                                           
235 E. B. Hurlock, Rozwój młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1963. 
236 B. Harwas-Napierała, Wykorzystanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w odniesieniu do 

rodziny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce 

społecznej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002. 
237 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 141. 
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wpływem mody i kultury popularnej, a efekty zachodzących, w rozwoju młodego 

człowieka zmian, widoczne są w sferze behawioralnej (zachowaniach i aktywności 

własnej)238. 

Okres dorastania przygotowuje jednostkę do samodzielnego decydowania o swoim 

życia oraz założenia rodziny. W związku z tym na tę fazę rozwoju przypada, według 

„teorii R. Havighursta, osiem zadań rozwojowych: 

1. osiąganie nowych dojrzalszych relacji z rówieśnikami obu płci; 

2. osiąganie męskiej i kobiecej roli społecznej; 

3. akceptowanie swojego wyglądu i efektywne korzystanie ze swojego ciała; 

4. osiąganie emocjonalnej niezależności od rodziców i innych dorosłych; 

5. przygotowanie się do życia w rodzinie i małżeństwa; 

6. przygotowanie się do zawodu; 

7. nabywanie zbioru wartości i systemu etycznego; 

8. pożądanie i osiąganie społecznie odpowiedzialnego zachowania”239.  

Młody człowiek zatem staje przed pewnymi wyborami i decyzjami, a także 

zaakceptowaniem siebie oraz stworzeniem relacji z innymi osobami obu płci – 

rówieśnikami, dorosłymi. Dlatego, jak podkreśla M. Czerwińska–Jasiewicz,                                  

„z zadaniami rozwojowymi i próbami ich realizacji wiążą się także ściśle specyficzne 

problemy okresu dorastania, tj. kryzys tożsamości, bunt młodzieży, zachowania 

autodestrukcyjne (m.in. stosowanie używek, uzależnienia, próby samobójcze, itp.)”240.  

Istotna jest kwestia kryzysu tożsamości, który według Erika Eriksona jest 

specyficzny dla tego okresu rozwoju człowieka i ściśle związany z ustaleniem swojego 

miejsca w społeczeństwie. Zdaniem E. Eriksona kryzys tożsamości „odgrywa w rozwoju 

rolę bardzo pozytywną, ponieważ sprzyja rozwojowi i samoświadomości, procesowi 

samopoznania oraz samodzielnemu określeniu swojej tożsamości”241.  

                                                           
238 A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska, Wprowadzenie, [w:] A. Brzezińska,                                                       

M. Bardziejewska, B. Ziółkowska (red.), Szanse rozwojowe w okresie dorastania, Wydawnictwo Fundacji 

Humaniana, Poznań 2002,            s. 7-8.  
239 O. Głuchowska-Bogacka, Poziom realizacji zadań rozwojowych w okresie wczesnej adolescencji (13-

17 rok życia), [w:] A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska (red.), Szanse rozwojowe w okresie 

dorastania, Wydawnictwo Fundacji Humaniana, Poznań 2002, s. 28. 
240 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży…, s. 148. 
241 Tamże, s. 83. 
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Adolescencja zatem jest czasem złożonych przemian zachodzących w jednostce, 

zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, które musi zaakceptować i wkroczyć                       

w nowy etap życia – dorosłość.  

W okresie dojrzewania zachodzą liczne zmiany biologiczne/fizyczne                                     

w wyglądzie, sylwetce oraz zachodzące wewnątrz organizmu. „Celem biologicznego 

dojrzewania organizmu jest osiągnięcie gotowości do dawania nowego życia oraz 

ustalenie proporcji charakterystycznych dla dorosłej sylwetki”242. Pierwszym 

zauważalnym etapem przemian fizycznych jest tzw. skok pokwitaniowy, który prowadzi 

do szybkiego wzrostu ciała i dotyczy zarówno układu kostnego i mięśniowego, jak                          

i pozostałych części ciała243. Zauważalne jest rozróżnienie czasowe w jego wystąpieniu 

w zależności od płci. U chłopców występuje między 12. i 15. r. ż. (powodując przyrost 

wysokości o ok. 20 cm oraz wagi ciała o ok. 20 kg), a u dziewcząt o ok. 2 lata wcześniej 

niż u chłopców, charakteryzuje się intensywnością i krótkotrwałością244.  

Kolejne zmiany w organizmie i ciele jednostki prowadzą do dojrzałości płciowej. 

Natalia Czerwińska stwierdza, że „dojrzewanie fizyczne, skierując uwagę na ciało 

pozwala też zwrócić szczególną uwagę na odmienność płci przeciwnej w zakresie 

cielesności”245. W czasie dojrzewania ma miejsce kształtowanie się pierwszorzędnych, 

jak i drugorzędnych cech płciowych. Można zaobserwować zmianę głosu chłopców na 

skutek mutacji i rozrost ramion. Z kolei u dziewcząt  następuje rozwój gruczołów 

piersiowych oraz pojawia się menarche246. Co więcej, jednostki obu płci mają do 

czynienia ze zmianami skórnymi – trądzikiem, a także z pojawieniem się owłosienia. 

Zdaniem, A. Brzezińskiej, Karoliny Apelt, Beaty Ziółkowskiej, „symptomy dojrzewania 

pojawiają się zwykle dość gwałtowanie, dlatego też ciało, nad którym młody człowiek 

traci kontrolę, staje się mu obce i często trudne do zaakceptowania”247.  

                                                           
242 A. I. Brzezińska, K. Apelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Sopot 2016, s. 254. 
243 I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju 

człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,                 

s. 167. 
244 Tamże, s. 167. 
245 N. Czerwińska, Kształtowanie jakości życia w okresie dorastania, [w:] A. Brzezińska,                                          

M. Bardziejewska, B. Ziółkowska (red.), Szanse rozwojowe w okresie dorastania, Wydawnictwo Fundacji 

Humaniana, Poznań 2002, s. 13. 
246 A. Jopkiewicz, E. Suliga, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu 

Technologii Ekspoatacji – PIB, Radom-Kielce 2005, s. 127 
247 A. I. Brzezińska, K. Apelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju…, s. 253. 
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 Przemiany zachodzą również w obszarze poznawczym/umysłowym człowieka. 

Dotyczą one głównie procesów, które składają się na rozwój umysłowy: 

• spostrzeganie, uwaga, pamięć; 

• myślenie, wyobraźnia, twórczość248. 

Na rozwój czynności poznawczych u dorastających wpływają liczne czynniki,                   

w tym: 

• procesy dojrzewania fizjologicznego oraz społecznego,  

• doświadczenia młodzieży i umiejętności ich wykorzystania,  

• pojawiające się pragnienie świadomego kształtowania swojego życia249.  

Zmiany w zakresie spostrzegania i pamięci u adolescentów, potwierdzono                            

w licznych badaniach opisanych w literaturze przedmiotu. Jak podkreśla Irena 

Obuchowska, „spostrzeżenia dorastających są bardziej dokładne, wielostronne                                     

i ukierunkowane niż dzieci, rozwija się uwaga dowolna, pamięć logiczna i dowolna”250.  

Jeśli chodzi o pamięć, jej rozwój, według Anny Oleszkowicz, Alicji Senejko, 

wiąże się z „transformacjami w obszarze czterech komponentów: 

• pojemności pamięci; 

• bazowych procesów pamięciowych; 

• strategii zapamiętywania; 

• metapamięci251. 

 Poza tym w kwestii pamięci istotna jest w okresie dojrzewania najwyższa 

sprawność pamięci bezpośredniej – jej trwanie mierzy się w sekundach252. 

W czasie adolescencji mają miejsce również przemiany w obszarze myślenia. 

Następuje przejście od stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych, co  

prowadzi do: 

• bardziej logicznego oraz abstrakcyjnego myślenia,  

• wzrostu refleksyjności i krytycyzmu,  

• metaforycznego i satyrycznego ujmowania zdarzeń,  

                                                           
248 I. Obuchowska, Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców                                      

i wychowawców, WSiP, Warszawa 1996, s. 172-173. 
249 Tamże, s. 61. 
250 I. Obuchowska, Adolescencja…, s. 173.  
251 A. Oleszkowicz, A. Senejko, Dorastanie, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 266. 
252 I. Obuchowska, Drogi dorastania…, s. 54. 
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• uniezależniania się od sądów innych ludzi, 

• formułowania własnych ocen253. 

Jednostka jest w stanie wyrażać własne zdanie na podstawie obserwacji i coraz 

większego rozumienia złożoności zjawisk. Tworzenie komunikatów i umiejętność 

porozumiewania się z innymi wymaga także wzbogacenia słownictwa. „Pod wpływem 

nauki szkolnej zachodzą zmiany w strukturze języka oraz w jego funkcjach, dotyczą: 

wzrostu zasobu słownictwa i jego treści, zrozumienia struktury gramatycznej języka, 

kultury języka w zakresie mowy ustnej i pisanej”254. Rozwój czynności poznawczych 

pomaga w dorosłym życiu, m.in.: w podjęciu decyzji, wyrażaniu siebie oraz 

nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi.  

Intensywne przemiany zachodzą w relacjach społecznych nastolatków oraz                        

w zakresie emocji, jakie przeżywają. Występują w różnych etapach okresu dojrzewania. 

Zdaniem I. Obuchowskiej, „na początku okresu można zaobserwować przejściową fazę, 

tzw. antagonizmu płci, tj. wzajemnej niechęci do siebie osób płci odmiennej; jest ona 

silniej wyrażana przez chłopców”255. 

Dojrzewający człowiek przeżywa w tym czasie wiele emocji o różnym 

charakterze i zmienności. Jego sferę emocjonalną zatem charakteryzuje labilność 

emocjonalna. Można również mówić w tej fazie rozwoju o ambiwalencji uczuć, tj. 

„niemal równoczesne przeżywanie uczuć przeciwstawnych, takich jak np. miłość                           

i nienawiść”256. Adolescent przeżywa zatem uczucia proste (radość, smutek) oraz złożone 

(tęsknota, poczucie winy) i dojrzewa do przejawiania uczuć wyższych, tj. estetyczne czy 

moralne. „Rozwój uczuć zmierza w kierunku uzyskania dojrzałości uczuciowej – 

przejście od zależności uczuciowej do niezależności, od niekontrolowanego 

uzewnętrzniania uczuć do poddania ich kontroli, od nieopanowanego ulegania uczuciom 

do ich opanowania, od egocentryzmu do socjocentryzmu”257.  

W dalszej części tego okresu dorastający nawiązuje bliższe kontakty                                       

z rówieśnikami. „W grupie podobnie myślących i przeżywających koleżanek i kolegów 

młody  człowiek ma możliwość skonfrontowania tego, jak widzą go inni, z tym, jak on 

                                                           
253 I. Obuchowska, Adolescencja…, s. 172-173; I. Obuchowska, Drogi dorastania…, s. 56. 
254 I. Obuchowska, Adolescencja…, s. 174. 
255 Tamże, s. 175-176. 
256 Tamże, s. 172. 
257 Tamże, s. 186-187. 
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sam siebie spostrzega”258.  Grupa rówieśnicza zatem staję się dla niego ważna, gdyż silnie 

oddziałuje na postawy oraz zaspokaja pewne potrzeby. A. Oleszkowicz i A. Senejko 

stwierdzają, że kontakty rówieśnicze „stwarzają przestrzeń społeczną, tak bardzo 

potrzebną do ujawnienia się inicjatywy jednostki, wypracowania osobistych norm 

postępowania i kształtowania się własnego systemu wartości”259. W związku z tym 

adolescent tworzy z kolegami/koleżankami związki rówieśnicze. W literaturze 

przedmiotu wyróżnia się trzy ich typy:  

• paczki – małe, zżyte grupy,  

• grupy – liczniejsze, a kontakty oparte na podobnych zainteresowaniach,  

• związki przyjacielskie – obejmujące jednego lub dwoje bliskich przyjaciół, 

oparte na lojalności i zaufaniu260.  

Przy występujących silnych relacjach z rówieśnikami zmianie podlega stosunek 

do rodziców. Jego przejawami są trudności w komunikacji, w porozumieniu i oddalanie 

się od rodziców. Ich podłożem jest fakt, iż „nastolatek nie jest jeszcze dorosły, ale nie jest 

już dzieckiem”261. W związku z tym uważa on, że może sobie pozwolić na swobodę                          

i samodzielność, choć nie zawsze ma rację. Rodzice zaś oceniają jego zachowanie, 

moralizują i wprowadzają zakazy. Zdaniem M. Bardziejewskiej, „jeżeli dorosły chce być 

osobą znaczącą dla dorastającego, a więc taką, której warto słuchać, szanować jej zasady, 

liczyć się z jej zdaniem, musi ona najpierw zaangażować się i zainteresować światem 

młodego człowieka”262.  

Kluczowe jest wysłuchanie i zrozumienie nastolatka, emocjonalne wsparcie                         

i wskazówki. W związku z tym, „stopniowe psychiczne oddalanie się dorastających od 

swoich rodziców nie musi oznaczać utraty więzi, lecz jej zmianę: przejście od więzi 

dziecięcej zależności do więzi opartej na partnerstwie”263.  

Poza tym bliższe kontakty z rówieśnikami oraz potrzeba bliskości prowadzą do 

obdarzania drugiego człowieka większym zainteresowaniem i uczuciem. „Bliskie 

związki budowane w okresie adolescencji noszą nazwę preintymnych w odróżnieniu od 

                                                           
258 A. I. Brzezińska, K. Apelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju…, s. 262. 
259 A. Oleszkowicz, A. Senejko, Psychologia dorastania – zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 187. 
260 I. Obuchowska, Adolescencja…, s. 176. 
261 N. Czerwińska, Kształtowanie jakości życia…, s. 23. 
262 M. Bardziejewska, Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków, [w:] A. Brzezińska (red.), 

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk 2005, s. 371. 
263 I. Obuchowska, Adolescencja…, s. 179. 
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intymnych – występujących we wczesnej dorosłości”264.  Jeśli chodzi i bliższe związki 

według I. Obuchowskiej, na okres dorastania przypadają początkowe fazy uczucia 

miłości – miłość szczenięca i cielęca. Dopiero później rozwija się miłość romantyczna265. 

W tym czasie zawiązują się pierwsze związki intymne, ale mają też miejsce rozstania. 

Zdaniem A. Oleszkowicz, A. Salejko, „w początkowej fazie dorastania związki 

charakteryzują się gwałtownością uczuć, małą ich trwałością i podatnością na różne 

czynniki zakłócające”266. 

Złożoność zmian przejawia się także w rozwoju moralnym osób dorastających.                      

W literaturze przedmiotu mowa jest o dwóch podejściach do rozwoju moralności 

adolescenta.  

Mianowicie Piaget wyróżnił stadium autonomii moralnej (postępowanie zależy 

od własnych intencji i subiektywnej odpowiedzialności). L. Kohlberg zaś wyszczególnił 

tzw. konwencjonalny poziom rozwoju moralnego i postkonwencjonalny267. Odpowiednio 

stadia na tych poziomach obejmują: ocenę zachowania, która wynika z aprobaty 

społecznej, następnie biorąc pod uwagę  prawo, szacunek dla autorytetów do traktowania 

zasad moralnych jako umowy społecznej i w ostateczności poszukiwanie przez człowieka 

reguł zgodnych z logicznym rozumieniem268.  

Jednostka staje się autonomiczna i bardziej niezależna w podejściu do norm                            

i wartości. W końcowej fazie dojrzewania, „w coraz większym stopniu przemawiają do 

młodzieży takie wartości jak wolność jednostki, jej godność, otwartość i tolerancja wobec 

inności”269. 

W związku z tym dorastający boryka się z wieloma wątpliwościami w kwestii 

moralnej, próbując stworzyć własny zbiór wyznawanych zasad i wartości. Pomocą ze 

strony dorosłych może być  umiejętne wprowadzanie w świat uniwersalnych wartości 

etycznych. Mowa tu o wychowaniu do wartości270. Mogą to być kluczowe wskazówki 

dla młodych ludzi wkraczających w dorosłość, którzy poszukują własnej drogi życiowej. 

 

 

                                                           
264 A. Oleszkowicz, A. Senejko, Dorastanie.., s. 262.   
265 I. Obuchowska, Adolescencja…, s. 178. 
266 A. Oleszkowicz, A. Senejko, Dorastanie…, s. 262. 
267 Tamże, s. 182; 188. 
268 Tamże. 
269 Tamże, s. 189. 
270 E. Sowa-Behtane, Młodzież ponowoczesna, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 94. 
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4. Stan dotychczasowych badań nad podjętą problematyką 

 

Serwisy społecznościowe odgrywają w życiu młodego pokolenia kluczową rolę 

w sferze społecznej. Pozwalają bowiem na nawiązywanie nowych znajomości                                  

i podtrzymywanie już istniejących relacji. Dotychczasowe badania zaś dotyczą głównie 

wpływu Internetu na stosunki międzyludzkie. Funkcjonują dwie skrajne opinie na ten 

temat:  

1. łącza elektroniczne stwarzają nowe możliwości nawiązywania relacji, które 

ułatwiają lub dopełniają relacje bezpośrednie; 

2.  w miarę jak ludzie będą spędzać coraz więcej czasu komunikując się za 

pośrednictwem łącz elektronicznych, może się okazać, że coraz mniej czasu 

zaczną poświęcać pielęgnowaniu bezpośrednich relacji271. 

          Przeprowadzone dotychczas badania na gruncie zagranicznym koncentrują się na 

korzystaniu z Internetu i komunikacji z innymi twarzą w twarz. Wskazują, że 

zwiększone korzystanie z Internetu wiązało się ze zmniejszeniem częstotliwości 

komunikowania się uczestników badania z członkami swojej rodziny w gospodarstwie 

domowym, zmniejszeniem się ich kręgu społecznego oraz pogłębioną depresją                                 

i osamotnieniem272.  

 Fakt negatywnego wpływu większej ilości czasu, jaki użytkownicy spędzają                

w sieci na relacje społeczne zanotowali na większej próbie badawczej także Norman                      

H. Nie, Lutz Erbring273. Kluczowym odkryciem badania jest to, że im więcej godzin 

ludzie korzystają z Internetu, tym mniej czasu spędzają z prawdziwymi ludźmi. Jedna 

czwarta respondentów, którzy regularnie korzystają z Internetu, uważa, że ograniczyła 

czas spędzany z przyjaciółmi i rodziną lub uczestniczenie w wydarzeniach poza 

domem274.  

 W odniesieniu do korzystania z komunikatorów internetowych dociekania 

Elisheva Gross, Jaana Juvonen i Shelly Gable pokazują, że 54% respondentów 

komunikuje się w ten sposób z osobami na co dzień lub prawie codziennie. Motywy 

                                                           
271 A. Giddens, Socjologia…, s 727.  
272 R. Kraut, M. Patterson, V. Lundmark, S. Kiesler, T. Mukopadhyay, W. Scherlis, Internet Paradox.                        

A social technology that reduces social involment and psychological well-being?, „American Psychologist” 

1998, vol. 53 no 9, s. 1017. Badanie w 73 gospodarstwach domowych. 
273 Próba badawcza 4113 w 2689 domach. 
274 N. H. Nie, L. Erbring, Internet and socjety: a preliminary report, „IT&Society”, vol 1, issue 1, 2002,               

s. 280. 
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uczestników i tematy komunikacji przekazują społeczny i osobisty charakter 

interakcji275.  

Na polskim gruncie badania w kontekście używania Internetu i jego uwarunkowań 

prowadzi m.in.: NASK, R. Solecki, Fundacja Orange, a w aspekcie wpływu na relacje                    

i komunikację bezpośrednią: M. Szpunar, H. Tomaszewska.  

Celem badań zespołu NASK, „była analiza aktywności nastolatków w Internecie, 

edukacyjnej roli Internetu i urządzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki 

sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na 

przemoc”276. Wyniki wskazują, że: 

• średni wiek inicjacji systematycznego korzystania przez dzieci z Internetu 

wynosi 9 lat i 7 miesięcy, a interakcje pośrednie są jedną z dominujących 

przyczyn tej aktywności;  

• portali społecznościowych korzysta (codziennie – 78,1%) badanych277.  

Z kolei dociekania Romana Soleckiego pozwoliły na eksplorację i przedstawienie 

aktywności młodych osób w wieku 15-20 lat w cyberprzestrzeni oraz ukazanie korelacji 

z funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Badacz doszedł 

do wniosków, iż: 

• aktywność młodzieży ma przede wszystkim charakter informacyjno–

komunikacyjny oraz rozrywkowy,  

• najczęstszymi formami użytkowania w sieci są media społecznościowe, 

• średni czas aktywności w Internecie w dni powszednie to 3–4 godziny,                               

w weekendy 4–5 godzin, 

• motywy korzystania z sieci wynikają z potrzeb społecznych, problemów 

życiowych oraz poczucia nudy,  

• im mniej konstruktywnych i wspierających relacji z rodzicami tym więcej 

problemowego używania Internetu 

• istotnym korelatem są też relacje z nauczycielami, rówieśnikami278. 

 

                                                           
275 E. Gross, J. Juvonen, S. Gable, Internet Use and Well-Being in Adolescence, “Psychological Study of 

Social Issues” 2002, vol. 58, s. 83. 
276 NASK, Raport z badania. Nastolatki 3.0., https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_ 

z_badania_Nastolatki _3_0.pdf, [data dostępu: 30.01.2019]. 
277Tamże. 
278 R. Solecki, Aktywność młodzieży…, s. 215-216. 

https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_%20z_badania_Nastolatki%20_3_0.pdf
https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_%20z_badania_Nastolatki%20_3_0.pdf
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Najnowszy raport z polskich badań EU Online Kids prowadzonych przez 

Fundację Orange i naukowców podejmuje kilka aspektów korzystania z mediów.                  

W grupie badanych byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych                                      

i ponadgimnazjalnych. Istotne z punktu widzenia tematyki pracy są następujące 

wnioski:   

• „zdecydowanie na pierwszym miejscu wśród urządzeń służących do łączenia 

się z internetem znajduje się telefon komórkowy/smartfon. Korzystało                        

z niego codziennie lub częściej 82,5% badanych”;  

• ze wszystkich uwzględnionych w badaniu umiejętności respondenci najwyżej 

oceniali umiejętność instalacji aplikacji na urządzeniach mobilnych oraz 

usuwania osób z listy znajomych (ok. 3/4 badanej grupy)”279; 

• „jednocześnie zaskakująco wielu uczniów wskazało, że żaden nauczyciel nie 

podejmował z nimi różnych aktywności z zakresu edukacji medialnej; 

• młode osoby najczęściej dzielą się wiedzą na temat technicznej obsługi 

internetu, najrzadziej zaś wymieniają się informacjami w obszarze etycznej 

oceny treści internetowych oraz budowania bezpiecznych kontaktów                           

z innymi użytkownikami sieci”280. 

Badania M. Szpunar zaś wskazują, iż Internet szczególnie wpływa na osłabienie 

więzi społecznych. Co drugi ankietowany twierdził, że Internet zwiększył liczbę osób, 

których określali jako zwykłych znajomych.  Poza tym wśród osób, które deklarowały 

brak kontaktów społecznych – zarówno bardzo bliskich, raczej bliskich, jak i zwykłych 

znajomości – co druga osoba spędzała w Internecie powyżej 5 godzin dziennie. Osoby te 

możemy określić jako „samotnych w sieci”281.  

Hanna Tomaszewska zajęła się społecznymi funkcjami nowych mediów                             

w odniesieniu do komunikacji z rówieśnikami. Grupą docelową była młodzież licealna                             

z Warszawy. Z odpowiedzi młodych ludzi wynika, że nowe media pomagają w kontakcie 

z osobami mieszkającymi daleko, ale nie zaspokoi on potrzeby spotkania twarzą w twarz.  

                                                           
279 J. Pyżalski, Dzieci i młodzież jako użytkownicy internetu – podstawowe informacje [w:] J. Pyżalski,                   

A. Zdrodowska, Ł. Tomczyk, K. Abramczuk (red.), Polskie badanie EU Kids…, s. 20; 25. 
280 J. Pyżalski, A. Zdrodowska, Ł. Tomczyk, K. Abramczuk, Podsumowanie i wnioski, [w:] J. Pyżalski,                 

A. Zdrodowska, Ł. Tomczyk, K. Abramczuk (red.), Polskie badanie EU Kids…, s. 158-159. 
281 M. Szpunar, Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie. Internet i jego 

wpływ na kontakty społeczne, [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna 

Sieci, PWSZ, Elbląg 2007, s. 108-109. 

 



74 
 

Rozmowa bezpośrednia jest bardziej popularna wśród licealistów, jeśli mają taką 

możliwość. „W kategorii zaspokajanych potrzeb, funkcja jaką pełni akt komunikacji face 

to face, jest nie do zastąpienia przez najbardziej wysublimowane, sposoby medialnej 

łączności”282. Co więcej, autorka podkreśla, „wydaje się, że im silniejsza więź łącząca 

młodzież z drugą osobą (kolejno: pokrewieństwo, związek z osobą płci przeciwnej, 

przyjaźń), tym częściej wybiera ona bezpośrednią rozmowę jako preferowany sposób 

komunikowania”283. 

Przytoczone wyniki wskazują na potrzebę badań nad aktywnością młodzieży na 

portalach społecznościowych oraz jej wpływem na więzi społeczne młodych ludzi. Do 

tej pory bowiem podejmowano każdy z aspektów z osobna, z dominacją zaś aktywności 

w Internecie zarówno na gruncie zagranicznym, jak i polskim. Zasadne jest zatem 

podjęcie tego typu problematyki w niniejszej dysertacji doktorskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
282 H. Tomaszewska, Młodzież, rówieśniczy i nowe media…, s. 337. 
283 Tamże, s. 234. 
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Rozdział II. 

Założenia metodologiczne badań własnych 

 

1. Przedmiot i cele badań  

 

Pierwszym etapem badania naukowego jest ustalenie przedmiotu badań i celi, 

które badacz chce osiągnąć.  

Przedmiotem podjętych badań jest aktywność na portalach społecznościowych 

oraz więzi społeczne młodzieży licealnej.  

Celem poznawczym badań jest zdobycie wiedzy o aktywności na portalach 

społecznościowych  młodzieży licealnej oraz ustalenie  związków i zależności tej 

aktywności z więziami społecznymi badanej młodzieży. 

Celem praktycznym badań jest wykorzystanie uzyskanych wyników jako 

przesłanek dla sformułowania wniosków pedagogicznych,  skierowanych   do  rodziców 

i nauczycieli. Wnioski te mają dotyczyć  edukacji i pracy wychowawczej z dziećmi                       

i młodzieżą szkolną, w zakresie ich przygotowania do korzystania z portali 

społecznościowych  w epoce komunikacji cyfrowej. 

Projektowane badania oraz ich wyniki mają też uświadomić nauczycielom, 

pedagogom, politykom oświatowym, jak ważne jest dostosowanie edukacji do potrzeb 

rozwojowych dzisiejszych młodych pokoleń żyjących w świecie możliwości   cyfrowych 

i wirtualnych. Tak aby uniknąć wielu groźnych następstw w rozwoju społecznym 

młodzieży intensywnie korzystających z sieci.  

 

2. Problemy badawcze i hipotezy 

 

Według Tadeusza Pilcha i Teresy Bauman, problem naukowo–badawczy „to 

pytanie o naturę badanego zjawiska, o istotę związków między zdarzeniami  lub istotami 

i cechami procesów, cechami zjawiska, to mówiąc inaczej uświadomienie sobie trudności 

z wyjaśnieniem i zrozumieniem określonego fragmentu rzeczywistości, to deklaracja        

o naszej niewiedzy zawarta w gramatycznej formie pytania’’284.  

 

                                                           
284 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo 

Akademickie Żak, Warszawa 2010, s. 43. 
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Stefan Nowak stwierdza, że problem badawczy jest „to tyle, co pewne pytanie lub 

zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie’’285. 

 

W podjętych badaniach problem główny wyraża się w następującym pytaniu:  

„Jaka istnieje zależność pomiędzy intensywnością aktywności na portalach 

społecznościowych a typem i siłą więzi społecznych młodzieży licealnej”. 

 

Z problemu głównego wynikają następujące problemy szczegółowe: 

1. Jaka jest intensywność aktywności na portalach społecznościowych młodzieży 

licealnej? 

 

• Na ilu portalach społecznościowych licealiści posiadają profil? 

• Ile czasu młodzież licealna jest dostępna na portalach społecznościowych? 

• Ile czasu uczniowie liceum poświęcają na rozmowy tekstowe na portalach 

społecznościowych? 

• Ile czasu młodzież licealna poświęca na komentowanie wpisów i oglądanie 

profili innych na portalach społecznościowych? 

• Jak często licealiści umieszczają informacje o swoim życiu prywatnym na 

portalach społecznościowych? 

• Jak duże są grona znajomych licealistów na serwisach społecznościowych? 

 

2. Jaka jest treść profili licealistów na portalu społecznościowym Facebook? 

 

3. Jakie są typy oraz siła więzi społecznych młodzieży licealnej: 

 

• Jaka jest siła więzi naturalnej młodzieży licealnej? 

• Jaka jest siła więzi stanowionej młodzieży licealnej? 

• Jaka jest siła więzi zrzeszeniowej młodzieży licealnej? 

 

 

 

 

                                                           
285S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 214. 
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4. Jak intensywność aktywności na portalach społecznościowych oraz siła więzi 

naturalnej, stanowionej i zrzeszeniowej są zróżnicowane z uwagi na płeć, wiek                

i miejsce zamieszkania badanych uczniów? 

 

5. Jakie są zależności pomiędzy intensywnością aktywności na portalach 

społecznościowych a siłą więzi społecznych młodzieży licealnej? 

 

• Jaka jest zależność pomiędzy intensywnością aktywności młodzieży licealnej 

na portalach społecznościowych a siłą jej więzi naturalnej? 

• Jaka jest zależność pomiędzy intensywnością aktywności młodzieży licealnej 

na portalach społecznościowych a siłą jej więzi stanowionej? 

• Jaka jest zależność pomiędzy intensywnością aktywności młodzieży licealnej 

na portalach społecznościowych a siłą jej więzi zrzeszeniowej? 

 

Kolejnym krokiem po ustaleniu problemów badawczych jest określenie hipotez 

badawczych. W ujęciu Mieczysława Łobockiego hipotezy stanowią, „stwierdzenia, co do 

których istnieje prawdopodobieństwo, że są trafną odpowiedzią na sformułowany 

uprzednio problem badawczy. Są jednak zawsze tylko świadomie przyjętymi 

przypuszczeniami czy założeniami, wymagającymi potwierdzenia lub odrzucenia                               

w wyniku badań naukowych”286. 

Na podstawie literatury, stanu dotychczasowych badań oraz własnych obserwacji  

przyjmuje się następującą hipotezę główną:   

„Istnieje zależność pomiędzy intensywnością aktywności na portalach 

społecznościowych a typem i siłą  więzi społecznych młodzieży licealnej”. 

 

Wysunięto następujące hipotezy szczegółowe: 

1. Zakłada się, że badani licealiści  charakteryzują się wyższą niż przeciętna 

intensywnością aktywności na portalach społecznościowych, a zatem: 

 

• posiadają  profil na 3 i więcej portalach społecznościowych; 

• są dostępni na portalach społecznościowych więcej niż  4 godziny dziennie; 

                                                           
286M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

Kraków 2001, s.132. 
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• prowadzą rozmowy tekstowe na portalach społecznościowych więcej niż 4 

godziny dziennie; 

• komentują wpisy oraz oglądają profile innych na portalach społecznościowych 

więcej niż 4 godziny dziennie; 

• umieszczają  informacje ze swojego życia prywatnego na portalach 

społecznościowych codziennie; 

• posiadają grona znajomych licealistów na serwisach społecznościowych                    

w liczbie ponad 300 osób; 

 

2. Treść profili licealistów rzadko zawiera informacje dotyczące rodziny i klasy, 

częściej zaś te związane z działalnością grupy zrzeszeniowej, do której 

przynależą.  

 

3. Zakłada się,  że siła więzi społecznych badanych licealistów jest zróżnicowana 

z uwagi na typ więzi. I tak:  

 

• więź naturalna badanej młodzieży jest silna, co wynika z określonego poczucia 

więzi z rodziną, prowadzenia  rozmów, wspólnych działań, wyznawania 

tożsamych wartości; 

• siła więzi stanowionej badanej młodzieży licealnej  jest silniejsza niż słabsza, 

co wynika z wyższych wskaźników  świadomości istnienia więzi z klasą, 

rozmów, wspólnych działań, wspólnych wartości; 

• siła więzi zrzeszeniowej  badanych licealistów jest silna, z uwagi na określone 

nasilenie  świadomości więzi z grupą, istnienia rozmów, wspólnych  działań               

i wartości.   

 

4. Płeć i wiek różnicują intensywność aktywności na portalach 

społecznościowych, miejsce zamieszkania zaś nie. Cechy demograficzne nie różnicują  

siły więzi naturalnej, stanowionej i zrzeszeniowej. 
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5. Zakłada się, że zależność pomiędzy intensywnością  aktywności  licealistów na 

portalach społecznościowych a siłą ich więzi społecznych jest zróżnicowana w obrębie 

poszczególnych typów więzi, a zatem: 

 

• wyższa niż przeciętna intensywność aktywności na portalach 

społecznościowych może prowadzić do osłabienia więzi naturalnej 

licealistów; 

• wyższa niż przeciętna intensywność aktywności na portalach 

społecznościowych  sprzyja silniejszej więzi  stanowionej młodzieży licealnej; 

• wyższa niż przeciętna intensywność aktywności na portalach 

społecznościowych  może prowadzić do silniejszej więzi zrzeszeniowej 

uczniów liceum.  

  

3. Zmienne i wskaźniki 

 

       Jednym z etapów badania naukowego jest ustalenie zmiennych i wskaźników. 

Według Jerzego Brzezińskiego, „jeżeli o danej własności możemy powiedzieć, że 

przyjmuje ona różne wartości, to jest to zmienna”287. W literaturze wyróżnia się kilka 

podziałów zmiennych. Jerzy Apanowicz je wymienia ze względu na wielkość:  

– dwuwartościowe – np. płeć, 

– wielowartościowe – np. miejsce zamieszkania, wzrost288. 

W podjętych badaniach  wyszczególnione zostały zmienne globalne oraz 

odpowiadające im kategorie zmiennych szczegółowych.  

Układ zmiennych zależnych, pośredniczących oraz niezależnych przedstawiono 

na rycinie numer 3.  

 

 

 

 

 

                                                           
287J. Brzeziński, Elementy metodologii badań psychologicznych,  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1980, s. 22. 
288J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM”, Gdynia 

2002, s.54.  
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Ryc. nr 3. Układ zmiennych 

 

ZMIENNA ZALEŻNA (ZZ)  

 

Więzi społeczne 

Więzi społeczne zostały przedstawione ze względu na typ oraz siłę. Za wiodącą 

definicję przyjęto tę zaczerpniętą ze Słownika pojęć socjologicznych, więź społeczna to 

–„ogół relacji i wzajemnych oddziaływań międzyosobowych i międzygrupowych w 

obrębie zbiorowości, siły podtrzymujące te relacje i oddziaływania oraz 

współwystępująca z nimi świadomość identyfikacji i łączności”289.  

 

Zmienne zależne szczegółowe 

• Typy więzi. Zgodnie z typologią wyszczególnioną w literaturze przedmiotu 

zwrócono uwagę na więź naturalną, stanowioną i zrzeszeniową290. Pierwsza łączy 

członków rodziny, druga zaś członków klasy szkolnej, która jest formalnie 

ustanowiona. Więź zrzeszeniowa nawiązuje się w grupach, do których 

przynależność jest dobrowolna. 

                                                           
289 M. Pacholski, A. Słaboń, Słownik pojęć…, s. 46. 
290 Zob. P. Rybicki, Struktura społecznego świata…, s. 677-686. 

ZMIENNA 

ZALEŻNA 

(ZZ) 

 

 

Więzi społeczne 

 

 

• typy więzi 

społecznych 

• siła więzi 

społecznych 

 ZMIENNE 

NIEZALEŻNE 

POŚREDNICZĄCE 

(ZNP) 

 

Cechy badanych 

uczniów  

 

• płeć 

• miejsce 

zamieszkania 

• wiek 

 ZMIENNA 

NIEZALEŻNA 

(ZN) 

 

 

Aktywność na 

portalach 

społecznościowych 

• intensywność 

aktywności na 

portalach 

społecznościowych 

• treść profili 
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• Siła więzi. Siła więzi społecznych licealistów została określona na podstawie 

występowania czterech składowych więzi, wyodrębnionych przez W. Jachera: 

istnienie świadomości więzi, istnienie kontaktów społecznych, istnienie 

wspólnych działań oraz wartości291. Przyjęto, że więź może być silna, słaba bądź 

możliwy jest jej brak.  

 

ZMIENNA NIEZALEŻNA (ZN)  

 

Aktywność na portalach społecznościowych 

 Przyjęto, że aktywność w serwisach społecznościowych zostanie 

scharakteryzowana uwzględniając jej intensywność oraz treść profili młodzieży licealnej.  

 Zmienna ta obejmuje następujące zmienne niezależne szczegółowe: 

• Intensywność aktywności na portalach społecznościowych. Opisana została 

biorąc pod uwagę: liczbę portali, na których licealista posiada profil, liczbę 

znajomych, dzienny czas poświęcany na aktywność na portalach oraz rozmowy 

tekstowe i komentowanie wpisów oraz profili innych, umieszczanie prywatnych 

informacji na profilu. Przez prywatne informacje rozumie się dane umieszczane 

w zakładce informacje, np. miejsce zamieszkania, data urodzenia, zdjęcia 

użytkownika, posty dotyczące codziennych działań uczniów.  

• Treść profili licealistów na portalu społecznościowym. Poddano analizie profile 

licealistów na portalu społecznościowym Facebook. Treść została przedstawiona 

uwzględniając trzy kategorie: ja – rodzina, ja – klasa szkolna, ja – grupa 

zrzeszeniowa. Zmienna ta obejmuje analizę: danych w zakładce informacje, 

znajomych w gronie na portalu społecznościowym, zdjęć oraz postów 

umieszczonych na profilu. 

 

ZMIENNE NIEZALEŻNE POŚREDNICZĄCE (ZNP) 

 

Cechy badanych uczniów 

• Płeć 

• Miejsce zamieszkania 

• Wiek  

                                                           
291 Zob. W. Jacher, Więź społeczna…, s. 41. 
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Ważną czynnością w projektowaniu badań empirycznych  jest dobór wskaźników 

do zmiennych. Wskaźnik to według S. Nowaka, „pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko 

na podstawie zajścia którego,  wnioskujemy z pewnością, bądź określonym 

prawdopodobieństwem, bądź wreszcie prawdopodobieństwem wyższym od 

przeciętnego, iż zachodzi zjawisko, które nas interesuje”292. 

J. Apanowicz wskazuje na różne rodzaje wskaźników. W zależności od charakteru 

wskazywanego przez nie zjawiska oraz od rodzaju związku, jaki łączy te wskaźniki                       

z danym zjawiskiem mogą one być: 

• empiryczne, występują wtedy, gdy wskazywane przez nie zjawiska daje się 

zaobserwować, 

• definicyjne, stosujemy wówczas, gdy w definicji są wymienione zjawiska 

obserwowalne będące przedmiotem badań, 

• inferencyjne, dotyczą zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych                                               

i niewchodzących do definicji badanych zjawisk, a o ich istnieniu 

wnioskujemy    z hipotetycznych zmiennych293.  

 

Zestawienie zmiennych wraz z ich wartościami i wskaźnikami zostało 

przedstawione w tabeli nr 2. 

 

Tabela nr 2. Zestawienie zmiennych i wskaźników 

Zmienna 

globalna 

zależna (ZZ) 

Kategorie zmiennych 

szczegółowych:  

Wartości zmiennej Wskaźniki 

Więzi 

społeczne 

 

 

 

 

 

 

Typy więzi: 

• więź naturalna 

 

 

 

 

 

 

 

– istnienie świadomości 

więzi 

 

– istnienie kontaktów 

społecznych 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 10, 11, 

12, 13 

odpowiedź na 

pytanie nr 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

                                                           
292S. Nowak, Metodologia badań …, s. 53. 
293J. Apanowicz, Metodologia…, s. 55. 
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• więź stanowiona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• więź zrzeszeniowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– istnienie wspólnych 

działań 

 

– istnienie wspólnych 

wartości  

 

 

– istnienie świadomości 

więzi 

 

– istnienie kontaktów 

społecznych 

 

– istnienie wspólnych 

działań 

 

– istnienie wspólnych 

wartości  

 

 

– istnienie świadomości 

więzi 

 

– istnienie kontaktów 

społecznych 

 

– istnienie wspólnych 

działań 

– istnienie wspólnych 

wartości  

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 20, 21, 

22, 23 

odpowiedź na 

pytanie nr 24, 25, 

26, 27, 28 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 29, 30, 

31 

odpowiedź na 

pytanie nr 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38 

odpowiedź na 

pytanie nr 39, 40, 

41 

odpowiedź na 

pytanie nr 42, 43, 

44, 45, 46 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 47, 48, 

49, 50, 51 

odpowiedź na 

pytanie nr 52, 53, 

54, 55, 56, 57 

odpowiedź na 

pytanie nr 58, 59  

odpowiedź na 

pytanie nr 60, 61 
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Siła więzi: 

• siła więzi 

naturalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• siła więzi 

stanowionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– więź naturalna silna 

 

 

 

 

– więź naturalna słaba 

 

 

 

 

 

–brak więzi naturalnej 

 

 

 

 

–więź stanowiona silna 

 

 

 

 

 

– więź stanowiona słaba 

 

 

 

 

 

– brak więzi 

stanowionej 

 

 

 

wystąpienie 3-4 

odpowiedzi 

twierdzących na 

pytania nr 10, 14, 

20, 24 

wystąpienie 1-2 

odpowiedzi 

twierdzących na 

pytania nr 10, 14, 

20, 24 

 

brak odpowiedzi 

twierdzących na 

pytania nr 10, 14, 

20, 24 

 

wystąpienie 3-4 

odpowiedzi 

twierdzących na 

pytania nr 29, 32, 

39, 42 

 

wystąpienie 1-2 

odpowiedzi 

twierdzących na 

pytania nr 29, 32, 

39, 42 

 

brak odpowiedzi 

twierdzących na 

pytania nr 29, 32, 

39, 42 
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• siła więzi 

zrzeszeniowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

– więź zrzeszeniowa 

silna 

 

 

 

 

– więź zrzeszeniowa 

słaba 

 

 

 

 

– brak więzi 

zrzeszeniowej 

 

 

wystąpienie 3-4 

odpowiedzi 

twierdzących na 

pytania nr 50, 52, 

58, 60 

 

wystąpienie 1-2 

odpowiedzi 

twierdzących na 

pytania nr 50, 52, 

58, 60 

 

brak odpowiedzi 

twierdzących na 

pytania nr 50, 52, 

58, 60 

 

Zmienna 

globalna 

niezależna 

(ZN) 

Kategorie zmiennych 

szczegółowych 

Wartości zmiennej Wskaźniki 

Aktywność na 

portalach 

społecznościo-

wych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensywność  

aktywności: 

 

• Wysoka 

intensywność  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– posiadają  profil na 3           

i więcej portalach 

społecznościowych  

–  są dostępni na 

portalach 

społecznościowych 

więcej niż  4 godziny 

dziennie 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 4 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 5 
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• Przeciętna 

intensywność 

 

 

 

 

 

 

 

– prowadzą rozmowy 

tekstowe na portalach 

społecznościowych 

więcej niż 4 godziny 

dziennie 

–  komentują wpisy oraz 

oglądają profile innych 

na portalach 

społecznościowych 

więcej 4 godziny 

dziennie 

– umieszczają  

informacje ze swojego 

życia prywatnego na 

portalach 

społecznościowych 

codziennie 

– posiadają grona 

znajomych licealistów 

na serwisach 

społecznościowych               

w liczbie ponad 300 

osób 

 

– posiadają  profil na 2 

portalach 

społecznościowych  

–  są dostępni na 

portalach 

społecznościowych 1-2 

oraz 3-4 godziny 

dziennie 

 odpowiedź na 

pytanie nr 6 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 7 

 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 8 

 

 

 

 

odpowiedź 

napytanie nr 9 

 

 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 4 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 5 
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• Niska 

intensywność 

 

 

 

 

 

 

– prowadzą rozmowy 

tekstowe na portalach 

społecznościowych 1-2 

oraz 3-4 godziny 

dziennie 

–  komentują wpisy oraz 

oglądają profile innych 

na portalach 

społecznościowych 1-2 

oraz 3-4 godziny 

dziennie 

– umieszczają  

informacje ze swojego 

życia prywatnego na 

portalach 

społecznościowych raz 

w tygodniu oraz raz                 

w miesiącu 

– posiadają grona 

znajomych licealistów 

na serwisach 

społecznościowych w 

liczbie 50-100 oraz 100-

300 osób. 

 

– posiadają  profil na 1 

portalu 

społecznościowym 

–  są dostępni na 

portalach 

społecznościowych 

mniej niż 1 godzinę 

dziennie 

odpowiedź na 

pytanie nr 6 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 7 

 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 8 

 

 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 9 

 

 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 4 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 5 
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Treść profili: 

• Kategoria ja –

rodzina 

 

 

 

 

– prowadzą rozmowy 

tekstowe na portalach 

społecznościowych 

mniej niż 1 godzinę 

dziennie 

–  komentują wpisy oraz 

oglądają profile innych 

na portalach 

społecznościowych 

mniej niż 1 godzinę 

dziennie 

– umieszczają  

informacje ze swojego 

życia prywatnego na 

portalach 

społecznościowych raz 

na kilka miesięcy oraz 

wcale 

– posiadają grona 

znajomych licealistów 

na serwisach 

społecznościowych                  

w liczbie mniej niż 50 

osób. 

 

 

 

– wyszczególnienie 

członków rodziny w 

zakładce „informacje” 

– obecność bliskich                   

w gronie znajomych 

odpowiedź na 

pytanie nr 6 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 7 

 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 8 

 

 

 

 

 

odpowiedź na 

pytanie nr 9 

 

 

 

 

 

 

 

dane zgromadzone 

wokół kategorii 

pierwszej z karty 

analizy profili 
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• Kategoria ja – 

klasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

• Kategoria ja – 

grupa 

zrzeszeniowa 

– obecność członków 

rodziny na 

umieszczonych 

zdjęciach 

– informacje                 

o członkach rodziny                

w publikowanych 

postach 

 

– wyszczególnienie 

nazwy szkoły/klasy w 

zakładce „informacje” 

– obecność członków 

klasy w gronie 

znajomych 

– obecność członków 

klasy na umieszczonych 

zdjęciach, 

– informacje o 

członkach klasy                

w publikowanych 

postach 

 

– wyszczególnienie 

nazwy grupy 

zrzeszeniowej                    

w zakładce 

„informacje” 

– obecność członków 

grupy zrzeszeniowej                 

w gronie znajomych 

– obecność członków 

grupy na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dane zgromadzone 

wokół kategorii 

drugiej z karty 

analizy profili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dane zgromadzone 

wokół kategorii 

trzeciej z karty 

analizy profili 
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umieszczonych 

zdjęciach 

– informacje                           

o członkach grupy              

w publikowanych 

postach 

 

Zmienne 

niezależne 

pośredniczące 

(ZNP) 

Kategorie zmiennych 

szczegółowych 

Wartości zmiennej Wskaźniki 

Cechy 

indywidualne 

badanych 

uczniów 

 

 

• Płeć 

 

 

• Miejsce 

zamieszkania 

 

• Wiek 

– kobieta 

– mężczyzna 

 

– miasto 

– wieś 

 

–17 

– 18 

– 19 

odpowiedź na pytanie nr 1 

 

 

odpowiedź na pytanie nr 2 

 

 

odpowiedź na pytanie nr 3 

 

 

4. Metody, techniki,  narzędzia badawcze 

 

W projektowanych badaniach zastosowane zostaną odpowiednie metody, techniki                   

i narzędzia badawcze. 

Metoda według Tadeusza Kotarbińskiego, „czyli system postępowania, jest to 

sposób wykonania czynu złożonego, polegający na określonym doborze i układzie 

działań składowych, a przy tym uplanowiony i nadający się do wielokrotnego 

stosowania”294. Z kolei Kazimierz M. Czarnecki twierdzi zaś, że „jest to racjonalna droga 

rozwiązywania problemu już sprecyzowanego, system myślenia, wyrażający się                           

                                                           
294W. Okoń, Nowy słownik…, s. 242. 
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w naukowym podejściu do rozwiązywania problemów; organizuje i porządkuje 

działalność poznawczą zarówno odnośnie do zbierania materiałów jak i ich 

opracowywania, nie przesądzając wyniku rozwiązania”295.  

Metodzie podporządkowane są techniki badawcze. Według M. Łobockiego, 

techniki badawcze to „bliżej skonkretyzowane sposoby realizowania zamierzonych 

badań”296.  

W badaniach wykorzystano  metodę  sondażu diagnostycznego, która według               

T. Pilcha jest „sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych                                          

i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych 

zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych 

zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych – posiadających znaczenie 

wychowawcze – w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację 

generalną, w której badane zjawisko występuje”297.  

W badaniach zastosowano kwestionariusz ankiety, skierowany do młodzieży 

licealnej, który  składa się 61 pytań, w tym 20 otwartych i  41 zamkniętych, dotyczących 

aktywności na portalach społecznościowych oraz  więzi społecznych badanej młodzieży.  

Wyniki badań  zostały opracowane statystycznie. Wykorzystano analizę korelacji 

testem rho–Spearmana, analizę testem U Manna–Whitneya, analizę testem Kruskala–

Wallisa, analizę testem 2 oraz testem Fishera. 

Metodą uzupełniającą była analiza treści profili na portalu społecznościowym 

Facebook. Zdaniem M. Łobockiego, analiza treści (dokumentów) odnosi się „do 

wszystkiego, co może lub jest cennym źródłem informacji o interesujących badacza 

faktach, wydarzeniach, zjawiskach, procesach”298. Co więcej, według Alberta Maszke, 

analiza jakościowa dokumentów, „charakteryzuje się koniecznością odczytania 

podstawowych informacji zawartych w określonym dokumencie oraz na subiektywnym 

interpretowaniu zawartych w nim treści”299. Analizy jakościowej dziesięciu profili 

licealistów na Facebooku dokonano uwzględniając trzy kategorie: ja–rodzina, ja–klasa, 

                                                           
295K. M. Czarnecki Nowy leksykon metodologiczny, Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Sosnowiec 

2009, s. 97. 
296 M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984,                   

s. 27. 
297 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1995, s. 51. 
298 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, 

s. 212. 
299 A. W. Maszke, Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 183. 
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ja–grupa zrzeszeniowa, posługując się kartą analizy profili. W każdej kategorii wzięto 

pod uwagę elementy tj.: dane umieszczone w zakładce „informacja”, osoby należące do 

grona znajomych, osoby pojawiające się na zdjęciach oraz informacje o członkach 

(rodziny, klasy, grupy zrzeszeniowej) w publikowanych postach. Autorka zdaje sobie 

sprawę, że niektóre wpisy mogą być dla niej niewidoczne, gdyż nie jest znajomą danych 

osób. Po wcześniejszym obejrzeniu profili licealistów dokonano analizy na podstawie 

dostępnych danych, które uważa za wystarczające, by ukazać treść profili. Co więcej, 

informacje udostępnione wszystkim odwiedzającym pokazują stosunek nadawcy do 

sposobu i rodzaju prezentowanych danych. 

 

5. Zakres, organizacja, przebieg badań. Dobór próby i terenu badań 

 

 W pierwszej fazie pracy badawczej, czyli konceptualizacji określono cel                              

i przedmiot badań, sformułowano problemy i hipotezy badawcze. Na tym etapie wybrano 

metody i techniki badawcze, dokonano wyboru terenu badań i próby badawczej. W fazie 

badań właściwych przeprowadzono badania w liceach, poddano analizie profile uczniów, 

opracowano wyniki badań pod względem ilościowym (wyniki statystyczne)                                     

i jakościowym.  

Próba badawcza to według M. Łobockiego ,,wyselekcjonowanie dla celów 

badawczych, np. pewnej liczby osób, wchodzących w skład ściśle określonej zbiorowości 

nazywanej populacją, którą badacz jest w szczególny sposób zainteresowany’’300. Badacz 

wybiera reprezentantów populacji, która pasuje do ustalonych zmiennych. M. Łobocki 

wyróżnił następujące sposoby doboru próby badawczej: 

 dobór losowy uznawany za najlepszy (prosty, systematyczny, warstwowy, 

grupowy i wielostopniowy), 

 dobór celowy, czyli tendencyjny, 

 dobór na podstawie ochotniczych zgłoszeń301. 

W niniejszej pracy zastosowano celowo–losowy dobór próby. Celowy dobór 

próby dotyczył wybrania określonej grupy ze względu na wiek. Losowy dobór 

zastosowano przy wyborze liceów na terenie miasta Kielce. Zastosowano losowanie 

proste. Każdej szkole został przypisany numer. W dalszej kolejności dokonano 

                                                           
300M. Łobocki, Wprowadzenie…, s. 159. 
301Tamże, s. 159. 
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losowania. Z kieleckich liceów zostało wylosowane sześć placówek: III Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida                              

w Kielcach, IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach, Liceum Ogólnokształcące Sióstr 

Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego 

w Kielcach, VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego, VI Liceum 

Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Badania zostały 

przeprowadzone w czerwcu i we wrześniu 2018 roku.  

 Poniżej przedstawiono ranking liceów 2019 z województwa świętokrzyskiego.       

W rankingu 20 najlepszych liceów w województwie znajdują się cztery, w których 

przeprowadzono badania.  

 Na pierwszym miejscu uplasowało się Liceum Ogólnokształcące Sióstr 

Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej. Organem prowadzącym liceum jest 

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska302. Szkoła 

wznowiła swą działalność 1 września 2004 r. Krótka charakterystyka szkoły jest opisana 

na stronie internetowej w następujący sposób: „staramy się zapewnić naszym uczniom 

wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, 

bezpieczeństwo i dobrą organizację pracy.  Z tym wszystkim łączymy 

formację  duchową, by stawać się dojrzałym i odpowiedzialnym, coraz lepiej rozumieć 

siebie, świat, w którym żyjemy i tych, którzy są obok nas”303. Poza tym w szkole 

propagowane są wartości, tj.: miłość bliźniego, prawda, odpowiedzialność, mądrość, 

przyjaźń, sprawiedliwość, solidarność, patriotyzm304. 

Na drugim miejsce w rankingu znajduje się II Liceum Ogólnokształcące im.               

J. Śniadeckiego w Kielcach. Liceum należy do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół                      

w Polsce305. Szkoła powstała w 1903 r. jako prywatna siedmioklasowa Miejska Szkoła 

Handlowa. Po reformach i latach okupacji placówka ponownie zaczęła funkcjonować                   

w poprzedniej formie w 1958 r., jako II Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Śniadeckiego306. 

 

                                                           
302 http://nazaret.kielce.pl/organ-prowadzacy/, [data dostępu: 30.06.2019]. 
303 http://nazaret.kielce.pl/o-szkole-lic/, [data dostępu: 30.06.2019]. 
304 http://nazaret.kielce.pl/misja-i-wizja-szkoly/, [data dostępu: 30.06.2019]. 
305 http://najstarszeszkoly.edu.pl/szkoly.html, [data dostępu: 30.06.2019]. 
306 https://www.sniadek.pl/historia/, [data dostępu: 30.06.2019]. 

http://nazaret.kielce.pl/organ-prowadzacy/
http://nazaret.kielce.pl/o-szkole-lic/
http://nazaret.kielce.pl/misja-i-wizja-szkoly/
http://najstarszeszkoly.edu.pl/szkoly.html
https://www.sniadek.pl/historia/
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Ryc. nr 4. Screen rankingu liceów 2019 z województwa świętokrzyskiego 

Źródło: http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-2019-swietokrzyskie, [data 

dostępu: 06.06.2019]. 

 

Z kolei VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach,                  

w którym przeprowadzono badania uplasowało się na czwartym miejscu w rankingu. 

Działa od 1 lipca 1966 roku. Powstało w miejsce Szkoły Podstawowej i Liceum 

Ogólnokształcącego307. Co więcej, W 2010 roku liceum otrzymało od Prezydenta Miasta 

Kielc, ,,Puchar za Najlepszą Ofertę Edukacyjną w Regionie”, w 2016 roku szkoła 

                                                           
307 http://slowacki.kielce.eu/home/historia-szkoy.html, [data dostępu: 30.05.2019]. 

 

http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-2019-swietokrzyskie
http://slowacki.kielce.eu/home/historia-szkoy.html
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przyznano jej certyfikat Wiarygodnej Szkoły308. Poza tym celem szkoły jest: 

„wykształcenie otwartego, poszukującego i zawsze przestrzegającego zasad uczciwości 

akademickiej młodego człowieka, który docenia wartość edukacji bez granic oraz potrafi 

samodzielnie i odpowiedzialnie poruszać się w nowoczesnym społeczeństwie                              

w poszanowaniu tradycji własnej i obcej”309. 

 Na szesnastym miejscu w rankingu zaś jest IV Liceum Ogólnokształcące                     

w Kielcach, dawniej imienia Hanny Sawickiej (odebrano szkole imię w czerwcu 2014 

roku). Liceum powstało 1 września 1950 roku310. Szkoła należy do Towarzystwa Szkół 

Twórczych311.  

Pozostałe dwa licea, w których przeprowadzono badania nie znajdują się na liście 

rankingowej, czyli III LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida                                    

oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego. Pierwsze z wymienionych 

liceów „jest placówką skupiającą dzieci i młodzież z całego miasta i okolic”312. Szkoła 

organizuje klasy integracyjne. Celem liceum jest przyciągnięcie uczniów, których 

„interesują przedmioty humanistyczne, którzy chcieliby lepiej poznać współczesną 

sztukę, pragną rozwijać swoje talenty i zainteresowania”313.   

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w roku szkolnym 2010 

obchodziło Jubileusz 20-lecia powstania.  Jak czytamy na stronie internetowej, to szkoła, 

„która stara się jak najlepiej przygotować młodzież do życia, w tym do dalszej edukacji 

w dobie bardzo wysokich oczekiwań kwalifikacyjnych od przyszłych absolwentów 

szkoły”314. 

Następnie z profilu każdego wylosowanego liceum uzyskano imiona i nazwiska 

uczniów, których profile analizowano. Było to możliwe dzięki wpisom odnośnie 

wydarzeń szkolnych, konkursów w których brali udział uczniowie. Wybrano uczniów 

uczęszczających do klasy drugiej i trzeciej liceum. Jedna osoba pochodziła z grona 

znajomych licealisty, którego profil był analizowany, po sprawdzeniu daty urodzenia                     

i rozpoczęcia nauki w liceum. Ogółem analizie poddano dziesięć profili licealistów na 

Facebooku. 

                                                           
308Tamże. 
309 http://slowacki.kielce.eu/, [data dostępu: 30.05.2019]. 
310 https://rspo.men.gov.pl/rspo/10255, [data dostępu: 30.05.2019]. 
311 http://tst.edu.pl/index.php?page=Mapa#sec, [data dostępu: 30.05.2019]. 
312 http://www.3lo.kielce.pl/charakterystyka-szkoly, [data dostępu: 30.05.2019]. 
313 Tamże. 
314 http://www.pilsudski.com.pl/text/?text=text/text1&subpage=0, [data dostępu: 30.05.2019]. 

 

http://slowacki.kielce.eu/
https://rspo.men.gov.pl/rspo/10255
http://tst.edu.pl/index.php?page=Mapa#sec
http://www.3lo.kielce.pl/charakterystyka-szkoly
http://www.pilsudski.com.pl/text/?text=text/text1&subpage=0
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W kontekście przeprowadzonych badań zwrócono również uwagę na korzystanie 

z Internetu przez mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z badaniami 

GUS w 2018 roku w województwie świętokrzyskim spośród 408,5 tys. gospodarstw 

domowych – 79,0% posiadało dostęp do Internetu (w Polsce 84,2)315. Poza tym poniższa 

rycina przedstawia cele korzystania z Internetu w sprawach prywatnych. Jak wynika               

z badań w województwie świętokrzyskim najwięcej, bo 56,0% osób w wieku 16-74 lata, 

wykorzystuje Internet do wyszukiwania informacji o produktach i usługach. Z kolei jeśli 

chodzi o korzystanie z serwisów społecznościowych, wskazało je 45,0% mieszkańców 

zamieszkujących województwo świętokrzyskie. Dla porównania w skali kraju pierwszy 

opisany cel wymieniło 64,0% obywateli, drugi zaś 49,9%.  

a 

 

Ryc.nr 5. Screen wyników badań odnośnie korzystania z Internetu 

Źródło: https://kielce.stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/swiatowy-dzien-spoleczenstwa-

informacyjnego,61,1.html, [data dostępu: 25.05.2019]. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
315 https://kielce.stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/swiatowy-dzien-spoleczenstwa-

informacyjnego,61,1.html [data dostępu: 25.05.2019]. 

https://kielce.stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/swiatowy-dzien-spoleczenstwa-informacyjnego,61,1.html
https://kielce.stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/swiatowy-dzien-spoleczenstwa-informacyjnego,61,1.html
https://kielce.stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/swiatowy-dzien-spoleczenstwa-informacyjnego,61,1.html
https://kielce.stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/swiatowy-dzien-spoleczenstwa-informacyjnego,61,1.html
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6. Charakterystyka badanej grupy 

 

Badania zostały przeprowadzone wśród licealistów z drugich i trzecich klas liceum. 

Łączna liczba badanych uczniów to 795 osób, co przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 

1.                  

W wyniku przeprowadzonej analizy zauważa się, że z pośród 795 respondentów, 

368 (46,3%) ma 17 lat, 350 (44,0%) badanych ma 18 lat, natomiast 77 (9,7%) badanych 

ma 19 lat.  

 

Tabela nr 3. Liczba i wiek respondentów 

Wiek n % 

17 368 46,3 

18 350 44,0 

19 77 9,7 

Ogółem 795 100 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 1. Procentowy podział grupy ze względu na wiek  

Źródło: Badania własne 
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9,7%

17

18

19



98 
 

 

W związku z tym najwięcej licealistów miało siedemnaście i osiemnaście lat, co 

łącznie daje prawie 90% respondentów. Z kolei najmniej osób, które wypełniło ankietę 

stanowiła najstarsza grupa uczniów mająca dziewiętnaście lat. Różnica zaistniała 

zapewne z faktu przeprowadzania ankiet w większej liczbie klas drugich niż trzecich 

liceum. W niektórych szkołach, ze względu na przygotowywanie się uczniów do 

egzaminu dojrzałość uzyskano zgodę na prowadzenie badań tylko w drugich klasach.  

Badania GUS wskazują na nadwyżkę kobiet nad mężczyznami w populacji 

kraju316. Z kolei w grupie wiekowej (17-19) GUS notuje nadwyżkę mężczyzn317.                           

Z danych zebranych w tabeli nr 4 oraz na wykresie nr 2 wynika, że w badaniu wzięło 

udział 532 (66,9%) kobiety oraz 263 (33,1%) mężczyzn. Zatem respondentów płci 

żeńskiej było ponad dwa razy więcej niż uczniów płci męskiej. Odpowiada to zatem 

dominacji kobiet w naszym kraju, ale odbiega od wyników GUS w grupie wiekowej             

17-19.  

 Liczniejsza grupa kobiet wśród respondentów wiąże się z częstością wyboru 

szkoły ponadgimnazjalnej w województwie świętokrzyskim. Współczynnik skolaryzacji  

netto w tych szkołach według województw i płci wskazuje, że w województwie 

świętokrzyskim kobiety częściej uczęszczają do liceów ogólnokształcących, a mężczyźni 

do techników oraz zasadniczych szkół zawodowych318. 

 

Tabela nr 4. Płeć respondentów 

Płeć n % 

Kobieta 532 66,9 

Mężczyzna 263 33,1 

Ogółem 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

                                                           
316 GUS, Ludność według płci i województw (stan na 30. 06.2018), http://demografia.stat.gov.pl/ 

bazademografia/ Tables.aspx, [data dostępu: 20.11.2018]. 
317 GUS, Ludność według płci, wieku, województw i powiatów – ogólnopolskie (stan na 30. 06.2018), 

http://demografia.stat. gov.pl/ bazademografia/Tables.aspx, [data dostępu: 20.11.2018]. 
318GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017,  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ 

edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20162017,1,12.html, [data dostępu: 

20.11.2018]. 

http://demografia.stat.gov.pl/
http://demografia.stat/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
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Wykres nr 2. Procentowy podział grupy ze względu na płeć 

Źródło: Badania własne 

   

Tabela nr 5 oraz wykres nr 3 prezentują dane dotyczące miejsca zamieszkania 

licealistów. Z wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, że z pośród 795 badanych, 

457, czyli 57,5% uczniów mieszka na wsi, natomiast 338, tj. 42,5% osób w mieście. 

Większa liczba mieszkańców terenów wiejskich nie odbiega od wyników GUS odnośnie 

województwa świętokrzyskiego319, ale różni się od danych dotyczących miejsca 

zamieszkania ludności w Polsce320. Zgodnie ze wspomnianymi wynikami GUS                               

w województwie świętokrzyskim mieszkańcami miast jest 557 tys. osób, w na wsiach 

mieszka 684,6 tys. osób. Uczniowie z kieleckich liceów zatem codziennie dojeżdżają do 

Kielc, a jeśli odległość jest znacząca mieszkają w Internacie lub na stancji. 

 

 

 

 

 

                                                           
319 Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - I kwartał 2019, 

https://kielce.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-

statystyczny-wojewodztwa-swietokrzyskiego-i-kwartal-2019,3,36.html, [data dostępu: 20.11.2018]. 
320 GUS, Ludność według płci, wieku…, [data dostępu: 20.11.2018]. 

66,9%

33,1%

kobieta

mężczyzna

https://kielce.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-swietokrzyskiego-i-kwartal-2019,3,36.html
https://kielce.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-swietokrzyskiego-i-kwartal-2019,3,36.html
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Tabela nr 5. Miejsce zamieszkania respondentów 

Miejsce zamieszkania n % 

Miasto 338 42,5 

Wieś 457 57,5 

Ogółem 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 3. Procentowy podział grupy ze względu na miejsce zamieszkania 

Źródło: Badania własne 
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Rozdział III. 

Wyniki badań własnych 

 

1. Aktywność młodzieży na portalach społecznościowych 

1.1. Posiadanie profilu na portalu społecznościowym 

 

Korzystanie z portali społecznościowych jest obecnie popularne wśród 

użytkowników Internetu. Odnośnie profilu na portalu społecznościowym zbadano liczbę 

portali, na których badani uczniowie założyli profil.  

 Tabela nr 6 oraz wykres nr 4 przedstawiają podstawowe statystyki dotyczące 

posiadania przez respondentów profilu na portalu społecznościowym. Dana uzyskano na 

podstawie pytania o liczbę portali, na których licealiści posiadają profil. 

Z danych wynika, że 99,7% wszystkich badanych ma profil lub profile na 

portalach społecznościowych. Jedynie 2 osoby nie posiadają profilu w serwisie 

społecznościowym. W związku z tym zdecydowana większość licealistów ma profil na 

portalu społecznościowym. 

Dane odpowiadają również badaniom Nastolatki 3.0, zgodnie z którymi 94,6% 

młodzieży gimnazjalnej i licealnej ma profil na przynajmniej jednym portalu 

społecznościowym321.  Zatem młodzież chce zaistnieć w przestrzeni wirtualnej – serwisie 

społecznościowym. Powodem może być potrzeba szybkiej i łatwej komunikacji, 

nawiązanie nowych znajomości, pochwalenie się swoim życiem codziennym lub 

podążanie za panującą modą. 

 

Tabela nr 6. Podstawowe statystyki – posiadanie profilu na portalach społecznościowych 

Posiadanie profilu n % 

Tak 793 99,7 

Nie 2 0,3 

Ogółem 368 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

                                                           
321 NASK, Raport Nastolatki 3.0…, [data dostępu: 20.11.2018]. 
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Wykres nr 4. Procentowy podział grupy ze względu na posiadanie profili na portalach 

społecznościowych 

Źródło: Badania własne 

 

W dalszej analizie aktywności w serwisach społecznościowych brano pod uwagę 

osoby, które wskazały przynajmniej jeden portal na którym posiadają profil – czyli 793 

uczniów.  

Popularność serwisów społecznościowych pokazują również dane zebrane                       

w tabeli nr 7 oraz na wykresie nr 5. Dotyczą one liczby portali społecznościowych, na 

których respondenci posiadają profil.  

 

Tabela nr 7. Podstawowe statystyki – liczba portali, na których licealiści posiadają profil 

Liczba portali n % 

1 120 15,1 

2 143 18,0 

3 i więcej 530 66,8 

Ogółem 793 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Wyniki jednoznacznie wskazują, że z pośród 793 osób, 530 licealistów deklaruje, 

iż jest właścicielem profilu w 3 lub więcej serwisach społecznościowych. Poza tym 18% 

badanych ma profile na dwóch portalach. Natomiast najmniej, tj. 15,1% uczniów posiada 

profil tylko na jednym portalu społecznościowym. 

W związku z tym młodzież licealna chętnie zakłada profile w mediach 

społecznościowych. Na niektórych zapewne jest bardziej aktywna, inne zaś może 

posiadać, ale rzadko lub wcale z nich nie korzysta. Jako przykład posłuży portal Nasza 

Klasa, który traci obecnie popularność, lecz kilka lat temu przyciągał wielu 

użytkowników. 

 

 

Wykres nr 5. Procentowy podział grupy ze względu na liczbę portali społecznościowych, 

na których respondenci posiadają profil 

Źródło: Badania własne 

 

 Wyniki badań przedstawione w tabeli nr 7 potwierdzają fakt, że portale 

społecznościowe są istotną składową codzienności i tożsamości uczniów z generacji Z. 

Zwrócono zatem uwagę na związek pomiędzy płcią, miejscem zamieszkania oraz 

wiekiem respondentów a liczbą portali, na których posiadają profil.  
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W wyniku przeprowadzonej analizy zauważa się, że profile na 3 lub więcej 

portalach społecznościowych posiadają 393 kobiety oraz 137 mężczyzn. Z kolei profil                

w jednym serwisie deklaruje prawie 14% więcej mężczyzn niż kobiet. Wskazania 

dotyczące dwóch serwisów, gdzie licealiści mają profile są zbliżone wśród badanych płci 

męskiej i żeńskiej.  

 

Tabela nr 8. Wyniki analizy związków pomiędzy płcią a liczbą portali 

społecznościowych, na których respondenci posiadają profil 

 

Płeć 

Liczba portali  

Ogółem 
1 2 3 i więcej 

n % n % n % n % 

Kobieta 57 10,7 82 15,4 393 73,9 532 100,0 

Mężczyzna 63 24,1 61 14,9 137 52,5, 261 100,0 

Ogółem 120 15,1 143 18,0 530 66,8 793 100,0 

=38,98; df=2; p<0,001; V Cramera=0,222 

Źródło: Badania własne 

 

Analiza statystyczna z wykorzystaniem testu  wykazała istotny statystycznie 

związek między płcią a liczbą portali, na których uczniowie posiadają profile (=38,98; 

df=2; p<0,001). Co więcej, wartość współczynnika V Cramera wskazuje, że siła tego 

związku jest słaba – V Cramera=0,222. Zatem na podstawie przeprowadzonej analizy 

można stwierdzić, że kobiety częściej niż mężczyźni mają profile na 3 lub więcej 

portalach społecznościowych. Mężczyźni natomiast częściej deklarują posiadanie profili 

na 1 lub 2 portalach. W związku z tym kobiety są bardziej aktywne na portalach 

społecznościowych niż mężczyźni.  
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Wykres nr 6. Procentowy rozkład liczby portali społecznościowych, na których badani 

posiadają profil w zależności od płci 

Źródło: Badania własne 

 

 Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania i wiek licealistów a liczbę portali, na których 

posiadają profil, dzięki analizie statystycznej z wykorzystaniem testu  można stwierdzić 

brak istotnych statystycznie związków. Odpowiednio wyniki testu wynoszą 

uwzględniając: miejsce zamieszkania (=3,14; df=2; p=0,209), wiek (=0,20; df=4; 

p=0,995). Oznacza to, że badani niezależnie od miejsca zamieszkania, jak również wieku, 

w podobny sposób odpowiadali na pytanie o liczbę serwisów społecznościowych, na 

których posiadają profil.  

Profile na 3 lub więcej portalach społecznościowych deklaruje 69,1% 

mieszkańców wsi oraz 63,8% uczniów z miast. Profil tylko na jednym portalu posiada 

17,5% respondentów mieszkających w mieście. Takiej odpowiedzi udzieliło również  

13,4% licealistów ze środowiska wiejskiego. Natomiast profil na dwóch portalach 

społecznościowych posiada 18,7% mieszkańców miast i 17,5% badanych ze wsi. 

Jeśli chodzi zaś o wiek,  profile na 3 lub więcej portalach społecznościowych ma 

najwięcej, tj. 67,0% osób mających 18 lat. Taką liczbę serwisów wskazało również 66,8% 

siedemnastolatków oraz  66,2% najstarszych uczniów. Z kolei profil na jednym portalu 

deklaruje 15,5% najmłodszych respondentów oraz 14,9% osiemnastolatków. Najmniej 

uczniów, którzy odpowiedzieli w ten sposób znajduje się w gronie dziewiętnastolatków. 
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1.2. Dzienny czas aktywności w serwisach społecznościowych 

 

Dzienny czas aktywności pokazuje natężenie korzystania uczniów liceum                    

z portali społecznościowych. Mają oni bowiem wiele możliwości działań w serwisie, 

m.in. prowadzenie rozmów, dodawanie komentarzy i przeglądanie profili innych 

użytkowników. 

Dane zebrane w tabeli nr 9 wskazują, że z pośród 793 badanych, 270 (34,0%) 

deklaruje, że dziennie spędza na użytkowaniu serwisów więcej niż 4 godziny. Z kolei 

28,1% uczniów wskazało odpowiedź – od 1 do 2 godzin dziennie. Najmniej, czyli 13,0% 

respondentów jest aktywnych na portalach społecznościowych mniej niż 1 godzinę 

dziennie.  

 W związku z tym większość licealistów jest aktywnymi użytkownikami serwisów 

społecznościowych. Wskazali bowiem na najdłuższy dzienny czas aktywności. Niemniej 

jednak, 6% mniej badanych poświęca na tą aktywność od 1 do 2 godzin dziennie. 

 

Tabela nr 9. Podstawowe statystyki – dzienny czas aktywności na portalach 

społecznościowych 

Dzienny czas aktywności na 

portalach społecznościowych 

 (w godzinach) 

n % 

Mniej niż 1 103 13,0 

 1-2  223 28,1 

3-4 197 24,8 

Więcej niż 4 270 34,0 

Razem  793 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Wykres nr 7. Procentowy podział grupy ze względu na dzienny czas aktywności na 

portalach społecznościowych 

Źródło: Badania własne 

 

W dalszej analizie zaobserwowano zróżnicowane wyniki odnośnie płci                                  

i dziennego czasu aktywności młodzieży licealnej w serwisach społecznościowych. 

Prawie 40% uczennic spędza na portalach dłużej niż 4 godziny dziennie. Taką odpowiedź 

wskazało zaś 23,8% mężczyzn. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały również 

odpowiedź 3-4 godziny dziennie. Natomiast od 1 do 2 godzin dziennie jest aktywnych 

37,2% mężczyzn oraz 23,7% kobiet. Dysproporcje dostrzega się również w kwestii 

najkrótszego dziennego okresu działań na portalach społecznościowych. Mniej niż 1 

godzinę dziennie zadeklarowało prawie 15% więcej respondentów płci męskiej niż 

żeńskiej.  
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Tabela nr 10. Wyniki analizy związków pomiędzy płcią a dziennym czasem aktywności 

na portalach społecznościowych 

 

Płeć 

Dzienny czas aktywności (w godzinach)  

Ogółem Mniej  

niż 1 

Od 1-2 3-4 Więcej niż 

4 

n % n % n % n % n % 

Kobieta 45 8,5 126 23,7 153 28,8 208 39,1 532 100,0 

Mężczyzna 58 22,2 97 37,2 44 16,9 62 23,8 261 100,0 

Ogółem 103 13,0 223 28,1 197 24,8 270 34,0 793 100,0 

=58,94; df=3; p<0,001; V Cramera=0,273 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 8. Procentowy rozkład dziennego czasu aktywności na portalach 

społecznościowych w zależności od płci 

Źródło: Badania własne 

 

Ponadto na podstawie wyników analizy statystycznej z wykorzystaniem testu 

 odnotowano istotny statystycznie związek. Kobiety częściej niż mężczyźni są aktywne 

na portalach społecznościowych od 3 do 4 godzin oraz więcej niż 4 godziny.  Natomiast 
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mężczyźni częściej są aktywni mniej niż godzinę lub od 1 do 2 godzin. =58,94; df=3; 

p<0,001. Wartość współczynnika V Cramera wskazuje, że siła tego związku jest słaba                                  

V Cramera=0,273.  

Płeć zatem różnicuje dzienny czas aktywności na portalach społecznościowych, 

przy czym kobiety są bardziej aktywnymi użytkownikami serwisów społecznościowych 

niż mężczyźni. 

Analiza statystyczna z wykorzystaniem testu  wykazała brak istotnych 

statystycznie związków pomiędzy miejscem zamieszkania oraz wiekiem a dziennym 

czasem aktywności na portalach społecznościowych. Badani niezależnie czy mieszkają 

w mieście czy na wsi w podobny sposób udzielali odpowiedzi na pytanie o dzienny czas 

aktywności na portalach społecznościowych (=2,94; df=3; p=0,401). Więcej niż 4 

godziny dziennie na portalach społecznościowych spędza 35,3% mieszkańców wsi oraz 

32,3% uczniów z miast. Z kolei aktywność od 1 do 2 godzin dziennie na portalach 

społecznościowych  deklaruje 30,9% osób mieszkających w mieście oraz 26,1% uczniów 

ze środowiska wiejskiego. 

Zbliżone odpowiedzi respondentów wskazała analiza również uwzględniając 

wiek licealistów (=6,90; df=6; p=0,330). Najwięcej uczniów mających 19 lat, czyli 

40,3% deklaruje, że poświęcają na aktywność w serwisach więcej niż 4 godziny  dziennie. 

Takiej odpowiedzi udzieliło 35,6% osiemnastolatków oraz 31,3% najmłodszych 

uczniów. Natomiast od 1 do 2 godzin aktywnych na portalach jest 31,3% osób mających 

17 lat, 25,9% osiemnastolatków oraz 23,4% najstarszych badanych. 

 W związku z tym miejsce zamieszkania oraz wiek nie różnicują wyników                         

w kwestii dziennego czasu poświęcanego na działania w serwisach społecznościowych. 

 Portale społecznościowe umożliwiają komunikację z innymi. Jedną z możliwości 

są rozmowy tekstowe. Są one możliwe dzięki m.in. komunikatorowi Messenger, który 

można zainstalować również, jako aplikację na telefonach.  

W tabeli nr 11 i na wykresie nr 9 przedstawiono uzyskane dane w kwestii 

dziennego czasu poświęcanego przez licealistów na prowadzenie rozmów tekstowych              

w serwisach społecznościowych. 
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Tabela nr 11. Podstawowe statystyki – dzienny czas poświęcany na rozmowy tekstowe 

Dzienny czas poświęcany  

na rozmowy tekstowe (w godzinach) 

n % 

Mniej niż 1 165 20,8 

1-2 287 36,2 

3-4 151 19,0 

Więcej niż 4 190 24,0 

Ogółem 793 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy zauważa się, że najwięcej, tj. 36,2% 

badanych deklaruje prowadzenie rozmów tekstowych od 1 do 2 godzin dziennie. Poza 

tym, 24% respondentów poświęca na rozmowy tekstowe więcej niż 4 godziny dziennie. 

Najmniej licealistów, czyli 19%, wskazało odpowiedź – od 3 do 4 godzin dziennie.  

W związku z tym można stwierdzić, że większość licealistów nie przeznacza 

wiele czasu w ciągu dnia na prowadzenie rozmów tekstowych na portalach 

społecznościowych. Fakt ten zastanawia, gdyż serwisy tego typu służą przede wszystkim 

do komunikacji z innymi, a rozmowy tekstowe są główną z możliwości kontaktu.  

 

 
Wykres nr 9. Procentowy podział grupy ze względu na dzienny czas poświęcany na 

rozmowy tekstowe 

Źródło: Badania własne 
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Analiza zebranych wyników w tabeli nr 12 pozwala stwierdzić, że płeć różnicuje 

dzienny czas rozmów na portalach społecznościowych. Od 1 do 2 godzin na rozmowy 

tekstowe poświęca 37,9% mężczyzn oraz 35,3% kobiet. Z kolei więcej niż 4 godziny 

dziennie rozmowy tekstowe prowadzi 28,4% kobiet oraz 14,9% mężczyzn.  

Wyniki analizy statystycznej z wykorzystaniem testu  wskazują na istotny 

statystycznie związek. Kobiety częściej niż mężczyźni poświęcają od 3 do 4 godzin oraz 

więcej niż 4 godziny na rozmowy tekstowe. Natomiast mężczyźni częściej poświęcają na 

rozmowy tekstowe mniej niż godzinę lub od 1 do 2 godzin dziennie. =38,95; df=3; 

p<0,001. Wartość współczynnika V Cramera wykazała, że siła tego związku jest słaba               

V Cramera=0,222. Kobiety zatem charakteryzują się silniejszą potrzebą komunikacji                

z innymi przez portale społecznościowe niż mężczyźni. 

 

Tabela nr 12. Wyniki analizy związków pomiędzy płcią a dziennym czasem 

poświęcanym na rozmowy tekstowe 

 

Płeć 

Dzienny czas poświęcany na rozmowy tekstowe              

(w godzinach) 

 

Ogółem 

Mniej  

niż 1 

Od 1-2 3-4 Więcej 

niż 4 

n % n % n % n % n % 

Kobieta 82 15,4 188 35,3 111 20,9 151 28,4 532 100,0 

Mężczyzna 83 31,8 99 37,9 40 15,3 39 14,9 261 100,0 

Ogółem 165 20,8 287 36,2 151 19,0 190 24,0 793 100,0 

=38,95; df=3; p<0,001; V Cramera=0,222 

Źródło: Badania własne 

 

Dane przedstawione na wykresie nr 10 wskazują, że od 1 do 2 godzin na rozmowy 

tekstowe poświęca 37,8% osób mających 17 lat, 37,1% osiemnastolatków oraz 24,7% 

najstarszych uczniów. Najwięcej dziewiętnastolatków zaś, czyli 32,5%, deklaruje, że 

prowadzi rozmowy tekstowe więcej niż 4 godziny dziennie. Odpowiednio taką 

odpowiedź wskazało 27,9% osób mających 18 lat oraz 18,5% najmłodszych uczniów. 
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 Na podstawie analizy statystycznej z wykorzystaniem testu  zauważa się istotny 

statystycznie związek. Osoby mające 17 i 18 lat częściej niż osoby mające 19 lat 

poświęcają na rozmowy tekstowe dziennie od 1 do 2 godzin. Z kolei najstarsi badani 

uczniowie częściej niż ich młodsi koledzy poświęcają więcej niż 4 godziny dziennie na 

rozmowy tekstowe. =21,10; df=6; p=0,002. Wartość współczynnika V Cramera 

wskazuje, że siła tego związku jest słaba V Cramera=0,115.  

Zatem dziewiętnastolatkowie chętniej niż młodsi uczniowie podejmują rozmowy 

tekstowe na portalach społecznościowych, przeznaczając na to więcej swojego dziennego 

czasu niż osoby mające 17 i 18 lat. 

   

 

Wykres nr 10. Procentowy rozkład dziennego czasu poświęcanego na rozmowy tekstowe                                 

w zależności od wieku 

Źródło: Badania własne 

  

Uwzględniając miejsce zamieszkania respondentów dzięki analizie statystycznej 

odnotowano brak istotnych statystycznie związków. Znaczy to tyle, że badani niezależnie 

od miejsca zamieszkania odpowiadali podobnie jeśli chodzi o dzienny czas poświęcany 

na rozmowy tekstowe w serwisach społecznościowych. =1,32; df=3; p=0,725. Analiza 

wyników pozwala stwierdzić, że 37,4% mieszkańców miast poświęca od 1 do 2 godzin 

dziennie na rozmowy tekstowe. Takiej odpowiedzi udzieliło 35,3% uczniów ze 

środowiska wiejskiego. Z kolei prowadzenie rozmów tekstowych więcej niż 4 godziny 

dziennie deklaruje 28,4% respondentów mieszkających w mieście oraz 23,7% 
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mieszkańców wsi. 

Portale społecznościowe dają użytkownikom również możliwość komentowania 

postów czy zdjęć innych osób. Co więcej, każdy może obejrzeć profil innej osoby, bez 

względu na to czy znajduje się w gronie jej znajomych czy też nie.   

Dane dotyczące komentowania wpisów i oglądania profili innych wśród 

licealistów prezentuje tabela nr 13 oraz wykres nr 11. 

 Jak pokazują wyniki wśród badanych uczniów posiadających profil/profile 

najwięcej, czyli 62,7% deklaruje, że komentuje posty i ogląda innych w serwisach mniej 

niż 1 godzinę dziennie. W związku z tym można stwierdzić, iż komentowanie 

działalności innych wśród młodzieży licealnej nie jest popularne. Więcej niż 4 godziny 

dziennie bowiem na tej aktywności spędza jedynie 2,6% respondentów. 

 

Tabela nr 13. Podstawowe statystyki – dzienny czas poświęcany na komentowanie                                     

i oglądanie profili innych na portalach społecznościowych 

Dzienny czas poświęcany na 

komentowanie i oglądanie profili innych 

(w godzinach) 

n % 

Mniej niż 1 497 62,7 

1-2 218 27,5 

3-4 57 7,2 

Więcej niż 4 21 2,6 

Razem  793 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Wykres nr 11. Procentowy podział grupy ze względu na dzienny czas poświęcany na 

komentowanie i oglądanie profili innych na portalach społecznościowych 

Źródło: Badania własne 

   

Dalsza analiza pokazała, czy płeć, miejsce zamieszkania i wiek różnicują 

dodawanie komentarzy oraz oglądanie profili innych w serwisach społecznościowych.  

Tabela nr 14 zawiera dane dotyczące związków pomiędzy płcią a dziennym 

czasem poświęcanym na komentowanie i oglądanie profili innych na portalach 

społecznościowych.  

Zauważa się, że mniej niż godzinę na komentowanie i oglądanie innych                               

w serwisach społecznościowych poświęca 212 mężczyzn oraz 285 kobiet. Z kolei czas 

od 1 do 2 godzin dziennie przeznaczany na tą aktywność deklaruje 179 kobiet oraz 39 

mężczyzn. Najmniej mężczyzn, tj. 1,1% oraz kobiet (3,4%) wskazało odpowiedź – więcej 

niż 4 godziny dziennie.  
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Tabela nr 14. Wyniki analizy związków pomiędzy płcią a dziennym czasem 

poświęcanym na komentowanie i oglądanie profili innych na portalach 

społecznościowych 

 

Płeć 

Dzienny czas poświęcany na komentowanie                       

i oglądanie innych (w godzinach) 

 

Ogółem 

Mniej 

niż 1 

Od 1-2 3-4 
Więcej niż 

4 

n % n % n % n % n % 

Kobieta 285 53,6 179 33,6 50 9,4 18 3,4 532 100,0 

Mężczyzna 212 81,2 39 14,9 7 2,7 3 1,1 261 100,0 

Ogółem 497 62,7 218 27,5 57 7,2 21 2,6 793 100,0 

Iloraz wiarygodności =62,12; df=3; p<0,001; V Cramera=0,270 

Źródło: Badania własne 

 

Analiza statystyczna przy wykorzystaniu testu ilorazu wiarygodności  wykazała 

istotny statystycznie związek między płcią a dziennym czasem poświęcanym na 

komentowanie wpisów i oglądanie innych. Kobiety częściej niż mężczyźni na tą 

aktywność poświęcają od 1 do 2 godzin dziennie. Mężczyźni zaś częściej spędzają na 

dodawaniu komentarzy czy oglądaniu profili innych użytkowników mniej niż godzinę 

dziennie. Iloraz wiarygodności =62,12; df=3; p<0,001. Wartość współczynnika                        

V Cramera wskazuje, że siła tego związku jest słaba V Cramera=0,270. 

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania licealistów można stwierdzić, że mniej 

niż 1 godzinę na komentowanie i oglądanie innych na portalach społecznościowych 

poświęca 68,0% mieszkańców miast oraz 58,8% uczniów ze środowiska wiejskiego. 

Wyniki przedstawia wykres nr 12.  Poza tym 30,9% uczniów z miasta deklaruje 

podejmowanie tej aktywności od 1 do 2 godzin dziennie. Taki przedział czasowy 

wskazało 22,8% badanych mieszkających na wsi. Najmniej osób, zarówno z miasta jak                    

i ze wsi udzieliło odpowiedzi – więcej niż4 godziny dziennie. 
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Wykres nr 12. Procentowy rozkład czasu poświęconego na komentowanie i oglądanie 

profili innych na portalach społecznościowych w zależności od miejsca zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

 

Można zauważyć tendencje w zależności od miejsca zamieszkania, które 

potwierdzają wyniki testu  Mianowicie,  mieszkańcy miast częściej niż uczniowie ze 

środowiska wiejskiego spędzają mniej niż godzinę dziennie na komentowaniu wpisów                                   

i oglądaniu profili innych na portalach społecznościowych. Z kolei osoby mieszkające na 

wsi częściej poświęcają na tą aktywność od 1 do 2 godzin. =7,56; df=3; p=0,056. 

Odnotowano brak istotnie statystycznego związku pomiędzy wiekiem a dziennym 

czasem, jaki licealiści przeznaczają na komentowanie i oglądanie innych w serwisach 

społecznościowych. Iloraz wiarygodności =5,68; df=6; p=0,460. Bez względu na wiek 

więc uczniowie udzielili zbliżonych wskazań odnośnie wspomnianej aktywności. Mniej 

niż godzinę dziennie na komentowanie i oglądanie innych na portalach 

społecznościowych poświęca 64,4% osób mających 18 lat. Takiej odpowiedzi udzieliło  

63,6% siedemnastolatków oraz 50,6% najstarszych uczniów.  Natomiast od 1 do 2 godzin 

dziennie na tą aktywność deklaruje 36,4% uczniów mających 19 lat, 27,2% 

siedemnastolatków oraz 25,9% osiemnastolatków. 
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1.3. Liczba znajomych w serwisach społecznościowych 

 

Liczba znajomych w serwisach społecznościowych w pewnym sensie 

odzwierciedla potrzebę nawiązywania relacji oraz ich podtrzymywanie za pomocą 

Internetu. Dzięki mediom społecznościowym bowiem istnieje możliwość poznania nowej 

osoby,  a także kontakt ze znajomym oddalonym nawet o kilkaset tysięcy kilometrów.  

  

Tabela nr 15. Podstawowe statystyki – liczba znajomych na portalach społecznościowych 

Liczba znajomych n % 

Mniej niż 50 19 2,4 

Od 50 do 100 52 6,6 

Od 100 do 300 241 30,4 

Więcej niż 300 481 60,7 

Ogółem 793 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Jak pokazuje zawartość tabeli nr 15 oraz wykres nr 13 najwięcej licealistów, czyli 

60,7% deklaruje, że ich grona znajomych na portalach społecznościowych liczą ponad 

300 osób. Wyniki nie odbiegają od tych uzyskanych przez R. Soleckiego, zgodnie                              

z którymi średnia liczba znajomych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyniosła 

353 osoby322. 

 

                                                           
322 R. Solecki, Aktywność młodzieży…, s. 158. 
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Wykres nr 13 Procentowy podział grupy ze względu na liczbę znajomych na portalach 

społecznościowych 

Źródło: Badania własne 

 

Analiza wyników zebranych w poniższej tabeli wskazuje, że więcej niż 300 

znajomych na portalach społecznościowych posiada 57 osób mających 19 lat, 206 

osiemnastolatków oraz 218 najmłodszych uczniów. Co więcej,  113 uczniów w wieku 18 

lat deklaruje posiadanie od 100 do 300 znajomych na portalu. Taką liczbę znajomych 

wskazało również 116 siedemnastolatków oraz 12 osób mających 19 lat. Najmniej 

uczniów w każdym wieku posiada mniej niż 50 znajomych w serwisach 

społecznościowych.  

Na podstawie analizy statystycznej z wykorzystaniem testu ilorazu wiarygodności 

 można dostrzec tendencje, polegające na tym, że osoby mające 19 lat najczęściej mają 

więcej znajomych niż uczniowie mający 18 i 17 lat. Poza tym osiemnastolatkowie 

częściej mają więcej znajomych niż najmłodsi uczniowie. Iloraz wiarygodności 

=10,68; df=6; p=0,070. 
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Tabela nr 16. Wyniki analizy związków pomiędzy wiekiem a liczbą znajomych na 

portalach społecznościowych 

 

Wiek 

Liczba znajomych  

Ogółem Mniej niż 

50 

Od 50-100 Od 100-300 Więcej 

niż 300 

n % n % n % n % n % 

17 7 1,9 27 7,3 116 31,5 218 59,2 368 100,0 

18 10 2,9 19 5,5 113 32,5 206 59,2 348 100,0 

19 2 2,6 6 7,8 12 15,6 57 74,0 77 100,0 

Ogółem 19 2,4 52 6,6 241 30,4 481 60,7 793 100,0 

Iloraz wiarygodności =10,68; df=6; p=0,070 

Źródło: Badania własne 

 

 Jak wynika z analizy materiału badawczego pod względem płci (wykres nr 14) 

więcej niż 300 znajomych na portalach społecznościowych posiada 64,3% kobiet oraz 

53,3% mężczyzn. Uczniowie płci męskiej zaś częściej deklarowali mniejsze liczebnie 

grona znajomych. Największą różnicę zaobserwowano w kwestii posiadania 100-300 

znajomych w serwisie. Takiej odpowiedzi udzieliło 33,0% mężczyzn oraz 29,1% kobiet.  

Dzięki analizie statystycznej z wykorzystaniem testu  można stwierdzić istotny 

statystycznie związek między płcią a liczbą znajomych w serwisach.  Kobiety częściej 

niż mężczyźni mają więcej niż 300 znajomych na portalach społecznościowych. 

Natomiast mężczyźni częściej mają od 100 do 300 znajomych. =14,57; df=3; p=0,002. 

Wartość współczynnika V Cramera wskazuje, że siła tego związku jest słaba                                  

V Cramera=0,138. 
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Wykres nr 14. Procentowy rozkład liczby znajomych na portalach społecznościowych                 

w zależności od płci 

Źródło: Badania własne 

 

 Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania analiza statystyczna wykazała brak istotnych 

statystycznie związków. =2,71; df=4; p=0,608. Młodzież licealna mieszkająca                         

w mieście oraz ta ze środowiska wiejskiego udzielała podobnych odpowiedzi w kwestii 

liczby znajomych na portalach społecznościowych. Więcej niż 300 znajomych na 

portalach społecznościowych deklaruje 62,7% uczniów ze wsi oraz 57,9% mieszkańców 

miasta. Z kolei od 100 do 300 znajomych posiada 32,0% mieszkańców miast oraz 29,2% 

mieszkańców wsi. 

 Licealiści zatem posiadają duże liczebnie grona znajomych w serwisach 

społecznościowych. W związku z tym wśród znajomych są zapewne osoby nie tylko 

dobrze znane uczniom, ale również takie, z którymi badani nie mieli kontaktu twarzą                    

w twarz.  
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1.4. Umieszczanie prywatnych informacji na portalach społecznościowych 

 

 Umieszczanie prywatnych informacji na portalach społecznościowych przez 

licealistów odzwierciedla ich podejście do własnej prywatności. Wskazuje również na 

świadomość zagrożeń z tym związanych.  

 

Tabela nr 17. Podstawowe statystyki – częstotliwość umieszczania informacji o swoim 

życiu prywatnym na portalach społecznościowych 

Częstotliwość umieszczania 

informacji o swoim życiu prywatnym 
n % 

Wcale 198 25,0 

Raz na kilka miesięcy 426 53,7 

Raz w miesiącu 91 11,5 

Raz w tygodniu 35 4,4 

Codziennie 43 5,4 

Ogółem 793 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Zgodnie z wynikami przedstawionymi w tabeli nr 17 oraz na wykresie nr 15, co 

czwarty uczeń deklaruje, że nie publikuje informacji ze swojego życia na portalach 

społecznościowych. Ponad połowa badanych z pośród 793 respondentów umieszcza tego 

typu informacje w serwisach raz na kilka miesięcy. Najmniej uczniów, tj. 4,4% dzieli się 

swoim życiem osobistym na portalach raz w tygodniu, a o 1 punkt procentowy więcej 

robi to codziennie.  
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Wykres nr 15 Procentowy podział grupy ze względu na częstotliwość umieszczania 

informacji o swoim życiu prywatnym na portalach społecznościowych 

Źródło: Badania własne 

 

Poniższa tabela zawiera wyniki w kwestii związku pomiędzy płcią                                         

a częstotliwością umieszczania prywatnych informacji w serwisach społecznościowych.  

 

Tabela nr 18. Wyniki analizy związków pomiędzy płcią a częstotliwością umieszczania 

informacji o swoim życiu prywatnym w serwisach społecznościowych 

 

Płeć 

Częstotliwość umieszczania informacji o swoim życiu 

prywatnym 

 

 

Ogółem 

Wcale Raz na kilka 

miesięcy 

Raz w 

miesiącu 

Raz w 

tygodniu 

Codziennie 

n % n % n % n % n % n % 

Kobieta 129 24,2 270 50,8 71 13,3 24 4,5 38 7,1 532 100,0 

Mężczyzna 69 26,4 156 59,8 20 7,7 20 4,2 11 1,9 261 100,0 

Ogółem 198 25,0 426 53,7 91 11,5 35 4,4 43 5,4 793 100,0 

=16,77; df=4; p=0,002; V Cramera=0,145 

Źródło: Badania własne 
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 Raz na kilka miesięcy informacje o swoim życiu na portalach społecznościowych 

umieszcza 156 mężczyzn oraz 270 kobiet. Z kolei 69 mężczyzn oraz 129 kobiet deklaruje, 

że wcale nie publikuje tego typu informacji. Raz w miesiącu zaś fakty ze  swojego życiu 

umieszcza w serwisach 71 kobiet oraz ponad 50 mniej mężczyzn. Najmniej osób 

publikuje wspomniane treści codziennie – 38 kobiet oraz 5 mężczyzn.  

Analiza statystyczna z wykorzystaniem testu  wykazała istotny statystycznie 

związek. Mianowicie kobiety częściej niż mężczyźni umieszczają informacje o swoim 

życiu na portalach społecznościowych. =16,77; df=4; p=0,002. Wartość współczynnika 

V Cramera wskazuje, że siła tego związku jest słaba V Cramera=0,145. 

 Dane dotyczące związku pomiędzy wiekiem a częstotliwością umieszczania 

informacji o swoim życiu na portalach społecznościowych prezentuje wykres nr 18.  

Raz na kilka miesięcy informację o swoim życiu na portalach społecznościowych 

publikuje 58,9% osób mających 18 lat, 57,1% dziewiętnastolatków oraz 48,1% 

najmłodszych uczniów. Z kolei brak takich działań deklaruje najwięcej 

siedemnastolatków, tj. 31,8%,  a najmniej uczniów mających 19 lat (9,1%). Raz                               

w miesiącu faktami ze swojego życia dzieli się w serwisach  22,1% najstarszych uczniów, 

najmniej zaś (10,1%) osób mających 17 lat.  

 

 

Wykres nr 16. Procentowy rozkład częstotliwości umieszczania informacji o swoim życiu 

prywatnym na portalach społecznościowych w zależności od wieku 

Źródło: Badania własne 
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Po analizie statystycznej z wykorzystaniem testu  można stwierdzić, że osoby 

mające 19 lat najczęściej umieszczają informacje o swoim życiu na portalach 

społecznościowych. Rzadziej robią to osiemnastolatkowie, a najrzadziej w ten sposób 

postępują najmłodsi badani. Iloraz wiarygodności =30,30; df=8; p<0,001. Wartość 

współczynnika V Cramera wskazuje, że siła tego związku jest słaba V Cramera=0,138.  

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów zgodnie z wynikami 

analizy statystycznej odnotowano brak istotnie statystycznego związku. =2,71; df=4; 

p=0,608. Oznacza, że badani niezależnie od miejsca zamieszkania w podobny sposób 

odpowiadali na pytanie o częstotliwość umieszczania informacji o swoim życiu. Raz na 

kilka miesięcy informacje o swoim życiu na portalach społecznościowych umieszcza 

55,3% mieszkańców wsi oraz 51,6% uczniów z miast. Z kolei wcale tego typu danych                 

w serwisach  nie publikuje 25,8% respondentów z miast oraz 24,3% badanych ze 

środowiska wiejskiego. 

 Licealiści w większości publikują informacje ze swojego życia na portalach 

społecznościowych raz na kilka miesięcy. Można zatem przypuszczać, że nie często chcą 

dzielić swoją prywatnością w sieci. Poza tym wiek i płeć różnicuje częstotliwość 

umieszczania prywatnych informacji w serwisach społecznościowych.  

 

 Podsumowując poszczególne składowe aktywności młodzieży licealnej na 

portalach społecznościowych określono jej intensywność. Podstawowe statystyki                         

w kwestii intensywności aktywności na portalach społecznościowych przedstawia tabela 

nr 19. 

 

Tabela nr 19. Podstawowe statystyki – intensywność aktywności na portalach 

społecznościowych 

 N M Me SD Min Max 

Intensywność 

aktywności (suma) 

793 14,88 15,00 3,46 6,00 24,00 

Źródło: Badania własne 

 

Na podstawie analizy statystycznej stwierdza się, że intensywność aktywności 

młodzieży licealnej na portalach społecznościowych jest przeciętna. Średni wynik na 

skali intensywności aktywności (suma) w badanej grupie wynosił M=14,88, odchylenie 



125 
 

standardowe było równe SD=3,46, a mediana była równa Me=15,00. Najniższy wynik na 

skali intensywności aktywności był równy Min=6,0, natomiast najwyższy był równy 

Max=24,0. Przyjęto, że wynik między 6-12 będzie świadczył o niskiej intensywności, 13-

18 – przeciętnej, a 19-24 o wysokiej intensywności aktywności na portalach 

społecznościowych.  

Przeciętna intensywność aktywności wynika z tego, że młodzież licealna                            

w większości posiada profile na 3 lub więcej portalach społecznościowych (66,8%), na 

których podejmuje aktywność więcej niż 4 godziny dziennie (34% badanych). Poza tym 

na prowadzenie rozmów tekstowych w serwisach uczniowie przeznaczają od 1 do 2 

godzin dziennie. Z kolei na komentowanie wpisów innych oraz oglądanie ich profili 

licealiści poświęcają mniej niż 1 godzinę dziennie. Uczniowie liceum umieszczają 

informacje ze swojego życia na portalach raz na kilka miesięcy,  a w gronie znajomych 

posiadają ponad 300 osób.   

Zgromadzone wyniki wskazują więc, że aktywność na portalach 

społecznościowych nie dominuje w życiu młodzieży licealnej. Są czynnymi 

użytkownikami serwisów, czasami nawet kilku i gromadzą tam swoich znajomych. 

Pomimo swojej kilkugodzinnej aktywności na portalach, prowadzą rozmowy przez 

maksymalnie 2 godziny dziennie. Poza tym dodają komentarze i oglądają innych przez 

mniej niż 1 godzinę dziennie. Dzielenie się swoim życiem raz na kilka miesięcy                               

w serwisach może oznaczać, że mają świadomość docierania tych informacji do szerszej 

publiczności. Wobec tego jest to istotny fakt z punktu widzenia ich prywatności.  

Portale społecznościowe są miejscem nawiązywania i podtrzymywania 

znajomości. Użytkownicy zakładają profil w serwisie, aby mieć możliwość kontaktu                    

z innymi oraz ze względu na popularność portali społecznościowych. Szczególnie 

młodzież i dzieci czują potrzebę posiadania profilu, która wynika z oddziaływań 

otoczenia i chęci wpasowania się do  grupy. Portale są również źródłem informacji oraz 

dają możliwość kreacji siebie i podejmowania różnorakich działań.  
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2. Treść profili licealistów na portalu społecznościowym Facebook 

 

Profil na portalu społecznościowym jest miejscem kreowania swojej tożsamości 

na widok publiczny. Można z niego wiele dowiedzieć się o danej osobie, o jej 

zainteresowaniach, znajomych, wyglądzie, prywatnym życiu. Do wirtualnych 

społeczności przenosi się codzienność ludzi, gdzie można uzyskać większą aprobatę 

innych i zdobyć popularność. Jej wyznacznikiem jest liczba polubień, reakcji czy 

komentarzy użytkowników serwisu. W związku z tym w analizie profili skupiono się na 

publikacji treści związanych z rodziną, klasą i grupą, do której należą licealiści. Miało to 

na  celu sprawdzenie czy w ich działaniach na profilu zauważalny jest indywidualizm 

oraz czy podkreślają afirmację z jakąś grupą społeczną.  

Tworząc swój profil na Facebooku można na nim umieścić wiele informacji, które 

są posegregowane w kilka kategorii. Przedstawia to rycina nr 6. Można wymienić 

kategorie, np. praca i wykształcenie, dane kontaktowe i podstawowe informacje.                         

W pierwszej z wymienionych kategorii jest możliwość dodania miejsca pracy oraz 

szkoły. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i ukończonych szkół czy poprzedniego 

miejsca zatrudnienia. W drugiej kategorii zaś znajdziemy dane, tj. numer telefonu, płeć 

czy data urodzenia.  

 

 

Ryc. nr 6. Screen zakładek na profilu i kategorii w zakładce informacje 

Źródło: Profil osobisty autorki 
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Do użytkownika należy decyzja, które dane o sobie udostępni innym osobom. 

Przykładowo, jeśli chodzi o kategorię rodzina i związki istnieje opcja podania czy jest się 

w związku z inną osobą lub innych treści z tym związanych, np. zaręczyny. Poza tym 

użytkownik ma możliwość dodania członków swojej rodziny. Mogą to być osoby mające 

bądź nie, profil na portalu społecznościowym. 

 

 

Ryc. nr 7. Screen zakładki informacje, kategoria rodzina i związki 

Źródło: Profil osobisty autorki 

 

 Na portalu użytkownik posiada swoje grono znajomych. Może on sam zaprosić 

osoby lub też przyjąć zaproszenie od innych. Znajomi posegregowani są na kilka 

kategorii w zależności od podanych informacji, np. szkoła średnia, szkoła wyższa, 

niedawno dodani. Daje to szansę na szybsze znalezienie znajomego albo osób należących 

do jakiejś grupy. Co więcej, inna osoba przeglądająca profil ma okazję dowiedzieć się, 

czy ma wspólnych znajomych z użytkownikiem.  

 

 

Ryc. nr 8. Screen zakładki znajomi i jej kategorie 

Źródło: Jeden z analizowanych profili 



128 
 

 

Ryc. nr 9. Screen zakładki zdjęcia i jej kategorie 

Źródło: Jeden z analizowanych profili 

 

 Ponadto portal społecznościowy umożliwia tworzenie swojego wizerunku. 

Użytkownik wstawia zdjęcie, które sam wybiera i często samodzielnie wykonuje, np. 

selfie. Poza tym ma możliwość bycia na zdjęciach lub udostępniania innych fotografii, 

np. krajobrazów, grupy osób, elementów swojej codzienności. Ze zdjęć, które publikuje 

istnieje opcja kreacji albumów, co nawiązuje do tradycyjnego zbierania zdjęć. Dzięki 

temu można uchwycić wspomnienia, ważne wydarzenia z życia. Należy pamiętać jednak, 

że wystawia się tym samym swoją prywatność na widok publiczny. Rycina nr 9 

przedstawia kategorie zdjęć, tj. zdjęcia na których jest dana osoba, wstawione przez nią 

oraz utworzone albumy. W związku z tym w zakładce zdjęcia pojawią się również te 

umieszczone przez inne osoby, ale na których użytkownik został oznaczony.  

 

 

Ryc. nr 10. Sreen opcji utwórz post 

Źródło: Profil osobisty autorki 
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 Pokazanie swojej codzienności, przemyśleń, ważnych wydarzeń czy nastroju jest  

możliwe poprzez publikowanie postów. Mogą zawierać tekst, zdjęcie czy emotikonę, 

udostępnione wiadomości z innego profilu. Istnieje opcja, co pokazuje rycina nr 10, 

oznaczenia znajomego w poście oraz wybranie czy ma się pojawiać np. w aktualnościach 

znajomych. Użytkownik wybiera tło swojego wpisu, jego treść i zawartość. Reakcją zaś 

na post są komentarze innych, polubienia, udostępnienia oraz określenie typu „super”, 

„haha”. Wszystko da się monitorować poprzez sprawdzenie lub otrzymywane 

powiadomienia. 

 

  

Ryc. nr 11. Screen zakładek na stronie głównej 

Źródło: Profil prywatny autorki 

 

Powyższa rycina prezentuje zakładki na stronie głównej profilu. Jak widać na 

Facebooku użytkownik ma możliwość przynależności do różnych grup oraz założenia 

strony, np. dla firmy czy swojej grupy. Grupy wyświetlają się w zakładce „skróty”, 

„strony”, „grupy”. Poza tym popularną opcją jest komunikacja za pomocą komunikatora 

Messenger. Jego instalacja jest możliwa również na smartfonach, jako aplikacji. 

Komunikator pozwala na rozmowy tekstowe, video, przesyłanie i odbieranie plików. 

Poza tym w zakładce „filmy w Watch” znajdują się filmy opublikowane na fanpeage’u, 

który polubił użytkownik. Co więcej można również utworzyć wydarzenie, zaprosić na 

nie innych lub samemu zaznaczyć, że weźmie się w nim udział. Na stronie głównej                                 
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w zakładce wydarzenia znajdują się nie tylko nadchodzące wydarzenia, ale także 

kalendarz, daty urodzin znajomych, organizowane przez użytkownika wydarzenia oraz 

wyszukiwarka akcji z danej okolicy. Użytkownik może również zapisać interesujące go 

wątki, do których link znalazł na portalu społecznościowym. Zostanie on przechowywany 

w zakładce „zapisane”. Od jakiegoś czasu modne stało się organizowanie zbiórek 

pieniędzy na profilu. Głównie pojawiają się one z okazji urodzin użytkownika. Można 

stworzyć zbiórkę, wybierając jej kategorię. Opcja ta znajduje się w zakładce „zbiórki 

pieniędzy”. 

 

 

Ryc. nr 12. Screen zakładki „czy wiesz, że?” 

Źródło: Profil prywatny autorki 

 

Ponadto na swoim profilu użytkownik określa, jakie lubi np. filmy, książki, 

programy telewizyjne. Poza tym na profilu po prezentacji, zdjęciach i znajomych istnieje 

również zakładka „czy wiesz, że?”. Po wybraniu „odpowiedz” wyświetlają się pytania, 

na które można udzielić odpowiedzi lub niedokończone zdania. Przykładowe zdania: 

„moja najdłuższa podróż to…”, „mój największy skarb to…”, pytanie: „szpilki czy 

płaskie obcasy?”. Co więcej portal pozwala na zameldowanie się, czyli określenie gdzie 

aktualnie się znajdujemy. Jest to częsta opcja w czasie wyjazdów, wakacji. Można dodać 

przy tym osoby, z którymi przebywamy w danym miejscu (rycina nr 13).  

Widać więc, jak wiele informacji można czerpać o danej osobie na podstawie jej 

profilu na Facebooku. Wszystko zależy od decyzji użytkownika, ile swojej codzienności, 

prywatności chce pokazać innym, w tym nie tylko znajomym.   
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Ryc. nr 13. Screen opcji zameldowania 

Źródło: Profil prywatny autorki 

 

W przeprowadzonej analizie profili licealistów w pierwszej kolejności zwrócono 

uwagę na umieszczone na profilu treści dotyczące rodziny. Chodzi o podanie członków 

rodziny w zakładce „informacje”, posiadanie bliskich w gronie znajomych, ich obecność 

na umieszczonych zdjęciach oraz publikację postów dotyczących rodziny lub w których 

pojawia się wiadomość o bliskich. 

Na czterech profilach licealistów w zakładce „informacje”, a następnie                               

w kategorii „rodzina, związki”, nie ma wzmianki o członkach rodziny. To oznacza, że 

uczniowie nie dodali swoich bliskich i nie odznaczyli, kim dla nich są. Wśród nich były 

dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Pozostali licealiści głównie wymieniali swoje 

rodzeństwo (siostra, brat) i/lub kuzynów. Jedna kobieta oprócz dwóch sióstr podała 

mężczyznę, którego określiła jako członka rodziny. Być może jest to jej chłopak lub 

przyjaciel, gdyż on na swoim profilu również wymienił ją jako członka rodziny. Analiza 

informacji na dwóch profilach kobiet nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, kogo podały 

jako członków rodziny. Uczennica wśród ośmiu wymienionych członków rodziny 

uwzględniła mamę, córkę, kilka sióstr i brata, z których żadne nie ma takiego samego 

nazwiska. Problem w tym, że wskazana mama, uczęszcza do liceum i jest nastolatką 

(informacja zaczerpnięta z jej profilu). Poza tym jedna osoba widnieje u jednej licealistki 

jako siostra, u drugiej zaś jako córka. Być może jest ona ich wspólną znajomą lub 

przyjaciółką. Uczennice bowiem uczęszczają do dwóch różnych liceów. Zdarza się więc, 

że uczniowie nie podają na profilach prawdziwych informacji poprzez określanie swoich 

znajomych jako członków rodziny, np. matkę, siostrę, córkę. Może jest to traktowane 

przez młodzież licealną jako żart lub celowe działanie. Osoby uznane jako członkowie 

rodziny mogą być bliskimi przyjaciółmi licealisty. 

 Poza tym jeśli licealiści umieszczają informacje o bliskich, to tylko jeśli chodzi 

o rodzeństwo oraz kuzynostwo. Brakuje zatem wzmianki o rodzicach uczniów. Powodem 

może być wiek tych członków, brak posiadania przez nich profili. Jednak istnieje 

możliwość podania osoby, która nie ma profilu na danym portalu społecznościowym.                
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W związku z tym wybór należy do posiadacza profilu, kogo i czy w ogóle chce podać 

jako członka rodziny. Biorąc pod uwagę chęć uzyskania aprobaty wśród znajomych na 

portalu zapewne licealiści nie są skłonni do podawania na profilu swoich rodziców.  

 Jeśli chodzi o posiadanie członków rodziny w gronie znajomych sprawdzono, czy 

wśród znajomych licealistów znajdują się osoby o takim samym nazwisku oraz te podane, 

jako członkowie rodziny w zakładce informacje. Biorąc pod uwagę te kryteria na dwóch 

profilach nie znaleziono bliskich uczniów w ich gronach znajomych. Sześciu licealistów 

z kolei ma wśród znajomych na Facebooku osoby wymienione na profilu jako członkowie 

rodziny. Są to głównie siostry, bracia, kuzyni, ciotki oraz wspomniane osoby, określane 

jako – członek rodziny oraz których wskazane pokrewieństwo jest wątpliwe. W gronie 

znajomych dwóch uczniów znajdują się osoby o takim samym nazwisku. Trudno jednak 

zidentyfikować ich powiązanie z licealistą. Nie znaleziono bowiem informacji w tym 

aspekcie ani na profilu licealisty, ani jego znajomego o takim samym nazwisku.  

Analizując zatem znajomych licealistów na portalu społecznościowym można 

stwierdzić, że są pośród nich członkowie rodziny. Podobnie jak w przypadku podawania 

informacji o bliskich, jest to głównie rodzeństwo i kuzynostwo. Powodem może być fakt, 

że znajomi są informowani o działaniach osoby na portalu. Uczniowie nie chcą zatem, by 

ich rodzice wiedzieli o tym, co publikują na swoim profilu. Poza tym w tym wieku istnieje 

potrzeba nawiązywania nowych kontaktów, głównie z rówieśnikami. To ich zdanie                        

i aprobata są istotne dla młodzieży licealnej.  

 Umieszczanie na profilu zdjęć z członkami rodziny nie jest popularne wśród 

młodzieży licealnej. Na analizowanych profilach nie ma fotografii wstawionych przez 

uczniów, na których są bliscy. Co więcej członkowie rodziny nie pojawiają się również 

w opisach do zdjęcia. Na jednym z profili jest fotografia, na której są dwie młode kobiety 

oraz trójka dzieci. Trudno jednak określić, kim one są dla ucznia. Brak bowiem 

oznaczenia tych osób. Na innym profilu zaś widnieją zdjęcia uczennicy z dzieciństwa, 

wstawione w ramach nominacji przez inną osobę. Nie ma przy niej jednak nikogo                          

z bliskich. Nominacje są popularne na Facebooku. Użytkownik poprzez umieszczenie 

swojej fotografii czy jakiegoś opisu nominuje kolejne osoby, do tego samego działania. 

Poprzez  jej nominację siostra wstawiła także na jej tablicy własną fotografię z okresu 

dzieciństwa.  

W związku z tym w galerii zdjęć licealistów na Facebooku nie pojawiają się oni 

w towarzystwie swoich bliskich. Może to świadczyć o niechęci do publikowania 

publicznie wizerunku swoich bliskich ze względu na zachowanie prywatności. Inne 
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wytłumaczenie dotyczy tego, że licealiści nie chcą pokazywać rodziny na swoim profilu, 

który traktują jako własną przestrzeń. Dominują bowiem zdjęcia, na których są sami 

licealiści. Liczy się dla nich bowiem zdobycie popularności, aspirują do bycia gwiazdą                        

w swoim towarzystwie.  

 W postach uczniów również nie pojawiają się wzmianki o członkach rodziny. 

Brano pod uwagę bezpośrednie informacje o bliskich oraz komentarze pod danym 

postem. Zaobserwowano dwa odniesienia w prezentowanych treściach. Pierwszy                            

w komentarzu pod zdjęciem jednej uczennicy. Wskazuje on, że dodała go ciotka 

dziewczyny: ”Piękna cioci córunia!😉”. Drugie zostało wstawione na tablicę uczennicy 

przez jej siostrę, którą ona nominowała. Często na portalach pojawiają się akcje, po 

których należy wstawić zdjęcie lub udzielić odpowiedzi na parę pytań lub opisać siebie/ 

daną osobę w kilku punktach. W tym przypadku opublikowane komentarze dotyczyły 

uczennicy, której profil był analizowany, m.in. „jesteś moją siostrą (niestety), jesteś 

wyższa i nie tylko, grasz w siatkę, lubisz koty, prawie nigdy nie chodzisz w sukienkach, 

spódnicach i kolczykach”.  

Jak widać to członkowie rodziny publikują posty lub komentarze na profilach 

licealistów, a nie sami uczniowie. Poza tym również tych wzmianek jest mało                                  

w odniesieniu do liczby postów. Oprócz wspomnianej nominacji siostry nie dostrzeżono 

żadnych wzmianek o bliskich w treściach publikowanych przez młodzież licealną na 

Facebooku. W związku z tym młodzież licealna albo chroni swoją prywatność jeśli 

chodzi o sferę rodzinną, albo woli udostępniać posty związane ze swoją osobą.  

 W ten sam sposób dokonano analizy profili uwzględniając kategorię ja – klasa 

szkolna. Zwrócono uwagę na umieszczenie informacji, do którego liceum uczęszcza 

uczeń, posiadanie w gronie znajomych oraz na zdjęciach członków klasy, a także 

wzmianki o kolegach/koleżankach z klasy w publikowanych postach.  

 W dziewięciu profilach na dziesięć analizowanych w zakładce „informacje” – 

kategoria „praca, wykształcenie”, znajduje się nazwa liceum, do którego uczęszcza 

młodzież licealna. Nie ma jednak informacji o profilu klasy, której są członkami. Wynika 

to zapewne z faktu, że podczas dodawania tych danych nie ma wskazania o klasę/profil 

klasy. Można go dodać ewentualnie w opisie publikowanej informacji. Nazwy liceum 

brakuje tylko na jednym profilu, który należy do uczennicy. Świadczy to o tym, że 

licealiści chętnie wskazują swoją afiliację. Nie ukrywają zatem, gdzie chodzą do szkoły, 

nie zatajają tego na swoim profilu. Zapewne pomaga im to w pozyskaniu nowych 
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znajomych z danego środowiska i pokazuję tym samym, że są członkami danej 

społeczności szkolnej.  

 Dzięki analizie profili licealistów można stwierdzić, że wszyscy mają w swoim 

gronie znajomych na Facebooku członków klasy szkolnej. Po przejściu do listy 

znajomych na portalu pojawia się kategoria – „szkoła średnia”. Każdy uczeń, którego 

profil został poddany analizie posiada od kilku/kilkunastu do kilkudziesięciu osób z tej 

samej szkoły. Trudno jednoznacznie określić, czy wszyscy są członkami jego klasy.                 

W niektórych przypadkach nie ma daty urodzenia i możliwości weryfikacji tego faktu. 

Wśród tych osób są uczniowie tej samej szkoły, co licealista, również tej którą podał 

oprócz liceum, np. z gimnazjum. Mimo to młodzież chętnie zaprasza lub przyjmuje 

zaproszenia od rówieśników, zarówno tych ze swojej szkoły, klasy (także z gimnazjum), 

jak i uczęszczających do innego liceum. Młodzież licealna lubi posiadać wielu znajomych 

na portalu społecznościowym o czym świadczy ich liczba na analizowanych profilach. 

Waha się ona od około 300 do ponad 1000 osób. Jest to istotne z punktu posiadania wielu 

odbiorców swoich treści, a także popularności wśród rówieśników, osób ze środowiska              

i użytkowników serwisu. 

 Jeśli chodzi o zdjęcia wstawione przez licealistów zwrócono uwagę, na obecność 

na nich członków klasy oraz oznaczenie ich przy wstawionych fotografiach. Dwie 

uczennice mają na swoim profilu zdjęcie prawdopodobnie z koleżanką z klasy, która jest 

oznaczona przy zdjęciu. Zgadzają się bowiem data urodzenia oraz informacja o liceum. 

Mogą jednak uczęszczać do klas o innym profilu. Jedno zdjęcie zrobione jest na głównej 

ulicy Kielc – ulicy Henryka Sienkiewicza. Drugie zaś w pomieszczeniu, być może                       

w szkole. Poza tym jeden licealista umieścił jako swoje zdjęcie w tle, fotografię grupową 

z wyjazdu w góry z oznaczonymi osobami. Z tych samych przyczyn co poprzednio, mogą 

być na niej członkowie klasy na wycieczce szkolnej. Ponadto na jednym profilu znajduje 

się zdjęcie drużyny szkolnej kobiet, której członkinią jest uczennica. Nie wiadomo 

jednak, czy w zespole gra jakaś koleżanka z jej klasy, gdyż osoby nie są wymienione                 

w opisie zdjęcia. Na pozostałych profilach nie ma zdjęć z członkami klasy szkolnej ani 

wzmianki o nich przy zdjęciach. Potwierdza to indywidualizm przedstawicieli generacji 

Z w kreowaniu swojego wizerunku na portalach społecznościowych. Publikują częściej 

własne fotografie niż te, na których są z rówieśnikami.  

 Przeanalizowano również posty licealistów pod względem wspominania w nich    

o członkach klasy szkolnej. Dostrzeżono, że wzmianki o kolegach/koleżankach pojawiają 

się przy postach ze zdjęciem, jako oznaczenia na dwóch profilach. Poza tym na jednym 
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były umieszczone przy zameldowaniu się w jakimś miejscu lub informacji o udziale                     

w jakimś wydarzeniu z członkiem klasy. Co więcej, w tych postach powtarzają się 

najczęściej te same osoby. Może to oznaczać bliższe relacje z tymi osobami. Jako 

informację o członkach klasy w postach uznano również udostępnienie galerii zdjęć ze 

studniówki. W związku z tym uczniowie rzadko wspominają o kolegach/koleżankach                 

z klasy w publikowanych postach na Facebooku. Traktują więc profil w serwisie jako 

miejsce kreowania swojej osoby. Pojawiają się bowiem informacje związane                               

z codziennością uczniów, ich sukcesami. Wzmianki kilkukrotne tych samych osób mogą 

świadczyć o tym, że dopuszczają oni do swojej przestrzeni wirtualnej i/lub osobistej 

osoby, z którymi wiąże ich przyjaźń, bliższa relacja.  

 Uwzględniając te same dane co w przypadku treści dotyczących rodziny i klasy 

poddano analizie te związane z grupą zrzeszeniową. Przynależność do jakiejś grupy 

sprawdzono w zakładce „informacje”, kategoria „praca, wykształcenie”. Nazwę grupy 

znaleziono na czterech analizowanych profilach, przy czym członkostwo w jednej było 

już nieaktualne. Poza tym jedna osoba wymieniła dziewięć grup, do których należy. 

Wśród nich były fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe. Na pozostałych dwóch 

profilach również widniały nazwy grup związane z rozwojem umiejętności i pasji,                         

tj. sportowe czy muzyczne. Brak informacji na sześciu profilach może oznaczać 

nieudzielanie się licealistów w tego typu grupach lub też niechęć do chwalenia się tym 

faktem. Wśród młodzieży licealnej jednak przynależność do grupy zrzeszeniowej nie jest 

zbyt popularna, co potwierdzają wyniki uzyskane z badania sondażowego. Widać 

bowiem, że osoby należące do grupy zrzeszeniowej umieszczają ten fakt na swoim 

profilu. Zapewne wpływa to na odbiór jednostki wśród innych, a także pozyskanie 

nowych znajomych – zwolenników lub członków danej grupy.  

 Potwierdzenie posiadania członków grupy w gronie znajomych licealistów było 

możliwe dzięki oznaczeniom przy zdjęciach czy w postach. Następnie sprawdzono 

informacje na profilach tych osób. Stwierdzono, że czterej uczniowie mają 

kolegów/koleżanki z grupy wśród znajomych na portalu społecznościowym. Może to 

potwierdzać niski udział uczniów grupach zrzeszeniowych, ale również wynikać                            

z trudności identyfikacji czy dana osoba i licealista należą do tej samej grupy. Przyczyną 

jest niekiedy brak informacji o tym fakcie zarówno na profilach młodzieży licealnej, jak 

i ich znajomych.  

 Analiza zdjęć na profilach licealistów wskazała, że w czterech przypadkach 

udostępnione są fotografie z członkami grupy zrzeszeniowej. Co więcej, dotyczą one 
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głównie prezentacji drużyny sportowej po wygranej lub treningu oraz członków klubu 

kibica na trybunach podczas meczu. Na jednym profilu jednak zdjęcia zostały 

udostępnione przez osobę trzecią, w tym przypadku nauczycielkę trenującą szkolną 

drużynę sportową. Z kolei jedna uczennica częściej umieszczała fotografie sprzed 4-5 lat 

ze znajomymi z harcerstwa. Można zatem stwierdzić, że uczniowie chętniej dzielą się 

fotografiami z członkami grupy niż klasy czy rodziny. Fakt ten wiąże się z chęcią 

pochwalenia się swoimi osiągnięciami czy działalnością i wskazuje na stawianie                       

w dużym stopniu na sukces.  

 Jak się okazuje, z postów licealistów można dowiedzieć się, do jakiej grupy 

zrzeszeniowej należą oraz o ich działaniach i osiągnięciach. Na jednym profilu mimo 

braku danych o grupie w zakładce „informacje”, wzmianki o niej pojawiają się w postach 

ucznia. Dotyczą one udziału w zawodach i zdobytych nagrodach. W ten sposób okazuje 

się, że licealista jest członkiem klubu sportowego LUKS Radość Porzecze. Poza tym                  

w jego postach znajdują się informacje związane z klubem kibica Korony Kielce – w tym 

m.in. oświadczenie klubu, film o mobilizacji przed meczem. Na kolejnych dwóch 

profilach opublikowane są zdjęcia z działalności grupy, bez oznaczeń członków.                          

W jednym poście z fotografią drużyny sportowej znajduje się wpis: „moje najlepsze, 

mamy to”. Z drugiego zaś możemy wnioskować, że uczennica jest członkinią 

Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej miejscowości.  

Na profilu licealistki, która wskazała kilka grup, do których przynależy znajduje 

się wiele postów związanych z ich działalnością. Chodzi o posty informujące                                  

o przygotowaniach do szlachetnej paczki, ogłoszenie o poszukiwaniu wolontariuszy czy 

udostępnienie strony danej grupy. Oprócz postów dotyczących pomocy innym, 

opublikowane są zdjęcia z oznaczeniem właścicielki profilu. Są one wstawione przez 

koleżanki z drużyny sportowej, której jest członkinią.  

Przykładowy wpis z tego profilu dołączony do plakatu:  

„Szlachetna Paczka Świętokrzyskie 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Robimy zakupy, krzątamy się w kuchni, 

szykujemy prezenty. Być może tuż obok nas jest ktoś samotny....jakaś rodzina, która 

potrzebuje na Święta trochę jedzenia, kurtkę na zimę ....czy buty. Zajrzyj na stronę 

szlachetnapaczka.pl  

TAM CZEKA NA CIEBIE TAKA WŁAŚNIE RODZINA.........😘😘😘😘😘😘😘😘 

Ktoś może potrzebować właśnie Twojej pomocy ! :)”. 

https://www.facebook.com/paczka.swietokrzyskie/?__tn__=K-R&eid=ARCLe4LZ7FtIPx0KO_JdsIDyWpzqXM_O0ISBO3yGV6INgJ248P2x6zrJdiKai0Qo882Tg8HFf7Hfs1KM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCMYNQ4kuCx1ADeI_t4jpeTQEZVtkUR0U2hhRASioeG7evlVgD55ZFn2EVSq47KaBQOG7wJmhzMzvMb0yQrIB83H_UkvDWOHFRFUW2SuTxCIa8mbzsYiSP8gHu-3RO-X6138hEeAcUsrwzSW6S-7WRP32pN9ET30M8-fyQpT-7fBi7xTvXLFlDjrsNWA-tkG0GNLGk18cIaDx-v
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Po analizie profili licealistów w odniesieniu do ich uczestnictwa w grupach 

zrzeszeniowych można zauważyć więcej treści z tym związanych. Młodzież licealna 

chętnie publikuje informacje o wygranej w zawodach, konkursie, a także wzmianki                          

o podejmowanych działaniach. Co więcej traktują oni portal społecznościowy jako 

miejsce do publikowania ogłoszeń, zachęcania użytkowników, np. do pomocy innym. 

Pokazuje to  tym samym zaangażowanie licealistów, którzy należą do jakiejś grupy. 

 Profil na portalu społecznościowym pozwala na kreację swojego wizerunku, 

zwrócenie na siebie uwagi innych. Jest to również sposób na zaistnienie w przestrzeni 

medialnej oraz zdobycie popularności. Użytkownik może decydować o publikowanych 

treściach, które jego zdaniem najlepiej go przedstawią innym i wzbudzą ich aprobatę. Po 

udostepnieniu fotografii, wpisu oraz informacji liczy się reakcja otoczenia. W dobie 

kultury instant oraz nastawienia na sukces na portalach społecznościowych spełnia się                 

o  instant sławie, mierzonej liczbą komentarzy i polubień czy reakcji, tj. „super” ukryte 

pod znakiem serca.  

 Po analizie profili licealistów można stwierdzić, że dobierają publikowane przez 

siebie treści. Rzadko bowiem pojawiają się na nich wzmianki o członkach rodziny oraz 

klasy w postach i zdjęciach.  Dane o bliskich w zakładce „informacje”, ograniczają się 

tylko do rodzeństwa czy kuzynostwa. W przypadku danych o szkole, uczniowie częściej 

umieszczają nazwę liceum, do którego uczęszczają i posiadają rówieśników wśród 

znajomych.  

Jedną z przyczyn może być traktowanie profilu, jako własnej przestrzeni, gdzie 

młodzież czuje się wolna. Posiadanie, np. rodziców w gronie znajomych wiąże się z ich 

byciem na bieżąco z publikowanymi przez licealistów treściami. Powodem może być 

również chęć zachowania prywatności jeśli chodzi o rodzinę, choć trudno to stwierdzić 

w czasach, gdy wszystko eksponowane jest na widok publiczny. Inny czynnik takiego 

stanu rzeczy powiązany jest z nieujawnianiem swoich uczuć publicznie. Obecnie coraz 

częściej refleksyjność odbierana jest negatywnie jako deprecjonowanie wartości 

jednostki. Współcześnie popularny jest bowiem indywidualizm, osiągany sukces – 

najlepiej materialny, natychmiastowe zaspokojenie potrzeb.  

W związku z tym użytkownicy chętniej chwalą się swoimi osiągnięciami                              

i działalnością. Dlatego młodzież licealna umieszcza zdjęcia z członkami grup 

zrzeszeniowych oraz wspomina o nich w swoich postach. Wobec tego skupia na siebie 

uwagę poprzez publikowanie informacji o wygranych zawodach czy konkursach. Co 

więcej, uczniowie traktują profil na portalu społecznościowym jako sposób na dotarcie 
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do szerszej grupy osób. Mają więc świadomość popularności tego portalu i jego 

możliwości w rozprzestrzenianiu treści. Świadczy o tym zachęcanie do różnych akcji 

grup zrzeszeniowych do których należą.  

Analiza pokazała jednak dominację indywidualizmu na profilach licealistów. 

Wstawiają oni swoje zdjęcia, wśród których przeważają te typu selfie. Poza tym 

informują o istotnych dla nich wydarzeniach, tj. rozpoczęcie czy ukończenie szkoły, 

zdobycie jakiejś nagrody czy wyjazd w dane miejsce. W informacjach podają ulubione 

filmy, muzykę, programy telewizyjne czy książki. Dostrzeżono również umieszczanie 

odwołań do profili na innych portalach, głównie Instagramie.  

Poza tym zwrócono uwagę na nieprawdziwe treści związane z określaniem 

członków rodziny. Koleżanka staje się na profilu matką lub córką danej osoby, a czasami 

jednocześnie siostrą i córką dla dwóch różnych użytkowników. W związku z tym 

uczniowie traktują profil, jako przestrzeń w której można zataić pewne kwestie lub nieco 

je zniekształcić. Przyjmują więc rolę kreatorów swojej tożsamości w wirtualnym świecie. 

Niesie to za sobą pewne negatywne implikacje. Poprzez pozorną anonimowość                                

i tworzenie wirtualnego ja, młodzi ludzie mogą zanurzyć się w przestrzeni wirtualnej                     

i być w niej bardziej obecni niż w rzeczywistości. Poza tym poprzez nieprawdziwe profile 

innych istnieje niebezpieczeństwo nawiązania znajomości z osobą o złych zamiarach                    

w stosunku do licealistów.  

Mimo to, profile na portalach społecznościowych to również miejsce 

podtrzymywania znajomości oraz nawiązywania nowych. Serwisy społecznościowe dają  

również możliwość szybkiej i łatwej komunikacji. Stają się również narzędziem do 

propagowania różnego rodzaju akcji, często związanych z grupą, do której należy 

użytkownik.  

Profile na portalach społecznościowych zatem pozwalają zagospodarować swoją 

wirtualną przestrzeń zgodnie ze swoim pomysłem. Decyzją użytkownika jest ile i co chce 

przekazać szerszej publiczności oraz w jakim celu wykorzystuje profil. Funkcją 

dominująca zdaje się być komunikacyjna, rozrywkowa oraz kreacyjna. W dobie kultury 

instant i propagowania sukcesu istotny jest szybki kontakt, zdobycie szybkich reakcji na 

wstawiony post i posiadanie dużego grona znajomych. 
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3. Więzi społeczne badanej młodzieży licealnej  

 

3.1. Więź naturalna licealistów 

 

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, w której człowiek dojrzewa                                 

i nawiązuje relacje. W określaniu siły więzi naturalnej istotne jest istnienie świadomości 

więzi z rodziną oraz prowadzone rozmowy przez członków rodziny. Poza tym wspólne 

działania i wartości zbliżają jednostki do siebie i zacieśniają więź rodzinną. 

 

Tabela nr 20. Podstawowe statystyki – poczucie związania z rodziną 

Poczucie związania z rodziną n % 

Tak 732 92,1 

Nie 63 7,9 

Razem  795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 17. Procentowy podział grupy ze względu na poczucie związania z rodziną 

Źródło: Badania własne 

 

 

7,9%

92,1%

nie

tak
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Powyższa tabela oraz wykres przedstawiają podstawowe statystyki odnośnie 

poczucia związania ze swoją rodziną. 

Analiza zgromadzonych wyników wyraźnie potwierdza istnienie świadomości 

więzi naturalnej. Z pośród 795 badanych, 732 licealistów deklaruje poczucie związania 

ze swoją rodziną. Odpowiedzi negatywnej w kwestii istnienia świadomości więzi 

naturalnej udzieliło tylko 7,9% uczniów. 

 W następnej kolejności dokonano analizy związków pomiędzy wiekiem, płcią 

oraz miejscem zamieszkania a poczuciem związania ze swoją rodziną.  

Z danych zebranych w tabeli nr 21 wynika, że najwięcej wskazań na poczucie 

więzi z rodziną odnotowano w gronie siedemnastolatkowie, tj. 93,5%. Z kolei najwięcej 

osób wśród dziewiętnastolatków, tj. 13%, nie ma poczucia więzi ze swoją rodziną.  

Na podstawie analizy statystycznej z wykorzystaniem testu  zauważa się brak 

istotnych statystycznie związków, co oznacza, że badani niezależnie od wieku w podobny 

sposób oceniają poczucie związania z rodziną. =3,76; df=2; p=0,153. 

 

Tabela nr 21. Wyniki analizy związków pomiędzy wiekiem a poczuciem związania                       

z rodziną 

Wiek Poczucie związania z rodziną Ogółem 

 Nie Tak 

17 n 24 344 368 

% 6,5 93,5 100,0 

18 n 29 321 350 

% 8,3 91,7 100,0 

19 n 10 67 77 

% 13,0 87,0 100,0 

Ogółem n 63 732 795 

% 7,9 92,1 100,0 

=3,76; df=2; p=0,153 

Źródło: Badania własne 
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Brak istotnych statystycznie związków odnotowano również jeśli chodzi o płeć                      

i miejsce zamieszkania a istnienie świadomości więzi naturalnej. W tym celu użyto 

dokładnego testu Fishera, który wyniósł odpowiednio biorąc pod uwagę płeć badanych – 

dokładny test Fishera=2,95; df=1; p=0,095, a uwzględniając miejsce zamieszkania – 

dokładny test Fishera=0,003; df=1; p=1,0. W związku z tym wskazania licealistów 

odnośnie istnienia świadomości więzi naturalnej były zbliżone niezależnie od płci                              

i miejsca zamieszkania. Poczucie związania z rodziną deklaruje 92,1% pośród 

mieszkańców wsi oraz 92,0% uczniów wśród tych z miasta. Jeśli chodzi zaś o płeć, wśród 

kobiet 93,2% czuje się związanych ze swoją rodziną, zaś w grupie mężczyzn – 89,7%. 

Zatem wiek, płeć i miejsce zamieszkania nie różnicują istnienia świadomości 

więzi naturalnej wśród młodzieży licealnej. Uczniowie bowiem w większości czują się 

związani ze swoją rodziną. 

Oprócz istnienia świadomości więzi naturalnej istotne jest przywiązanie do 

rodziny. Zebrany materiał empiryczny w tabeli nr 22 i na wykresie nr 18 pozwala 

stwierdzić, iż większość licealistów ocenia przywiązanie do rodziny jako wysokie.                       

Z kolei przy ocenie średniej i niskiej, liczba respondentów odpowiednio maleje. Wyniki 

zatem nie odbiegają od tych uzyskanych przez Magdalenę Rosochacką–Gmitrzak. 

Zgodnie z jej badaniami zdecydowanie i raczej silną  identyfikację wskazało ponad 70% 

badanych323. 

Najwyższy poziom przywiązania zadeklarowało najwięcej uczniów wśród tych 

mających osiemnaście lat, tj. 73,1% oraz najmniej w gronie licealistów mających 19 lat 

(67,5%). W przypadku średniej oceny odnotowano zbliżone wyniki pośród najmłodszych 

i najstarszych licealistów.  

Niskie przywiązanie potwierdziło nieco ponad 5% pośród dziewiętnastolatków, 

niewiele mniej w grupie osiemnastolatków oraz 2% mniej wśród siedemnastolatków.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
323 M. Rosochacka-Gmitrzak, Atrakcyjność jako cecha rodzin wiejskich i miejskich w opiniach młodzieży, 

„Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne i interdyscyplinarne. Młodzież a rodzina” 2009,                        

t. XIX, s. 153. 



142 
 

Tabela nr 22. Ocena przywiązania do rodziny ze względu na wiek 

Wiek 

Ocena przywiązania do rodziny 

Razem 

Niskie Średnie Wysokie 

n % n % n % n % 

17 11 3,0 101 27,4 256 69,6 368 100,0 

18 17 4,9 77 22,0 256 73,1 350 100,0 

19 4 5,2 21 27,3 52 67,5 77 100,0 

Razem  32 5,0 199 25,0 564 70 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 Jak wynika z wykresu nr 18, w gronie kobiet 73,3% ocenia przywiązanie do 

rodziny jako wysokie. Takiej odpowiedzi udzieliło o 6 punktów procentowych mniej 

badanych wśród mężczyzn. Odwrotna sytuacja ma miejsce w kwestii średniego i niskiego 

przywiązania do rodziny. Respondenci płci męskiej częściej deklarowali takie oceny niż 

uczennice liceów.  

 

 

Wykres nr 18. Ocena przywiązania do rodziny uwzględniając płeć 

Źródło: Badania własne 
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Licealiści, jak pokazują wcześniejsze wyniki są związani ze swoją rodziną,                         

w której tworzą się pierwsze, najważniejsze relacje – z rodzicami i rodzeństwem. Stają 

się one wzorem dla tych nawiązywanych poza domem rodzinnym oraz w dorosłym życiu.  

Uzyskane dane (tabela nr 23) pokazują, że ponad połowa uczniów bez względu 

na wiek deklaruje wysoki poziom relacji z rodzicami. Najwięcej wskazań odnotowano 

wśród siedemnastolatków, tj. 55,4%. Wysoki poziom relacji potwierdziło 55,1% pośród 

uczniów w wieku 18 lat oraz 54,5% w gronie najstarszych licealistów. 

Z kolei więcej niż 1/3 respondentów w każdej grupie wiekowej określa swoje 

relacje z rodzicami jako średnie. Takiej odpowiedzi udzieliło najwięcej uczniów pośród 

tych mających 18 lat. Odnotowano podobne wyniki jak Dobrochna Młodak w swoim 

badaniu – licealiści w większości wskazywali na  bardzo dobre lub dobre relacje ze 

swoimi rodzicami324.  

 Z kolei najwięcej badanych wskazujących na niski i bardzo niski poziom relacji       

z rodzicami znajduje się w gronie najstarszych uczniów, czyli ponad 10%. 

 

Tabela nr 23. Poziom relacji z rodzicami uwzględniając wiek 

Wiek 

Poziom relacji z rodzicami 

Razem Bardzo 

niski 
Niski Średni Wysoki 

n % n % n % n % n % 

17 10 2,7 24 6,5 130 35,3 204 55,4 368 100,0 

18 6 1,7 25 7,1 126 36,0 193 55,1 350 100,0 

19 1 1,3 7 9,1 27 35,1 42 54,5 77 100,0 

Razem  17 2,1 56 7,0 283 35,6 439 55,2 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

                                                           
324 D. Młodak, Jakość relacji międzypokoleniowych między młodzieżą licealną a jej rodzicami, [w:] 

Międzypokoleniowe relacje młodzieży z rodzicami. Wybrane konteksty edukacyjne, red. E. Karmolińska-

Jagodzik, Wyd. WSH, Leszno 2016, s. 115. 
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Wykres nr 19. Poziom relacji z rodzicami biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

 

 W przypadku oceny poziomu relacji z rodzicami przez licealistów uwzględniono 

miejsce zamieszkania badanych. Nieco więcej uczniów w gronie tych ze środowiska 

wiejskiego ocenia poziom relacji z rodzicami na wysokim poziomie. Takiej odpowiedzi 

udzieliło 56,0% uczniów wśród tych mieszkających na wsi i 54,1% w grupie 

respondentów z miasta. Z kolei licealiści ze środowiska miejskiego nieco częściej 

wskazywali pozostałe poziomy relacji, choć wyniki odnośnie średniej oceny poziomu 

relacji z rodzicami były zbliżone.  

W dalszej kolejności zapytano licealistów o poziom ich relacji z rodzeństwem, 

jeśli je posiadają. Z uzyskanych danych wynika, że rodzeństwo posiada 576 

respondentów. 56,6% z tego grona ocenia na wysokim poziomie swoje relacje                                

z rodzeństwem (tabela nr 24 i wykres nr 20). Najwięcej uczniów wskazało taki poziom 

wśród osiemnastolatków, tj. 61%, najmniej zaś w grupie siedemnastolatków, czyli 56,6%.  

Niespełna 1/3 badanych zaś określa swoje relacje z rodzeństwem na średnim 

poziomie. Najczęściej takiej odpowiedzi udzielali uczniowie pośród najmłodszej grupy 

badanych – 33,2%.  

Bardzo niski poziom deklarowało najwięcej, tj. 5,1% w grupie 

dziewiętnastolatków. Dla porównania w gronie młodszych licealistów takiej odpowiedzi 

udzieliło w sumie 2,6% badanych.  
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Dane jeśli chodzi o ocenę poziomu relacji z rodzeństwem zatem są spójne                            

z ocenami poziomu relacji z rodzicami, co może oznaczać, że licealiści są związani                 

z członkami swojej rodziny. 

 

Tabela nr 24. Poziom relacji z rodzeństwem a wiek 

Wiek 

Poziom relacji z rodzeństwem 

Razem Bardzo 

niski 
Niski Średni Wysoki 

n % n % n % n % n % 

17 5 1,7 24 8,4 95 33,2 162 56,6 286 100,0 

18 2 0,9 17 7,4 70 30,3 141 61,0 231 100,0 

19 3 5,1 4 6,8 17 28,8 35 59,3 59 100,0 

Razem  10 1,7 45 7,8 182 31,6 338 58,7 576 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 20. Poziom relacji z rodzeństwem ze względu miejsca zamieszkania 

Źródło: Badania własne 
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 Jeśli chodzi o zróżnicowanie pod względem miejsca zamieszkania można 

stwierdzić, że nieznacznie więcej uczniów pośród tych ze środowiska wiejskiego niż                      

z miasta deklaruje wysokie i średnie relacje z rodzeństwem. Dwa razy więcej licealistów 

mieszkających w mieście zaś wskazało niski poziom relacji z rodzeństwem. Poziom ten 

zadeklarowało bowiem 11,5% uczniów wśród tych z miasta oraz 5,4% w gronie 

mieszkających na wsi. 

Więzi rodzinne są zbudowane na gruncie wspólnych rozmów członków rodziny. 

Dzięki rozmowom następuje, m.in. wymiana poglądów, przekaz wartości, poznawanie 

drugiej osoby. Poprzez dialog jednostka ma możliwość lepszego zrozumienia rozmówcy, 

a także okazania mu wsparcia i pomocy. 

   

Tabela nr 25. Podstawowe statystyki – rozmowa członków rodziny 

Rozmowa członków rodziny n % 

Tak 777 97,7 

Nie 18 2,3 

Razem 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 21. Procentowy podział grupy ze względu na rozmowy członków rodziny  

Źródło: Badania własne 
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Zdecydowana większość licealistów deklaruje, że w ich rodzinie członkowie 

rozmawiają ze sobą, co przedstawia tabela nr 25 oraz wykres nr 21. Jedynie nieco ponad 

2% respondentów udzieliło negatywnej odpowiedzi w tej kwestii. To optymistyczny 

wynik, gdyż dialog między bliskimi osobami jest istotny z punktu łączącej ich więzi. 

Dokonano zatem analizy związków pomiędzy wiekiem, płcią i miejscem 

zamieszkania a rozmową członków rodziny.  

Poniższa tabela zawiera wyniki odnoszące się do związku między płcią 

licealistów a prowadzeniem rozmów w rodzinie.  

 

Tabela nr 26. Wyniki analizy związków pomiędzy płcią a rozmową członków rodziny 

Płeć Rozmowa członków rodziny Ogółem 

 Nie Tak 

Kobieta n 15 517 532 

% 2,8 97,2 100,0 

Mężczyzna n 3 260 263 

% 1,1 98,9 100,0 

Ogółem n 18 777 795 

% 72,3 97,7 100,0 

Dokładny test Fishera=2,24; df=1; p=0,204 

Źródło: Badania własne 

 

Pozytywnej odpowiedzi odnośnie rozmowy z członkami rodziny udzieliło 97,2% 

w grupie kobiet oraz 98,9% wśród respondentów płci męskiej. Analiza statystyczna z 

wykorzystaniem dokładnego testu Fishera wykazała brak istotnie statystycznego 

związku. Oznacza to, że badani niezależnie od płci w podobny sposób odpowiadali na 

pytanie dotyczące rozmów członków rodziny. Dokładny test Fishera=2,24; df=1; 

p=0,204. 

Uwzględniając miejsce zamieszkania również odnotowano zbliżone wskazania 

licealistów. Prowadzenie rozmów w rodzinie deklaruje bowiem 98,0% pośród uczniów 

ze środowiska wiejskiego oraz 97,3% w gronie mieszkańców miast. Dokładny test 
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Fishera wyniósł 0,42; df=1; p=0,631, co oznacza, że nie wskazał istotnie statycznego 

związku.  

Analiza statystyczna z wykorzystaniem testu ilorazu wiarygodności  wykazała 

brak istotnie statystycznego związku pomiędzy wiekiem a wspólnymi rozmowami                         

w rodzinie – =0,819; df=2; p=0,664. Uczniowie bez względu na wiek odpowiadali 

podobnie. 98,7% osób pośród tych mających 19 lat zadeklarowało rozmowy członków 

rodziny. Takiej odpowiedzi udzieliło także 98,0% w grupie osiemnastolatków oraz 97,3% 

wśród najmłodszych uczniów.  

Wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania nie różnicują odpowiedzi licealistów                       

w kwestii istnienia w rodzinie kontaktów społecznych. Większość uczniów zatem 

potwierdza prowadzenie rozmów przez członków swojej rodziny. 

Oprócz prowadzonych rozmów zwrócono uwagę na wspólny dzienny czas 

spędzany z rodziną. Materiał empiryczny przedstawiono w tabeli nr 27 i na wykresie nr 

22. Czas spędzany z rodziną odzwierciedla bowiem, jak członkowie czują się w swoim 

towarzystwie, czy próbują zacieśniać swoje relacje poprzez bycie razem, wtedy mają 

możliwość rozmów i wspólnych działań.   

   

Tabela nr 27. Dzienny czas spędzany z rodziną z uwzględnieniem wieku 

Wiek 

Dzienny czas spędzany z rodziną (w godzinach) 

Razem Mniej niż 

1 

1-2 

godziny 

3-4 

godziny 

Więcej 

niż 4 

n % n % n % n % n % 

17 44 12,0 112 30,4 104 28,3 108 29,3 368 100,0 

18 28 8,0 106 30,3 92 26,3 124 35,4 350 100,0 

19 6 7,8 20 26,0 28 36,3 23 29,9 77 100,0 

Razem  78 9,8 238 29,9 224 28,2 255 32,1 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Odpowiedzi badanych uczniów wskazują, że najwięcej z nich deklaruje 

przebywanie ze swoją rodziną więcej niż 4 godziny dziennie, tj. 32,1%. Zbliżony do tego 
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wyniku jest jednak przedział czasowy 1-2 godziny dziennie. Takiej odpowiedzi udzieliło 

29,9% licealistów. 

 Najliczniejszą grupę uczniów deklarujących przebywanie z rodziną więcej niż 4 

godziny dziennie odnotowano wśród osiemnastolatków, tj. 35,4%. Więcej niż 4 godziny 

dziennie wskazało z kolei 29,3% uczniów wśród tych mających 17 lat oraz 29,9%                        

w gronie najstarszych licealistów.  

Jeśli chodzi zaś o spędzanie czasu z członkami rodziny od 1 do 2 godzin dziennie, 

zadeklarowało go 30,4% w gronie siedemnastolatków i 30,3% pośród osiemnastolatków. 

Najmniej uczniów, którzy przebywają od 1 do 2 godzin dziennie ze swoją rodziną było 

w grupie licealistów mających 19 lat.  

Z kolei mniej niż 1 godzinę dziennie razem z członkami rodziny zadeklarowało 

12% w grupie siedemnastolatków oraz 7,8% pośród dziewiętnastolatków. Odpowiedź 3-

4 godziny dziennie natomiast najczęściej deklarowali uczniowie w gronie tych mających 

19 lat, tj. 29,9%.  

 

 

Wykres nr 22. Dzienny czas spędzany z rodziną biorąc pod uwagę płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Różnice można dostrzec także analizując wyniki pod względem płci badanych. 

Najwięcej kobiet zadeklarowało, że spędza z rodziną więcej niż 4 godziny dziennie. 

Stanowi to o 9 punktów procentowych więcej niż wśród mężczyzn.  

9,2

11,0

28,8

32,3

27,1

30,4

35,0

26,2

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

K
o

b
ie

ta
M

ęż
cz

yz
n

a

Mniej niż 1 1-2 godziny 3-4 godziny Więcej niż 4



150 
 

W grupie mężczyzn zaś najczęściej pojawiał się przedział czasowy 1-2 godziny 

dziennie. Poza tym pozostałe odpowiedzi również częściej podawali respondenci płci 

męskiej.  

Portale społecznościowe, jak pokazały wcześniejsze wyniki są popularnym 

narzędziem służącym do komunikacji z innymi, wymiany informacji. Sprawdzono zatem, 

czy uczniowie kontaktują się za ich pomocą z członkami swojej rodziny.  

Jak pokazuje zawartość tabeli nr 28 oraz wykres nr 23, ¾  licealistów 

posiadających profil w serwisie społecznościowym utrzymuje w ten sposób kontakt                   

z najbliższymi. Najwięcej dziewiętnastolatków udzieliło pozytywnej odpowiedzi – 

84,4%. 

Z kolei 30,5% wśród siedemnastolatków nie używa portali, jako narzędzia 

komunikacji z rodziną. Stanowią oni prawie 15% więcej niż osoby w gronie najstarszych 

uczniów, którzy nie wykorzystują serwisów społecznościowych do rozmów z członkami 

rodziny.  

 

Tabela nr 28. Kontakt z członkami rodziny przez portale społecznościowe uwzględniając 

wiek 

Wiek 

Kontakt z członkami rodziny 

przez portale społecznościowe Razem 

tak nie 

n % n % n % 

17 261 70,9 107 30,5 368 100,0 

18 271 77,4 79 22,6 350 100,0 

19 65 84,4 12 15,6 77 100,0 

Razem  597 75,1 238 24,9 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Zgodnie z danymi przedstawionymi na poniższym wykresie prawie w gronie 

kobiet 80% kontaktuje się z członkami swojej rodziny przez portale społecznościowe. 
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Jest to o 13,4% więcej niż wśród respondentów płci męskiej deklarujących taką formę 

komunikacji z bliskimi. 

 

 

Wykres nr 23. Kontakt z członkami rodziny przez portale społecznościowe ze względu 

na płeć  

Źródło: Badania własne 

 

Większość respondentów utrzymuje kontakt z członkami rodziny przez portale 

społecznościowe. Istotna jest zatem jego częstotliwość, co prezentuje tabela nr 29 oraz 

wykres nr 24. 

Ponad 30% badanych komunikuje się za pomocą serwisów społecznościowych       

z członkami swojej rodziny codziennie, a niespełna 40% raz w tygodniu. Odpowiedź „raz 

w tygodniu” podała prawie połowa licealistów wśród tych mających 19 lat. Z kolei 

codziennie komunikuje się z rodziną za pomocą portali najwięcej uczniów pośród 

osiemnastolatków, tj. 33,2%. Potwierdza to zatem użyteczność serwisów 

społecznościowych w życiu przedstawicieli generacji Z. 

 Najmniej, niespełna 10% respondentów prowadzi rozmowy z najbliższymi raz na 

kilka miesięcy przez portale społecznościowe. Najczęściej w ten sposób postępują osoby 

w gronie siedemnastolatków, tj. 10,7%. Stanowi to o 3 punkty procentowe więcej niż 

wśród najstarszych uczniów deklarujących taką częstotliwość kontaktu za pomocą 

serwisów społecznościowych z bliskimi.  
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Tabela nr 29. Częstotliwość kontaktu z członkami rodziny przez portale społecznościowe 

z uwzględnieniem wieku 

Wiek 

Częstotliwość kontaktu z członkami rodziny przez 

portale społecznościowe 

Razem 

Codziennie 
Raz w 

tygodniu 

Raz w 

miesiącu 

Raz na kilka 

miesięcy 

n % n % n % n % n % 

17 78 29,9 101 38,7 54 20,7 28 10,7 261 100,0 

18 90 33,2 104 38,4 51 18,8 26 9,6 271 100,0 

19 20 30,8 32 49,2 8 12,3 5 7,7 65 100,0 

Razem  188 31,5 237 39,7 113 18,9 59 9,9 597 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 24. Częstotliwość kontaktu z członkami rodziny przez portale 

społecznościowe biorąc pod uwagę płeć 

Źródło: Badania własne 

  

Na wykresie nr 24 przedstawiono dane z podziałem na płeć respondentów. 41,6% 

w gronie mężczyzn oraz nieznacznie mniej wśród kobiet komunikuje się z rodziną przez 

serwisy społecznościowe raz w tygodniu. Wśród kobiet częściej odnotowano odpowiedzi 
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– „codziennie” oraz „raz na kilka miesięcy”. Z kolei 5% więcej badanych płci męskiej 

niż uczennic potwierdziło kontakt z bliskimi za pomocą portali raz w miesiącu. 

 Uczniowie drugich i trzecich klas liceum, jak pokazują wcześniejsze wyniki, 

posiadają ponad 300 znajomych na portalach społecznościowych. Zwrócono zatem 

uwagę, czy wśród tak licznych znajomych w serwisach znajdują się również członkowie 

rodziny. 

Z uzyskanych danych (tabela nr 30 i wykres nr 25) wynika, że 88,5% badanych 

deklaruje, iż posiada w gronie znajomych w serwisie społecznościowym członków swojej 

rodziny.  

 Najczęściej członkowie rodzin siedemnastolatków nie są ich wirtualnymi 

znajomymi. Najwięcej zaś wśród najstarszych uczniów, tj. 92,2%, potwierdza posiadanie 

bliskich w gronie znajomych na portalu. Odpowiada to deklaracjom uczniów w kwestii 

kontaktowania się z najbliższymi za pomocą serwisów społecznościowych. 

 

Tabela nr 30. Posiadanie członków rodziny w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym uwzględniając wiek 

Wiek 

Posiadanie członków rodziny w 

gronie znajomych na portalu 

społecznościowym Razem 

Tak Nie 

n % n % n % 

17 315 85,6 53 14,4 368 100,0 

18 316 90,8 32 9,2 348 100,0 

19 71 92,2 6 7,8 77 100,0 

Razem  702 88,5 91 11,5 793 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Biorąc pod uwagę płeć licealistów można dostrzec, że kobiety potwierdzające 

posiadanie członków rodziny w gronie znajomych na portalu stanowią ponad 10% więcej 
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niż mężczyźni, którzy udzielili takiej odpowiedzi. Wyniki odpowiadają tym, które wiążą 

się z deklarowanym kontaktem z członkami rodziny przez serwisy społecznościowe. 

 

 

Wykres nr 25. Posiadanie członków rodziny w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym z uwzględnieniem płci 

Źródło: Badania własne 

 

Osoby, które nie posiadają członków rodziny w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym zapewne posiadają powody takiego stanu rzeczy. Odpowiedzi 

licealistów zebrano w poniższej tabeli oraz na poniższym wykresie. 55 osób nie podało 

motywu zaistnienia tej sytuacji i dlatego nie zostały wzięte pod uwagę w obliczeniach.                 

Z udzielonych odpowiedzi najpopularniejszym powodem jest niechęć, aby najbliżsi 

widzieli, co licealiści publikują na swoim profilu oraz nieposiadanie konta przez członka 

rodziny.  

Pierwszy powód był najczęściej podawany przez siedemnastolatków. Wskazała 

go ponad 55% badanych w tym wieku, czyli prawie 20% więcej niż wśród 

osiemnastolatków. Ponadto, żaden z najstarszych uczniów nie podał takiej przyczyny. 

Odpowiedzi licealistów brzmiały: „nie chcę, żeby przeglądał moje prywatne rzeczy”, „nie 

czułabym się swobodnie”, „nie chcę, aby ingerowali w moje życie”, „uniemożliwienie 

śledzenia mnie”. 

 Poza tym, brak konta przez członka rodziny zadeklarowało 50% pośród uczniów 

mających 18 lat i 26,3% w gronie siedemnastolatków. Jedna osoba w wieku 19 lat, która 
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podała powód nieposiadania bliskich w gronie znajomych na portalu społecznościowym 

również wskazała tą odpowiedź. 

Co więcej, w odpowiedziach najmłodszych i najstarszych respondentów nie 

pojawiła się odpowiedź – „nie wiem”. Brak kontaktu z członkami rodziny jako powód 

był najmniej popularny w gronie osiemnastolatków, a najczęściej wymieniali go 

siedemnastolatkowie. Uczniowie odpowiadali w następujący sposób: „tata nie chce mieć 

ze mną kontaktu”, „nie mam dużego kontaktu z tą osobą”, „nie lubię go”.   

 

Tabela nr 31. Powód nieposiadania członków rodziny w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym biorąc pod uwagę wiek 

Wiek 

Powód nieposiadania członków rodziny w gronie 

znajomych na portalu społecznościowym 

Razem 

Brak konta Nie wiem 
Nie chcę, 

aby widzieli 

co publikuję 

Brak 

kontaktu 

n % n % n % n % n % 

17 5 26,3 – – 11 57,9 3 15,8 19 100,0 

18 7 50,0 2 14,3 4 28,6 1 7,1 14 100,0 

19 1 100,0 – – – – – – 1 100,0 

Razem  13 38,2 2 5,9 15 44,1 4 11,8 34 100,0 

*55 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 34 (17-latków), 18 (18-latków), 5 (19-latków).  

Źródło: Badania własne 

 

Jak wynika z wykresu nr 26 kobiety częściej podawały jako przyczynę brak konta 

przez bliską osobę oraz niechęć do tego, aby członkowie rodziny wiedzieli, jakie treści 

publikują na portalu.  

 Ponadto wśród odpowiedzi uczennic nie pojawiły się dwie przyczyny – nie wiem 

oraz brak kontaktu z bliskimi. Odpowiednio w grupie mężczyzn wskazało takie powody 

3,8% i 7,7%. 

 



156 
 

 

*55 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 24 kobiety, 33 mężczyzn 

Wykres nr 26. Powód nieposiadania członków rodziny w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym z uwzględnieniem płci 

Źródło: Badania własne 

 

Istotnym elementem więzi w rodzinie są również podejmowane wspólne 

działania. Podczas ich wykonywania nawiązywana jest współpraca, komunikacja, 

towarzyszą emocje.  

 

Tabela nr 32. Podstawowe statystyki – wspólne działania członków rodziny 

Wspólne działania 

 członków rodziny 

n % 

Tak 643 80,9 

Nie 152 19,1 

Razem 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Na podstawie wyników badań przedstawionych w tabeli nr 32 oraz na wykresie 

nr 27 można stwierdzić, że w rodzinach zdecydowanej większości licealistów istnieją 

wspólne aktywności. Podejmowanie wspólnych działań potwierdziło 80,9% 
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respondentów. Z kolei 1/5 wszystkich uczniów deklaruje, że nie wykonuje czynności 

razem z członkami swojej rodziny. 

 

 

Wykres nr 27. Procentowy podział grupy ze względu na wspólne działania członków  

rodzinie 

Źródło: Badania własne 

 

 Dzięki analizie statystycznej zauważa się brak istotnych statystycznie związków 

pomiędzy płcią, miejscem zamieszkania oraz wiekiem a istnieniem wspólnych działań                  

w rodzinie. Licealiści niezależnie od wybranych cech demograficznych udzielali 

podobnych odpowiedzi w kwestii wykonywania czegoś razem przez członków rodziny.  

 Tabela nr 33 przedstawia dane dotyczące analizy związków pomiędzy miejscem 

zamieszkania a wspólnymi działaniami w rodzinie.  

Wspólnie ze swoją rodziną rożne czynności wykonuje 81,7% respondentów                        

wśród tych z miast oraz 80,3% uczniów w gronie tych mieszkających na wsi. Z analizy 

statystycznej z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera otrzymano następujący wynik: 

dokładny test Fishera=0,23; df=1; p=0,649. Potwierdza on, że bez względu na to, gdzie 

mieszkają licealiści odpowiadali oni podobnie. 
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Tabela nr 33. Wyniki analizy związków pomiędzy miejscem zamieszkania a wspólnymi 

działaniami członków rodziny 

 

Miejsce 

zamieszkania 

Wspólne działania członków rodziny  

Ogółem 

 Nie Tak 

Miasto n 62 276 338 

% 18,3 81,7 100,0 

Wieś n 90 367 457 

% 19,7 80,3 100,0 

Ogółem n 152 643 795 

% 19,1 80,9 100,0 

Dokładny test Fishera=0,23; df=1; p=0,649 

Źródło: Badania własne 

  

 Uwzględniając wiek badanych uczniów odpowiedzi pozytywnej odnośnie działań 

w rodzinie udzieliło 87% wśród dziewiętnastolatków. Wskazania młodszych licealistów 

wyniosły odpowiednio: 80,3% (18-latkowie) oraz 80,2% (najmłodsi respondenci).  Brak 

istotnie statystycznego związku wskazuje analiza z wykorzystaniem testu  (=2,08; 

df=2; p=0,354). Badani zatem w każdej grupie wiekowej udzielali zbliżonych 

odpowiedzi, co do wykonywania czegoś razem z członkami swojej rodziny. 

 Płeć również nie różnicuje wskazań respondentów. Wspólne czynności w rodzinie 

deklaruje 82,1% w gronie mężczyzn oraz 80,3% pośród kobiet. Analiza statystyczna                     

z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera wykazała brak istotnie statystycznego 

związku. Dokładny test Fishera=0,40; df=1; p=0,566. 

 Ważne, że młodzież licealna podejmuje działania razem z członkami swojej 

rodziny. Liczy się fakt ich istnienia bez względu na to czy są to czynności związane                          

z obowiązkami domowymi, aktywnością kulturalną czy hobby.  

Licealiści mogli wymienić więcej niż jeden przykład działania podejmowanego 

wspólnie w ich rodzinach. Listę przedstawia zestawienie w tabeli nr 34 i na wykresie nr 

28. W wynikach nie uwzględniono 50 osób, które pomimo wskazania wspólnych działań 

w rodzinie, nie podały żadnego działania. 
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 Trzy najczęściej wskazywane przez licealistów aktywności to: spożywanie 

posiłków, wycieczki, oglądanie telewizji. Pierwsza jest popularna wśród prawie 40% 

badanych. Najwięcej siedemnastolatków podało taką odpowiedź, najmniej zaś 

najstarszych uczniów. Podczas wspólnych posiłków osoby mają możliwość nie tylko 

spędzenia ze sobą czasu, ale także rozmowy, głównie o codziennych sprawach.  

Wycieczki z rodziną, deklarowane przez 26,4% badanych oprócz wspomnianych 

wyżej korzyści, wprowadzają dodatkową – poznawczą, np. w przypadku miejsc, kultur. 

Zbliżone dane w tej kwestii uzyskano wśród uczniów mających 17 oraz 18 lat.  

Z kolei ¼ respondentów wymieniła oglądanie telewizji, jako wspólne działanie 

rodziny. Może ono przynieść pozytywne aspekty jeśli nie będzie to odbiór bierny, bez 

dyskusji. Badania Jadwigi Izdebskiej potwierdzają fakt, że określony sposób i charakter 

odbioru programów telewizyjnych może prowadzić do powstania psychicznej więzi 

między członkami rodziny325. W związku z tym istotne, aby odbiór był czynny, 

wzbogacony o rozmowę i wspólny wybór audycji. Najwięcej siedemnastolatków podało 

to działanie, czyli nieco ponad 23%. Stanowi to prawie 8% więcej niż wśród 

osiemnastolatków.  

 Na liście wspólnych działań znalazły się również obowiązki domowe, obowiązki 

w gospodarstwie, rozmowa, aktywność fizyczna czy zakupy. Istotne, że pierwsze dwa 

działania podało najwięcej dziewiętnastolatków, przy czym co do obowiązków                             

w gospodarstwie różnica między odpowiedziami młodszych licealistów była dwa razy 

większa.  

Najmniej badanych uczniów wskazało, że robi wszystko z rodziną, rozwija 

wspólne pasje oraz chodzi do kina, teatru. Aktywności te nie pojawiły się                                          

w odpowiedziach najstarszych uczniów, a trzecia z wymienionych również wśród 

osiemnastolatków.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
325 J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja: szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Trans Humana 

Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2001, s. 181. 
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Tabela nr 34. Przykłady działań wspólnych w rodzinie uwzględniając wiek  

Przykłady działań 

wspólnych w 

rodzinie 

Wiek 

Razem 
17 18 19 

n % n % n % n % 

Oglądanie tv 
69 25,1 44 17,2 15 24,2 128 21,6 

Wycieczki 
80 29,1 77 30,1 13 21,0 170 28,7 

Spacery  
34 12,4 33 12,9 5 8,1 72 12,1 

Modlitwa  
10 3,6 4 1,6 – – 12 2,0 

Spożywanie 

posiłków 

117 42,5 110 43,0 26 41,9 253 42,7 

Gra w gry 

planszowe 

8 2,9 8 3,1 3 4,8 19 3,2 

Rozmowa  
32 11,6 27 10,5 8 12,9 67 11,3 

Inne 
10 3,6 11 4,3 3 4,8 24 4,0 

Obowiązki 

domowe 

30 10,9 47 18,4 13 21,0 90 15,2 

Obowiązki w 

gospodarstwie  

13 4,7 16 6,3 8 12,9 37 6,2 

Aktywność 

fizyczna 

19 6,9 20 7,8 5 8,1 44 7,4 

Zakupy 
28 10,2 26 10,2 6 9,7 60 10,1 

Rozwijanie 

wspólnych pasji 

2 0,7 2 0,8 – – 4 0,7 

Wszystko  
2 0,7 1 0,4 – – 3 0,5 

Kultura (teatr, 

kino) 

4 1,5 – – – – 4 0,7 

*50 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 20 (17-latków), 25 (18-latków), 5 (19-latków) 

Źródło: Badania własne 

 

 Rozbieżności dostrzegalne są także jeśli chodzi o miejsce zamieszkania 

licealistów i ich działania wspólnie z rodziną. Dane na poniższym wykresie są 

przedstawione do 50%, ze względu na dużą liczbę przykładów oraz niskie wartości.  
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Uczniowie w gronie tych ze środowiska wiejskiego częściej wskazywali na 

spożywanie posiłków, a badani z miasta na wspólne wycieczki. Z kolei 4% więcej 

licealistów na wsi ogląda telewizję razem z członkami rodziny. Poza tym w tej grupie 

również częściej uczniowie wskazywali na obowiązki domowe i te w gospodarstwie. 

Odpowiedzi respondentów mieszkających w mieście zaś dominują jeśli chodzi                            

o następujące aktywności: rozmowa, zakupy, chodzenie do kina/teatru.  

 Najmniej młodzieży licealnej rozwija swoje pasje wspólnie z członkami rodziny. 

Taką odpowiedź wskazało 0,4% pośród osób z miasta. Żaden uczeń ze środowiska 

wiejskiego nie wskazał tej aktywności.  

 

 

*50 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 26 osób z miasta, 24 uczniów ze wsi 

Wykres nr 28. Przykłady działań wspólnych w rodzinie ze względu na miejsce 

zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

 

 W następnej kolejności zwrócono uwagę na podejmowanie wspólnych działań                  

z rodzicami, które świadczą o stopniu relacji i chęci przebywania razem. Przykłady 

działań deklarowanych przez licealistów zebrano w tabeli nr 35 i na wykresie nr 29. Mogli 

oni wymienić kilka aktywności. 151 osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, dlatego 

nie zostały uwzględnione w wynikach. Analiza danych pozwala stwierdzić, że wiek oraz 

miejsce zamieszkania różnicują podane aktywności.  
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Tabela nr 35. Przykłady działań wspólnych z rodzicami uwzględniając wiek 

Przykłady działań 

wspólnych                   

z rodzicami 

Wiek 
Razem 

17 18 19 

n % n % n % n % 

Gra w gry 

planszowe 
7 2,3 5 1,8 – – 128 1,9 

Oglądanie tv 
74 24,1 56 20,6 12 18,5 150 22,0 

Spożywanie 

posiłków 

51 16,6 32 11,8 8 12,3 97 14,1 

Aktywność 

fizyczna 

24 7,8 28 10,3 5 7,7 59 8,9 

Wakacje 
39 12,7 49 18,0 4 6,2 99 14,3 

Rozmowa 
152 49,5 113 41,5 26 40,0 306 45,2 

Obowiązki 

domowe 

34 11,1 42 15,4 17 26,2 85 14,4 

Zakupy 
37 12,1 41 15,1 12 18,5 88 14,0 

Uczestniczenie 

we mszy 

4 1,3 3 1,1 – – 8 1,1 

Gotuje 
2 0,7 – – 1 1,5 3 0,5 

Kłótnia 
– – 1 0,4 – – 1 0,2 

Kultura 
6 2,0 2 0,7 2 3,1 10 1,6 

Mieszkam 
4 1,3 1 0,4 1 1,5 6 0,9 

Rozwój 

wspólnych pasji 

4 1,3 3 1,1 – – 8 1,1 

Wspólny czas 
8 2,6 11 4,0 2 3,1 21 3,3 

Nic 
2 0,7 9 3,3 4 6,2 12 2,3 

Wszystko 
5 1,6 7 2,6 1 1,5 13 2,0 

*151 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 61(17-latków), 78 (18-latków), 12 (19-

latków) 

Źródło: Badania własne 

   



163 
 

 Jak wynika z wykresu nr 29 częściej rozmawiają ze swoimi rodzicami uczniowie 

ze środowiska miejskiego. Podobnie jak wcześniej wyniki zostały przedstawione do 50%.  

Nieznacznie więcej licealistów mieszkających w mieście niż tych ze wsi ogląda     

z rodzicami telewizję, spożywa posiłki, podejmuje aktywność fizyczną oraz spędza 

wakacje. Uczniowie ze środowiska wiejskiego zaś częściej niż ich koledzy z miasta 

wskazywali na podejmowanie z rodzicami obowiązków domowych, wykonywanie 

zakupów, spędzanie z nimi wolnego czasu i uczestnictwo we mszy.  

 Najmniej wskazań pośród badanych mieszkających w mieście uzyskano jeśli 

chodzi o kłótnię i uczestnictwo we mszy. Z kolei uczniowie ze środowiska wiejskiego 

najrzadziej gotują z rodzicami i nie wspomnieli o kłótniach.  

 

 

*151 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 62 osób z miasta, 89 uczniów ze wsi 

Wykres nr 29. Przykłady działań wspólnych z rodzicami uwzględniając miejsce 

zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

 

 Tabela nr 36 i wykres nr 30 przedstawiają wyniki dotyczące działań wspólnych                 

z rodzeństwem. Licealiści, którzy posiadają rodzeństwo mogli podać kilka przykładów 

aktywności. 13 osób z pośród nich nie wskazało żadnego wspólnego działania razem                   

z rodzeństwem. Zaobserwowano mniejsze dysproporcje w zależności od wieku, większe 

zaś biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania.  
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Najpopularniejszym działaniem wskazanym przez respondentów jest rozmowa. 

Najwięcej osób wśród siedemnastolatków – 39,1%, wymieniło taką odpowiedź. Na 

drugim miejscu uplasowała się zabawa z rodzeństwem. Średnio co czwarty badany                     

w wieku 17 i 18 lat podał tą aktywność. Zabawę wskazało także 29,1% w gronie 

dziewiętnastolatków.  

 

Tabela nr 36. Przykłady działań wspólnych z rodzeństwem z uwzględnieniem wieku 

Przykłady działań 

wspólnych z 

rodzeństwem 

Wiek 

Razem 

17 18 19 

n % n % n % n % 

Aktywność 

fizyczna 
36 13,1 42 18,2 9 15,5 87 15,5 

Spożywanie 

posiłków 
6 2,2 10 4,3 2 3,4 18 3,2 

Odrabianie lekcji 37 13,5 37 16,0 8 13,8 82 14,6 

Rozmowa 107 39,1 81 35,1 20 34,5 208 37,1 

Oglądanie tv 41 15,0 39 16,9 12 20,7 92 16,4 

Zabawa 69 25,2 65 28,1 15 25,9 149 26,6 

Zakupy 10 3,6 7 3,0 4 6,9 21 3,7 

Kłótnia 2 0,7 – – – – 2 0,4 

Kultura 2 0,7 1 0,4 1 1,7 4 0,7 

Nic 18 6,6 11 4,8 6 10,3 35 6,2 

Opieka 5 1,8 5 2,2 1 1,7 11 2,0 

Różne 3 1,1 – – 3 5,2 6 1,1 

*13 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 12 (17-latków), 0 (18-latków), 1 (19-latków).  

Źródło: Badania własne 

 

Z kolei 15,5% respondentów posiadających rodzeństwo razem z nim aktywnie 

spędza czas, poprzez grę w piłkę nożna, jazdę na rowerze czy pływanie. Taką odpowiedź 

wskazywali najczęściej uczniowie wśród tych mających 18 lat. 
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Najmniej wskazań wśród licealistów dotyczyło chodzenia z rodzeństwem do kina/ 

teatru oraz kłótni z rodzeństwem, która nie pojawiła się na liście wymienionych przez 

uczniów mających 18 i 19 lat. Wśród osiemnastolatków nie pojawiła się również 

odpowiedź – różne, a także brak działań z siostrą/bratem.  

  6,2% licealistów nie wykonuje działań razem z rodzeństwem. Uczniowie 

wyjaśniali powody tego stanu rzeczy, np.: „moje rodzeństwo jest za granicą, raczej nie 

mamy szansy robić czegoś wspólnie”, „jesteśmy rozdzieleni”. 

Analiza danych przedstawionych na wykresie nr 30 pozwala stwierdzić, że 

największa różnica, czyli 6%, dotyczy rozmów oraz odrabiania lekcji z rodzeństwem. 

Odpowiedzi te wskazało więcej uczniów ze środowiska wiejskiego. Z kolei licealiści 

mieszkający w mieście częściej niż ich koledzy ze wsi oglądają telewizję i bawią się ze 

swoim rodzeństwem.  

 Najmniej osób wśród tych ze środowiska miejskiego przyznało, że kłóci się                        

z bratem/siostrą oraz wykonuje różne czynności. W grupie respondentów mieszkających 

na wsi zaś najrzadziej wymieniono kłótnie oraz uczestnictwo w kulturze.  

 

 

*13 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 8 osób z miasta, 5 uczniów ze wsi 

Wykres nr 30. Przykłady działań wspólnych z rodzeństwem biorąc pod uwagę miejsce 

zamieszkania 

Źródło: Badania własne 
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 Wartości są fundamentalnym elementem życia każdego człowieka, grupy 

społecznej oraz społeczeństwa. Kluczowe są zatem wspólne wartości w rodzinie, aby 

osoba mogła je odkryć i wcielić do indywidualnego systemu wartości.  

 Z danych zawartych w tabeli nr 37 oraz na wykresie nr 31 wynika, że 88,3%  

licealistów deklaruje istnienie wspólnych wartości w rodzinie. Odpowiedzi negatywnej 

odnośnie wartości w rodzinie udzieliło 93 respondentów. W związku z tym te same 

wartości łączą członków rodzin młodzieży licealnej.  

 

Tabela nr 37. Podstawowe statystyki – istnienie wspólnych wartości w rodzinie 

Istnienie wspólnych wartości w rodzinie n % 

Tak 702 88,3 

Nie 93 11,7 

Razem  795 100 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 31. Procentowy podział grupy ze względu na istnienie wspólnych wartości      

w rodzinie 

Źródło: Badania własne 
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 Analiza materiału badawczego wykazała istotnie statystycznie związki pomiędzy 

płcią oraz miejscem zamieszkania uczniów a istnieniem wspólnych wartości w rodzinie. 

Wyniki zebrane w poniższej tabeli pozwalają stwierdzić, że 90% wśród kobiet 

potwierdza, że w ich rodzinach istnieją wspólne wartości. Grupa ta stanowi zatem ponad 

5% więcej niż grupa mężczyzn odpowiadających w ten sposób.  

Analiza statystyczna z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera wykazała, że 

kobiety częściej niż mężczyźni deklarują istnienie wspólnych wartości w rodzinie. 

Dokładny test Fishera=4,70; df=1; p=0,035. Wartość współczynnika V Cramera 

wskazuje, że siła tego związku jest słaba V Cramera=0,077; p=0,035. 

 

Tabela nr 38. Wyniki analizy związków pomiędzy płcią a istnieniem wspólnych wartości                         

w rodzinie 

 

Płeć 
Istnienie wspólnych wartości w rodzinie 

 

Ogółem 

 Nie Tak 

Kobieta n 53 479 532 

% 10,0 90,0 100,0 

Mężczyzna n 40 223 263 

% 15,2 84,8 100,0 

Ogółem n 93 702 795 

% 11,7 88,3 100,0 

Dokładny test Fishera=4,70; df=1; p=0,035;V Cramera=0,077 

Źródło: Badania własne 

 

Z kolei wykres nr 21 przedstawia procentowy rozkład istnienia wartości                              

w rodzinie w zależności od miejsce zamieszkania badanych.  
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Wykres nr 32. Procentowy rozkład istnienia wspólnych wartości w rodzinie w zależności 

od miejsca zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

 

90,6% uczniów wśród tych mieszkających na wsi deklaruje, że w ich rodzinach 

istnieją wspólne wartości. Odpowiednio takiej odpowiedzi udzieliło 85,2% wśród 

licealistów z miasta.  

Na podstawie analizy statystycznej z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera 

można stwierdzić, iż mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy miast deklarują istnienie 

wspólnych wartości w rodzinie. Dokładny test Fishera=5,45; df=1; p=0,025. Wartość 

współczynnika V Cramera wskazuje, że siła tego związku jest słaba V Cramera=0,083. 

Jeśli chodzi o wiek nie różnicuje on odpowiedzi dotyczących tego, czy                         

w rodzinie są wspólne wartości. Wyniki są zatem porównywalne. 88,6% osób mających 

18 lat potwierdziło istnienie wspólnych wartości w rodzinie. Pozytywnej odpowiedzi            

w tej kwestii udzieliło 88,3% pośród siedemnastolatków oraz 87,0% w grupie 

najstarszych uczniów. Wynik testu =0,149; df=2; p=0,928. 

Należy zatem stwierdzić, że w rodzinach badanych uczniów te same wartości 

łączą ich członków. Może to odbywać się poprzez przekazywanie z pokolenia na 

pokolenie lub tworzenie własnej hierarchii wartości. 

Ważność wartości w rodzinie zbadano poprzez tworzenie przez licealistów 

hierarchii. Według Mirosława J. Szymańskiego hierarchia wartości w znaczeniu relacji 

aksjologicznej prowadzi do „określenia większej lub mniejszej ważności określonych 
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wartości w systemie wartości, w tym także tego, które z nich wspierają się na innych”326. 

Do ułożenia od 1 do 11 były wartości: zabawa, majątek, praca, zdrowie, tolerancja, 

szczerość, miłość, odpowiedzialność, piękno, dobro i wiara327.  Ze względu na złożoność 

danych w tabeli nr 39 (rozkład liczbowy) i nr  40 (rozkład procentowy) oraz na wykresie 

nr 33 przedstawiono je zbiorczo dla wszystkich respondentów, którzy deklarują istnienie 

wartości w ich rodzinie. Pozwala to na dostrzeżenie spadków lub wzrostów wyników na 

miejscach w hierarchii.  

 Najważniejszą wartością dla 39,3% rodzin licealistów jest zdrowie, jednak tuż za 

nim jest miłość wskazana na pierwszym miejscu przez 36,9%. Przy tych wartościach 

można zaobserwować dużą liczbę wskazań na pierwszym miejscu, która stopniowo 

maleje. Powiązania można odnaleźć w badaniach systemu wartości młodzieży Anny 

Błasiak, w których najczęściej wymieniana była miłość będąca podstawą życia 

rodzinnego328. 

  Z kolei piękno, według respondentów to najmniej ważna wartość w ich 

rodzinach. Na jedenastym miejscu umieściło ją 31,9% wszystkich badanych. Odnośnie 

tej wartości zaobserwowano, że im wyższe miejsca w hierarchii tym mniejsza liczba 

wskazań uczniów.   

Na uwagę zasługują również wyniki dotyczące wiary w rodzinach. Na pierwszym 

miejscu wskazało ją 4% uczniów, na dalszych wyniki unormowały się i wahały od 7% 

do 10%, ale na ostatniej pozycji wzrosły do 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
326 M. J. Szymański, Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 

2000, s. 45.   
327 Wartości wybrano na podstawie: M. J. Szymański, Młodzież wobec wartości…, A. Błasiak, Młodzież  

a świat wartości, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002. 
328 A. Błasiak, Młodzież a świat wartości…, s. 311. 
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Tabela nr 39. Uporządkowane wartości w rodzinie 

Wartości 

w rodzinie 

Miejsce w hierarchii wartości 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zabawa 12 7 8 27 33 66 88 140 137 111 73 702 

Majątek 19 26 19 26 47 45 51 92 104 134 139 702 

Praca 21 28 37 56 85 81 113 106 89 74 12 702 

Zdrowie 276 132 91 65 63 28 18 15 8 3 3 702 

Tolerancja 6 36 58 76 87 82 107 76 67 46 61 702 

Szczerość 48 140 189 97 61 67 34 25 22 10 9 702 

Miłość 259 184 88 46 29 24 30 15 8 10 9 702 

Odpowie-

dzialność 
14 49 85 141 131 103 78 46 33 12 10 702 

Piękno 1 2 6 10 15 30 46 64 124 180 224 702 

Dobro 21 43 71 106 92 115 71 59 52 62 10 702 

Wiara 28 53 52 51 56 70 70 60 64 60 138 702 

Źródło: Badania własne 
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Tabela nr 40. Uporządkowane wartości w rodzinie – rozkład procentowy 

Wartości w 

rodzinie 
Miejsce w hierarchii wartości Razem 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Zabawa 1,7 1,0 1,1 3,8 4,7 9,4 12,5 19,9 19,5 15,8 10,4 100,0 

Majątek 2,7 3,7 2,7 3,7 6,7 6,4 7,3 13,1 14,8 19,1 19,8 100,0 

Praca 3,0 4,0 5,3 8,0 12,1 11,5 16,1 15,1 12,7 10,5 1,7 100,0 

Zdrowie 39,3 18,8 13,0 9,3 9,0 4,0 2,6 2,1 1,1 0,4 0,4 100,0 

Tolerancja 0,9 5,1 8,3 10,8 12,4 11,7 15,2 10,8 9,5 6,6 8,7 100,0 

Szczerość 6,8 19,9 26,9 13,8 8,7 9,5 4,8 3,6 3,1 1,4 1,3 100,0 

Miłość 36,9 26,2 12,5 6,6 4,1 3,4 4,3 2,1 1,1 1,4 1,3 100,0 

Odpowie-

dzialność 
2,0 7,0 12,1 20,1 18,7 14,7 11,1 6,6 4,7 1,7 1,4 100,0 

Piękno 0,1 0,3 0,9 1,4 2,1 4,3 6,6 9,1 17,7 25,6 31,9 100,0 

Dobro 3,0 6,1 10,1 15,1 13,1 16,4 10,1 8,4 7,4 8,8 1,4 100,0 

Wiara 4,0 7,5 7,4 7,3 8,0 10,0 10,0 8,5 9,1 8,5 19,7 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 33. Uporządkowane wartości w rodzinie 

Źródło: Badania własne 
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 Postanowiono poznać powód, dlaczego zdaniem licealistów dana wartość jest 

najważniejsza w ich rodzinach. Odpowiedzi prezentuje tabela nr 41 oraz wykres nr 34. 

W obliczeniach nie uwzględniono osób, które nie podały powodu mimo, iż potwierdziły 

wspólne wartości w rodzinie i dokonały ich hierarchii. To niepokojące zjawisko 

świadczące być może o bezrefleksyjnym przyswajaniu wartości propagowanych przez 

pozostałych członków rodziny. 

1/3 respondentów deklaruje, że wskazana przez nich na pierwszym miejscu 

wartość jest podstawą rodziny. Jest to motyw odnoszący się do miłości. Uważa tak 

najwięcej osób wśród siedemnastolatków – 36,9%, najmniej zaś uczniów w gronie 

dziewiętnastolatków, tj. 24,0%. Argumentują swój wybór w następujący sposób: 

„rodzinę, gdzie nie ma miłości, nie można nazwać rodziną”, „bez miłości nie ma 

rodziny”, „to właśnie miłość czyni nas rodziną”, „ta wartość tworzy rodzinę”, „miłość 

jest najważniejsza, bo sprawia, że jesteśmy dla siebie ważni”, „na miłości opiera się 

zrozumienie, zdrowe relacje w rodzinie”, „jednoczy całą rodzinę”, „bez niej nie miały by 

miejsca jakiekolwiek relacje, a co za tym idzie nie wykształciłyby się pozostałe wartości”. 

 Z kolei na drugim miejscu badani wymieniali następujący powód – życie,                           

w odniesieniu do wartości – zdrowie. Odnośnie tego wyniku widoczne są różnice                           

w zależności od wieku licealistów. W grupie dziewiętnastolatkowie ten powód pojawił 

się najczęściej (36,0%), najrzadziej zaś pośród siedemnastolatków (14,3%). Swój wybór 

uzasadniali w następujący sposób: „kiedy wszyscy są zdrowi, w rodzinie nie ma 

zamartwiania się i obawy o kogoś życie”, „ze względu na przebycie wielu poważnych 

chorób”, „bez zdrowia wszystko inne przestaje się liczyć, nie można się spełniać w wielu 

aspektach życia”. 

 Poza tym 17,2% licealistów stwierdziło, że dana wartość jest po prostu 

najważniejsza. Pozostałe rezultaty odnotowano na poziomie 1-3%, np. szacunek, lepsza 

przyszłość czy pomoc innym. 
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Tabela nr 41. Powód, że dana wartość jest najważniejsza w rodzinie uwzględniając wiek 

Powód 

Wiek 

Razem 

17 18 19 

n % n % n % n % 

Daje siłę 5 2,0 3 1,3 – – 8 1,5 

Jesteśmy 

wierzący 
4 1,6 7 3,0 1 2,0 12 2,2 

Każdy ma swoje 

poglądy 
1 0,4 – – 1 2,0 2 0,4 

Lepsza 

przyszłość 
3 1,2 4 1,7 3 6,0 10 1,9 

Najważniejsze 52 20,6 34 14,5 6 12,0 92 17,2 

Nie wiem 24 9,5 27 11,5 5 10,0 56 10,4 

Podstawa rodziny 93 36,9 72 30,8 12 24,0 177 33,0 

Pomoc innym 3 1,2 5 2,1 – – 8 1,5 

Rodzice dużo 

pracują 
7 2,8 1 0,4 – – 8 1,5 

Składowa innych 

wartości 
9 3,6 6 2,6 – – 15 2,8 

Stabilizacja 3 1,2 3 1,3 2 4,0 8 1,5 

Szacunek 3 1,2 10 4,3 2 4,0 15 2,8 

Wspólny czas 5 2,0 2 0,9 – – 7 1,3 

Życie 36 14,3 61 26,1 18 36,0 115 21,5 

Inne 3 1,2 – – – – 3 0,6 

*166 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 73 (17-latków), 76 (18-latków), 17 (19-

latków).  

Źródło: Badania własne 

 

 Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi uczniów biorąc pod uwagę ich płeć. 

Ponad 10% więcej mężczyzn niż kobiet nie podało powodu, dlaczego dana wartość jest 

najważniejsza w rodzinie. Fakt, że wartość jest podstawą rodziny wskazała większa 

liczba kobiet – prawie o 3 punkty procentowe.  
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 Z kolei uczennice częściej niż respondenci płci męskiej deklarowały, iż powodem 

jest istotność danej wartości oraz życie, które w ich opinii zapewnia zdrowie członków 

rodziny. Wśród mężczyzn pojawiło się zaś więcej odpowiedzi – nie wiem oraz rodzice 

dużo pracują. 

   

 

*166 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 100 kobiet, 66 mężczyzn 

Wykres nr 34. Powód, że dana wartość jest najważniejsza w rodzinie w rozbiciu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Wartość powinna być pielęgnowana przez członków rodziny. Sposoby dbania                   

o najważniejszą wartość w rodzinie wymienione przez licealistów zostały zebrane                       

w tabeli nr 42 i na wykresie nr 35. W wynikach nie zostało wzięte pod uwagę 195 osób, 

które nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie, co budzi niepokój. Bez wiedzy odnośnie 

dbania o istotną wartość trudno będzie młodzieży przekazywać ją kolejnym pokoleniom. 

 Rozmowa pomaga zdaniem 30,8% badanych pielęgnować najważniejszą wartość 

w rodzinie. Wskazało ją 44,7% wśród dziewiętnastolatków, a najmniej wskazań 

odnotowano w gronie uczniów mających 17 lat (27,0%). Licealiści wspominali                           

w odpowiedziach, że rozmawiają z bliskimi o problemach, o danej wartości.  

 Na drugim miejscu według odpowiedzi licealistów jest profilaktyka, zdrowy tryb 

życia. Ten sposób wymieniło najwięcej wśród uczniów mających 18 lat, tj. 27,3%, 

najmniej zaś w gronie dziewiętnastolatków – 21,3%. Licealiści opisywali ten sposób 

dbania o wartość następująco, np.: „uprawiamy sport, prawidłowo się odżywiamy, 

regularnie się badamy”, „mama jest lekarzem, pilnuje zdrowia”. 
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 Ponad 17% licealistów, jako sposób dbania o najważniejszą wartość w rodzinie 

wymieniło zarówno pomoc, wsparcie, jak i wspólny czas. Na liście znalazły się również: 

praca, uczestniczenie we mszy oraz modlitwa. 

 

Tabela nr 42. Sposób dbania o najważniejszą wartość w rodzinie uwzględniając wiek 

Powód 

Wiek 

Razem 

17 18 19 

n % n % n % n % 

Rozmowa 
63 27,0 72 31,7 21 44,7 156 30,8 

Pomoc, wsparcie 
45 19,3 37 16,3 7 14,9 89 17,6 

Praca 
10 4,3 10 4,4 2 4,3 22 4,3 

Uczestnictwo we 

mszy, modlitwa 

7 3,0 11 4,8 1 2,1 19 3,7 

Wspólny czas 
45 19,3 36 15,9 6 12,8 87 17,2 

Profilaktyka, 

zdrowy tryb życia 

53 22,7 62 27,3 10 21,3 125 24,7 

Różnie 
5 2,1 – – – – 5 1,0 

Nie wiem 
17 7,3 12 5,3 1 2,1 30 5,9 

*195 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 92 (17-latków), 83 (18-latków), 20 (19-latków) 

Źródło: Badania własne 

 

 Z wykresu nr 35 wynika, że respondenci płci męskiej częściej niż kobiety 

wskazywali jako sposób dbania o najważniejszą wartość w rodzinie rozmowę oraz nie 

wiedzieli, jak dba się o daną wartość.  

 Z kolei więcej uczennic niż mężczyzn deklaruje następujące sposoby: pomoc, 

profilaktyka i zdrowy tryb życia oraz wspólny czas z członkami rodziny.   
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*195 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 110 kobiet, 85 mężczyzn 

Wykres nr 35. Sposób dbania o najważniejszą wartość w rodzinie w rozbiciu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Interesujące jest również indywidualne postrzeganie wartości w rodzinie przez 

licealistów. Zebrany materiał empiryczny w tej kwestii przedstawia tabela nr 43 oraz 

wykres nr 36.  

 Nieco ponad połowa badanych stwierdza, że najistotniejszą wartością w rodzinie 

powinna być miłość. Najczęściej takiej odpowiedzi udzielili uczniowie pośród 

siedemnastolatków (54,5%), najrzadziej osoby w gronie tych mających 19 lat (41,1%). 

Argumentując swój wybór wskazywali na fakt, że: „miłość jest podstawą rodziny”, „bez 

miłości rodzina nie istnieje”, „miłość – powoduje odnoszenie się do siebie z szacunkiem”, 

„miłość kształtuje wartości, relacje, daje szczęście”, „bez miłości nie jest się w stanie żyć 

z drugim człowiekiem”.  

Zdrowie w tym zestawieniu uplasowało się na drugim miejscu – 21,3% uczniów 

podało tą wartość. Najczęściej jej wskazania odnotowano wśród osiemnastolatków – 

23,2%. Najmniej osób, którzy podawali zdrowie, jako najważniejszą wartość, która 

powinna być w rodzinie znajduje się w gronie najstarszych uczniów – 17,9%. Powody 

wybrania tej wartości, jakie wymieniali licealiści są następujące, m.in.: „zdrowie jest 

wartością, której nie możemy kupić”, „dzięki zdrowiu każdy z nas może funkcjonować 

tak jak chce”,  „zdrowie, żeby żyć”. 
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Tabela nr 43. Najważniejsza wartość w rodzinie według licealistów z uwzględnieniem 

wieku 

Wartość 

Wiek 
Razem 

17 18 19 

n % n % n % n % 

Miłość 
158 54,5 118 47,2 23 41,1 299 50,2 

Szczerość 
33 11,4 45 18,0 13 23,2 91 15,3 

Wiara 
5 1,7 7 2,8 1 1,8 13 2,2 

Nie wiem 
11 3,8 2 0,8 – – 13 2,2 

Zabawa 
4 1,4 – – 1 1,8 5 0,8 

Każda  
1 0,3 1 0,4 – – 2 0,3 

Zaufanie  
7 2,4 4 1,6 2 3,6 13 2,2 

Tolerancja 
21 7,2 13 5,2 4 7,1 38 6,4 

Zdrowie 
59 20,3 58 23,2 10 17,9 127 21,3 

Szacunek 
1 0,3 5 2,0 1 1,8 7 1,2 

Odpowie-

dzialność 

– – – – 2 3,6 2 0,3 

Pieniądze 
4 1,4 4 1,6 2 3,6 10 1,7 

*199 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 78 (17-latków), 100 (18-latków), 21 (19-latków)  

Źródło: Badania własne 

 

Badani wymieniali także wartości, tj. szczerość, wiara, tolerancja czy pieniądze. 

W kwestii szczerości młodzież licealna argumentowała: „kłamstwa niszczą relacje”, 

„szczerość, ponieważ sprawia, że możemy zaufać i czuć się bezpiecznie”. Jeśli chodzi                 

o wybór wiary, jako najważniejszej wartości, która zdaniem licealistów powinna być             

w rodzinie, uczniowie uzasadniali: „daje nadzieję na lepsze jutro”, „nadaje sens życiu”, 

„z niej wypływa miłość, dobro, itd.”.  
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Jedna wartość zaś pojawiła się tylko w odpowiedziach najstarszych uczniów, czyli 

odpowiedzialność. Licealiści podkreślali, że chodzi głównie o odpowiedzialność 

rodziców. 

 

 

*199 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 109 kobiet, 90 mężczyzn 

Wykres nr 36. Najważniejsza wartość w rodzinie według licealistów biorąc pod uwagę 

płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Jak wynika z wykresu nr 36 około 15% więcej kobiet niż mężczyzn deklaruje, że 

ich zdaniem to miłość powinna być najważniejsza w rodzinie. Uczennice również 

częściej wymieniały zdrowie oraz tolerancję.  

 Poza tym w opinii mężczyzn częściej niż kobiet, najważniejsza wartość w rodzinie 

to zabawa oraz pieniądze (majątek). 

 

Po analizie składowych więzi naturalnej, czyli istnienia: świadomości więzi 

naturalnej, kontaktów społecznych, wspólnych działań i wartości, można określić jej siłę. 

Najniższy wynik na skali więzi naturalnej był równy Min=0, natomiast najwyższy był 

równy Max=4,0. Przyjęto, że średni wynik między 3 – 4 będzie świadczył o silnej więzi 

naturalnej, 1-2 o słabej, a wynik równy 0 oznacza jej brak. 

Na podstawie obliczeń statystycznych stwierdza się, że więź naturalna licealistów 

jest silna. Średni wynik na skali więzi naturalnej w badanej grupie wynosił M=3,59, 

odchylenie standardowe było równe SD=0,80, a mediana była równa Me=4,0.  
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Licealiści zatem w zdecydowanej większości czują się związani ze swoją rodziną. 

Potwierdzają również prowadzenie rozmów i wspólnych działań przez członków rodziny. 

W większości wskazują także na istnienie wspólnych wartości w rodzinie. To istotne 

wyniki biorąc pod uwagę współczesną rzeczywistość, w której dominuje ciągły pośpiech 

ludzi i podkreśla się oddziaływanie nowych technologii.  

Silna więź z rodziną pokazuje przywiązanie młodzieży licealnej do swojej rodziny 

oraz potwierdza ważność tej grupy społecznej w życiu jednostki. Mechanizmy bowiem 

zachodzące w rodzinie rzutują na relacje nawiązywane poza środowiskiem rodzinnym. 

W przyszłości zaś stają się wzorem do budowania własnej rodziny. W czasach dominacji 

konsumpcji i sukcesu, obserwowanego przesunięcia socjalizacyjnego, licealistów 

charakteryzuje silna więź z rodziną.   
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3.2. Więź stanowiona młodzieży licealnej 

 

 Klasa, jako formalny element szkoły jest grupą, obok rodziny, w której dokonuje 

się proces socjalizacji. W tym środowisku wychowawczym człowiek nawiązuje nowe 

kontakty, poznaje siebie w odniesieniu także do innych, przyswaja aprobowane w nim 

zasady i normy. Zdaniem I. Ramik–Możewskiej, „powszechne jest w literaturze 

przekonanie, że o wartości klasy jako środowiska wychowawczego decyduje nie tyle jej 

struktura formalna, ile nieformalny układ stosunków interpersonalnych między 

uczniami”329. 

Poddano analizie składowe więzi stanowionej czyli istnienie: świadomości więzi 

stanowionej, kontaktów społecznych, wspólnych działań i wartości w klasie. 

 

Tabela nr 44. Podstawowe statystyki – poczucie związania z klasą 

Poczucie związania z klasą n % 

Tak 406 51,1 

Nie 389 48,9 

Razem  795 100 

Źródło: Badania własne  

 

 

Wykres nr 37. Procentowy podział grupy ze względu na poczucie związania z klasą 

Źródło: Badania własne  

                                                           
329 I. Ramik-Mażewska, Klasa szkolna jako przestrzeń innego, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 34, s. 91-92. 
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Zebrany materiał badawczy (tabela nr 44 i wykres nr 37) pokazuje, że istnienie 

świadomości więzi z klasą deklaruje nieco ponad połowa wszystkich badanych. 48,9% 

uczniów wskazuje brak poczucia związania ze swoją klasą szkolną. 

W dalszej analizie porównano odpowiedzi respondentów w zależności od ich 

wieku, płci i miejsca zamieszkania. Wykorzystane testy wykazały brak istotnych 

statystycznie związków pomiędzy cechami demograficznymi a poczuciem związania                  

z klasą. 

 Na podstawie danych zgromadzonych w poniższej tabeli można stwierdzić, że 

istnienie świadomości więzi z klasą szkolną deklaruje 52,9% z pośród mężczyzn. Nieco 

mniej kobiet udzieliło twierdzącej odpowiedzi odnośnie poczucia związania z klasą. 

Dokładny test Fishera=0,50; df=1; p=0,498. Badani niezależnie od płci w podobny 

sposób odpowiadali na pytanie dotyczące tego, czy czują się związani z klasą szkolną. 

 

Tabela nr 45. Wyniki analizy związków pomiędzy płcią a poczuciem związania z klasą 

 

Płeć 

Poczucie związania z klasą  

Ogółem 

 Nie Tak 

Kobieta n 265 267 532 

% 49,8 50,2 100,0 

Mężczyzna n 124 139 263 

% 47,1 52,9 100,0 

Ogółem n 389 406 795 

% 48,9 51,1 100,0 

Dokładny test Fishera=0,50; df=1; p=0,498 

Źródło: Badania własne 

 

Analiza statystyczna z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera wykazała brak 

istotnie statystycznego związku również między miejscem zamieszkania licealistów                 

a istnieniem świadomości więzi z klasą. Dokładny test Fishera=0,40; df=1; p=0,566. 

Respondenci bez względu, gdzie mieszkają udzielali zbliżonych odpowiedzi. Poczucie 
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związania z klasą deklaruje 52,4% wśród mieszkańców miast oraz 50,1% w gronie 

uczniów ze środowiska wiejskiego.  

Jeśli chodzi o wiek istnienie więzi z klasą deklaruje najwięcej, tj. 54,3% osób                

w grupie tych mających 17 lat. Pozytywnej odpowiedzi w tej kwestii udzieliło również 

51,9% wśród najstarszych uczniów oraz 47,4% w gronie osiemnastolatków. Najczęściej 

zatem licealiści mający 18 lat deklarowali brak poczucia związania z klasą szkolną. Na 

podstawie analizy statystycznej z wykorzystaniem testu  odnotowano brak istotnie 

statystycznego związku między wiekiem a istnieniem świadomości więzi stanowionej– 

=3,46; df=2; p=0,177. 

Zatem ze swoją klasą czuje się związanych 51,1% licealistów. Nie jest to tak 

jednoznaczny wynik, jak w przypadku istnienia więzi naturalnej. Poza tym wiek, płeć                  

i miejsce zamieszkania nie różnicują wskazań młodzieży licealnej odnośnie poczucia 

związania z klasą szkolną. 

W następnej kolejności zwrócono uwagę na ocenę przywiązania do klasy. Ponad 

50% badanych uczniów określa przywiązanie do klasy szkolnej na średnim poziomie. 

Pokazują to wyniki w tabeli nr 46 i na wykresie nr 38. Warto jednak podkreślić, że 1/3 

badanych deklarowała przywiązanie na niskim poziomie.  

 

Tabela nr 46. Ocena przywiązania do klasy z uwzględnieniem wieku 

Wiek 

Ocena przywiązania do klasy 

Razem 

Niskie Średnie Wysokie 

n % n % n % n % 

17 107 29,1 203 55,1 58 15,8 368 100,0 

18 128 36,6 172 49,1 50 14,3 350 100,0 

19 27 35,1 37 48,1 13 16,8 77 100,0 

Razem  262 33,0 412 51,8 121 15,2 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Pośród najmłodszych licealistów odnotowano najczęściej odpowiedzi wskazujące 

na średni poziom przywiązania do klasy szkolnej – 55,1%. Najmniej uczniów ocenia 
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swoje przywiązanie na takim poziomie w grupie dziewiętnastolatków, tj. 48,1%. Najstarsi 

respondenci zaś częściej niż ich młodsi koledzy deklarowali wysokie przywiązanie do 

klasy. Taką odpowiedź podało niespełna 17% pośród uczniów mających 19 lat.  

Niską ocenę wskazało najwięcej uczniów w grupie osiemnastolatków, czyli 

36,6,%. Podobnie odpowiedziało ponad 7% mniej badanych siedemnastolatków.   

Jak wynika z wykresu nr 38, 54,5% licealistów wśród tych mieszkających na wsi 

ocenia swoje przywiązanie z klasą szkolną jako średnie. Stanowi to ponad 6% więcej niż 

odpowiedzi uczniów z miasta. Poza tym respondenci ze środowiska miejskiego częściej 

niż z wiejskiego wskazywali na niskie i wysokie przywiązanie do klasy.  

 

 

Wykres nr 38. Ocena przywiązania do klasy w rozbiciu na miejsce zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

  

W klasie funkcjonują osoby odmienne pod wieloma względami, które stanowią 

formalnie jedną grupę. Pomiędzy nimi tworzą się relacje na różnym poziomie. Z badań 

CBOS wynika, że średnia liczba bliskich koleżanek/kolegów w liceum wynosi  4 osoby. 

Przeciętny uczeń (szkoły ponadgimnazjalnej) ma w klasie kilka takich bliskich osób 

(średnio 5), ale odpowiedzi są bardzo zróżnicowane – co czwarty uczeń ma w klasie co 

najwyżej jednego, dwóch przyjaciół (26%)330.  

                                                           
330 J. Kalka, Szkolne relacje, [w:] CBOS, Młodzież 2016, Warszawa 2016, s. 32-33,  

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1150305, [data dostępu: 15.12.2018] . 
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Analiza danych przedstawionych w tabeli nr 47 oraz na wykresie nr 39 pozwala 

stwierdzić, że 58,1% respondentów deklaruje średni poziom relacji z członkami swojej 

klasy. Z kolei ¼ licealistów ocenia je na wysokim poziomie. Nie oznacza to 

jednoznacznie przyjaźni między tymi osobami, ale świadczy o bliższych relacjach.  

 Wysoki poziom relacji zadeklarowało najwięcej uczniów wśród  

siedemnastolatków, tj. 26,4%, najmniej zaś licealistów w gronie tych mających 18 lat, 

czyli 23,7%. Z kolei wśród grupy osiemnastolatków najczęściej licealiści wskazywali na 

średni poziom relacji z członkami klasy szkolnej 58,8%.  

 Najmniej respondentów określa relacje z kolegami/koleżankami z klasy na bardzo 

niskim poziomie. W ten sposób odpowiedziało 5,2% pośród dziewiętnastolatków. 

Najstarsi uczniowie również najczęściej wskazywali na niski poziom relacji, tj. 13%. 

 

Tabela nr 47. Poziom relacji z koleżankami i kolegami z klasy uwzględniając wiek 

Wiek 

Poziom relacji z koleżankami i kolegami z klasy 

Razem Bardzo 

niski 
Niski Średni Wysoki 

n % n % n % n % n % 

17 18 4,9 41 11,1 212 57,6 97 26,4 368 100,0 

18 17 4,9 44 12,6 206 58,8 83 23,7 350 100,0 

19 4 5,2 10 13,00 44 57,1 19 24,7 77 100,0 

Razem  39 4,9 95 12,0 462 58,1 199 25,0 795 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Wykres nr 39. Poziom relacji z koleżankami i kolegami z klasy ze względu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

Większe dysproporcje można dostrzec wśród licealistów uwzględniając ich płeć. 

62,2% kobiet ocenia relacje z członkami klasy na średnim poziomie. To ponad 10% 

więcej niż takich odpowiedzi wśród mężczyzn. Z kolei respondenci płci męskiej częściej 

deklarowali wysoki oraz niski poziom relacji. Różnice stanowią odpowiednio 6% oraz 

5%.  

 Bardzo niski poziom relacji z kolegami/koleżankami z klasy szkolnej wskazało 

tyle samo kobiet co mężczyzn, czyli 4,9%.  

 Rozmowa pozwala na nawiązanie bliższej relacji. Umożliwia ona poznanie 

rozmówcy, ale także lepszą współpracę w grupie. Podobnie jak w przypadku rodziny, 

licealiści w zdecydowanej większości deklarują prowadzenie rozmów z członkami swojej 

klasy.  

   

Tabela nr 48. Podstawowe statystyki – rozmowa członków klasy 

Rozmowa członków klasy n % 

Tak 755 95,0 

Nie 40 5,0 

Razem  795 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Wykres nr 40. Procentowy podział grupy ze względu na rozmowę członków klasy 

Źródło: Badania własne 

 

Zgodnie z wynikami z tabeli nr 48 i wykresu nr 40 rozmowy prowadzone przez 

członków klasy zadeklarowało 95% respondentów. Tylko 5% licealistów udzieliło 

negatywnej odpowiedzi w tej kwestii. W związku z tym koledzy/koleżanki z klasy 

prowadzą ze sobą rozmowy na różne tematy. 

 Dane przedstawione w poniższej tabeli dotyczą związku między miejscem 

zamieszkania a prowadzeniem rozmów przez członków klasy. 

W wyniku przeprowadzonej analizy zauważa się, że rozmowę członków klasy 

deklaruje 95,2% uczniów pośród mieszkańców wsi oraz 94,7% badanych w grupie tych 

z miasta. Analiza statystyczna z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera wykazała brak 

istotnie statystycznego związku. Znaczy to tyle, że licealiści niezależnie od miejsca 

zamieszkania w podobny sposób odpowiadali odnośnie istnienia kontaktów społecznych 

w klasie. Dokładny test Fishera=0,11; df=1; p=0,746.  
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Tabela nr 49. Wyniki analizy związków pomiędzy miejscem zamieszkania a rozmową 

członków klasy 

Miejsce 

zamieszkania 

Rozmowa między członkami klasy Ogółem 

 Nie Tak 

Miasto n 18 320 338 

% 5,3 94,7 100,0 

Wieś n 22 435 457 

% 4,8 95,2 100,0 

Ogółem n 40 755 795 

% 5,0 95,0 100,0 

Dokładny test Fishera=0,11; df=1; p=0,746 

Źródło: Badania własne 

 

Uwzględniając wiek respondentów odnotowano, iż 97,4% wśród osób mających 

19 lat deklaruje rozmowę członków klasy szkolnej. Takiej odpowiedzi udzieliło także 

94,8% w grupie najmłodszych badanych oraz 94,6% wśród osiemnastolatków. Dzięki 

zastosowaniu testu  nie zauważa się istotnie statystycznego związku. =1,08; df=2; 

p=0,582. Zatem wskazania licealistów bez względu na wiek były zbliżone.  

 Brak istotnie statystycznego związku odnotowano również między płcią                              

a prowadzeniem rozmów przez członków klasy. Dokładny test Fishera=0,70; df=1; 

p=0,863. Wyniki bowiem w zależności od płci były porównywalne. Istnienie kontaktów 

społecznych w klasie zadeklarowało 95,1% kobiet oraz 94,7% mężczyzn. 

 Licealiści zatem prowadzą rozmowy z kolegami i koleżankami z klasy szkolnej. 

Co więcej, cechy demograficzne nie determinują odpowiedzi młodzieży licealnej                   

w kwestii istnienia kontaktów społecznych w klasie.  

Wspólny dzienny czas spędzany z klasą determinowany jest głównie 

zaplanowanymi zajęciami w szkole. W ich trakcie uczniowie razem zdobywają wiedzę, 

współpracują oraz prowadzą dyskusje. Dochodzi do tego możliwość spotkań z członkami 

klasy poza szkołą. 
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Tabela nr 50. Dzienny czas spędzany z klasą uwzględniając wiek 

Wiek 

Dzienny czas spędzany z klasą (w godzinach) 

Razem Mniej 

niż 1 

1-2 

godziny 

3-4 godziny Więcej niż 

4 

n % n % n % n % n % 

17 10 2,7 12 3,3 44 11,9 302 82,1 368 100,0 

18 4 1,1 5 1,5 56 16,0 285 81,4 350 100,0 

19 2 1,6 2 2,6 17 22,1 56 72,7 77 100,0 

Razem  16 2,0 19 2,4 117 14,7 643 80,9 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Zgromadzone dane w tabeli nr 50 oraz na wykresie nr 41 wskazują, że 80,9% 

licealistów spędza ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy więcej niż 4 godziny 

dziennie. Najwięcej takich odpowiedzi odnotowano wśród najmłodszych uczniów, tj. 

82,1%.  

Zastanowienia wymagają deklaracje odnośnie 1-2 godzin oraz mniej niż 1 

godziny dziennie. Najczęściej dany czas wybierali uczniowie w gronie tych mających 17 

lat. Może to świadczyć o nieuczęszczaniu na zajęcia szkolne z różnych przyczyn, np. 

dobrowolne opuszczanie lekcji lub problemy zdrowotne (część uczniów uczęszczała do 

liceum z klasami integracyjnymi). 
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Wykres nr 41. Dzienny czas spędzany z klasą biorąc pod uwagę płeć 

Źródło: Badania własne 

 

Analizując dane dotyczące płci respondentów i deklarowanego dziennego czasu 

z członkami klasy można stwierdzić, że prawie 9% więcej kobiet niż mężczyzn 

wskazywało odpowiedź – więcej niż 4 godziny. Odwrotna sytuacja ma miejsce odnośnie 

spędzania z klasą 3-4 godzin.  

 Najmniej kobiet określiło wspólny czas z członkami klasy na 1-2 godziny 

dziennie, a wśród mężczyzn jedynie 1,1% spędza z nimi mniej niż 1 godzinę dziennie. 

 W strukturze klasy szkolnej powstają mniejsze grupy towarzyskie, które tworzą 

osoby posiadające lepszy kontakt ze sobą, wspólne pasje, zbliżone cele lub inny powód. 

Tabela nr 51 i wykres nr 42 prezentują deklaracje licealistów odnośnie istnienia tego typu 

grup w ich klasie.  

Zdecydowana większość badanych potwierdziła funkcjonowanie mniejszych 

grup towarzyskich w obrębie klasy, tj. 98,2%. Powstają one ze względu na bliższe relacje 

czy zainteresowania, ale także aby zaspokoić potrzebę przynależności i możliwości 

zaimponowania. Mogą prowadzić również do osamotnienia i odrzucenia pewnych osób.  

M. Kokociński stwierdza, dzięki swoim badaniom,  że „grupy rówieśnicze egzystujące                   

w ramach klasy szkolnej przestają mieć duże znaczenie. Dla niemal co czwartego 

respondenta klasa szkolna nie jest miejscem, z którego pochodzą najbliżsi przyjaciele”331. 

                                                           
331 M. Kokociński, Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży, Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2011, s. 126, https://www.wskiz.edu/files/uczelnia/ 

ebook_rola_grupy.pdf, [data dostępu: 15,12,2018]. 
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 Prawie wszyscy osiemnastolatkowie potwierdzają istnienie mniejszych grup                     

w klasie szkolnej. Najczęściej negatywną odpowiedź w tej kwestii wskazywali uczniowie 

pośród siedemnastolatków, tj. 3%.  

 

Tabela nr 51. Istnienie mniejszych grup towarzyskich w klasie uwzględniając wiek 

Wiek 

Istnienie mniejszych grup w klasie 

Razem 

Tak  Nie 

n % n % n % 

17 357 97,0 11 3,0 368 100,0 

18 349 99,7 1 0,3 350 100,0 

19 75 97,4 2 2,6 77 100,0 

Razem  781 98,2 14 1,8 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 42. Istnienie mniejszych grup towarzyskich w klasie w rozbiciu na miejsce 

zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

  

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów, 98,5% w gronie uczniów 

z miasta potwierdza, że w ich klasie utworzyły się grupy towarzyskie. Fakt ten deklaruje 
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98% licealistów pośród tych mieszkających na wsi. Miejsce zamieszkania zatem nie 

różnicuje odpowiedzi badanych.  

Przedstawiciele generacji Z kontaktują się z innymi, w tym ze znajomymi                              

i rodziną przez portale społecznościowe. Materiał empiryczny dotyczący prowadzenia 

rozmów z członkami klasy w serwisach został przedstawiony w tabeli nr 52 i na wykresie 

nr 43.  

 

Tabela nr 52. Kontakt z członkami klasy przez portale społecznościowe                                                

z uwzględnieniem wieku 

Wiek 

Kontakt z członkami klasy przez 

portale społecznościowe Razem 

Tak Nie 

n % n % n % 

17 353 96,0 15 4,0 368 100,0 

18 341 98,0 7 2,0 348 100,0 

19 76 98,7 1 1,3 77 100,0 

Razem  770 97,1 23 2,9 793 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

97,1% respondentów, którzy posiadają profil na portalu społecznościowym,  

komunikuje się za jego pomocą z koleżankami i kolegami z klasy. Takiej odpowiedzi 

udzieliło prawie 99% wśród najstarszych uczniów. Potwierdza to zatem kontaktowy cel 

korzystania z serwisów społecznościowych.  

Z kolei 4% w grupie siedemnastolatków nie potwierdza kontaktu z członkami 

klasy przez portale społecznościowe. Stanowi to 3% więcej niż wśród 

dziewiętnastolatków.  

Jeśli chodzi o płeć respondentów i kontakt z członkami klasy przez portale 

społecznościowe można stwierdzić, że nieznacznie częściej postępują w ten sposób 

kobiety.  
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Wykres nr 43. Kontakt z członkami klasy przez portale społecznościowe  ze względu na 

płeć 

Źródło: Badania własne 

 

Uzyskane dane przedstawione w tabeli nr 53 i na wykresie nr 44 wskazują, że 

ponad 80% uczniów codziennie rozmawia z koleżankami i kolegami z klasy szkolnej. 

Najczęściej deklarowali taką częstotliwość uczniowie w gronie tych mających 17 lat – 

86,4%, najrzadziej zaś odnotowano taką odpowiedź wśród dziewiętnastolatków – 73,7%  

 

Tabela nr 53. Częstotliwość kontaktu z członkami rodziny przez portale społecznościowe 

z uwzględnieniem wieku 

Wiek 

Częstotliwość kontaktu z członkami klasy przez 

portale społecznościowe 
Razem 

Codziennie 
Raz w 

tygodniu 

Raz w 

miesiącu 

Raz na kilka 

miesięcy 

n % n % n % n % n % 

17 305 86,4 39 11,1 4 1,1 5 1,4 353 100,0 

18 274 80,4 60 17,6 6 1,7 1 0,3 341 100,0 

19 56 73,7 17 22,4 1 1,3 2 2,6 76 100,0 

Razem  635 82,5 116 15,1 11 1,4 8 1,0 770 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Z kolei odpowiedzi raz w tygodniu zaznaczyło 22,4% w grupie najstarszych 

licealistów, czyli ponad dwa razy więcej niż wśród siedemnastolatków. Pozostałe 

odpowiedzi uzyskały znikome wyniki. Oznacza to chęć bycia w stałym kontakcie                           

z członkami klasy, czego motywem mogą być sprawy szkolne albo towarzyskie. 

 

 

Wykres nr 44. Częstotliwość kontaktu z członkami klasy przez portale społecznościowe 

biorąc pod uwagę płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Dane przedstawione na powyższym wykresie wskazują, że więcej kobiet niż 

mężczyzn kontaktuje się codziennie za pomocą serwisów społecznościowych                                   

z kolegami/koleżankami z klasy. Taką częstotliwość komunikacji wskazało 83,8% kobiet 

i 79,6% mężczyzn.  

Z kolei wśród respondentów płci męskiej częściej odnotowano komunikację raz 

w tygodniu. Uczennic, które podały tą odpowiedź było 5% mniej. Najmniej osób bez 

względu na płeć kontaktuje się z członkami klasy szkolnej raz na kilka miesięcy. 

Grona znajomych przedstawicieli generacji Z charakteryzują się dużą 

liczebnością. Z badań wynika również, że znajdują się w nich członkowie rodziny i klasy. 

 Analiza materiału badawczego przedstawionego w tabeli nr 54 oraz na wykresie 

nr 45 pozwala stwierdzić, że 65,2% respondentów potwierdza posiadanie koleżanek                      

i kolegów z klasy w wirtualnym gronie znajomych.  

Pozytywnej odpowiedzi jeśli chodzi o posiadanie członków klasy wśród 

znajomych w serwisie społecznościowym potwierdza 67,5% w grupie 
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dziewiętnastolatków. Najmniej zaś wskazań tego typu odnotowano wśród 

osiemnastolatków – 66,1%.  

Najczęściej brak członków klasy wśród znajomych na portalu społecznościowym 

deklarowali uczniowie wśród tych mających 17 lat, czyli 36,1%.  

 

Tabela nr 54. Posiadanie członków klasy w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym uwzględniając wiek 

Wiek 

Posiadanie członków klasy              

w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym 
 

Razem 

Tak Nie 

n % n % n % 

17 235 63,9 133 36,1 368 100,0 

18 230 66,1 118 33,9 348 100,0 

19 52 67,5 25 32,5 77 100,0 

Razem  517 65,2 276 34,8 793 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 45. Posiadanie członków klasy w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym w rozbiciu na płeć 

Źródło: Badania własne 
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 Biorąc pod uwagę płeć licealistów dostrzegalna jest niespełna 7% różnica jeśli 

chodzi o posiadanie członków klasy w gronie znajomych w serwisie. Więcej 

pozytywnych odpowiedzi odnotowano wśród kobiet, tj. 67,1%.  

 

Tabela nr 55. Powód nieposiadania członków klasy w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym z uwzględnieniem wieku 

Wiek 

Powód nieposiadania członków klasy w gronie znajomych 

na portalu społecznościowym 
 

Razem 
Nie chcę Nie wiem 

Brak 

zaproszenia 

Nie lubię 

jej/jego 

Nie 

rozmawiam 

n % n % n % n % n % n % 

17 30 44,8 5 7,5 10 14,9 19 28,4 3 4,5 67 100,0 

18 29 44,6 5 7,7 12 18,5 18 27,7 1 1,5 65 100,0 

19 2 40,0 – – 1 20,0 2 40,0 – – 5 100,0 

Razem  61 44,5 10 7,3 23 16,8 39 28,5 4 2,9 139 100,0 

 Źródło: Badania własne 

 

35% licealistów nie posiada członków klasy w gronie swoich znajomych na 

portalu społecznościowym. W tabeli nr 55 i na wykresie nr 46 zaprezentowano wyniki 

odnośnie powodów nieposiadania koleżanek i kolegów z klasy wśród znajomych                      

w serwisie. Nie uwzględniono braków odpowiedzi osób, które wskazywały, że nie mają 

członków klasy w gronie znajomych na portalu. Najwięcej uczniów pośród 

dziewiętnastolatków nie podało żadnego powodu. 

44,5% uczniów, którzy podali powód, nie chce mieć danej osoby w gronie 

znajomych. Odpowiedziało tak 44,6% w gronie osiemnastolatków. Na liście powodów 

pojawiły się także: brak zaproszenia, brak rozmów z koleżanką/kolegą czy brak sympatii 

w stosunku do niej/niego. Pierwszy z wymienionych odnotowano najczęściej pośród 

dziewiętnastolatków – 20%, drugi zaś w grupie najmłodszych licealistów, tj. 4,5%. Nieco 

ponad 7% respondentów nie wie, jaki jest powód tego, że nie mają członków klasy pośród 

znajomych w serwisie społecznościowym. 
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Wykres nr 46. Powód nieposiadania członków klasy w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym biorąc pod uwagę płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Analiza danych z powyższego wykresu pozwala stwierdzić, że respondenci płci 

męskiej częściej niż uczennice podawali brak zaproszenia do grona znajomych przez 

kolegę/ koleżankę oraz fakt, że nie chcą posiadać kogoś w znajomych.  

 Z kolei kobiety częściej niż mężczyźni nie wiedziały, jaki istnieje powód, a także 

deklarowały, że nie lubią kolegi/koleżanki i w związku z tym nie mają go/jej w gronie 

znajomych w serwisie społecznościowym. 

Wykonywanie wspólnych działań integruje członków danej grupy i stwarza 

warunki do współpracy i komunikacji. W klasie szkolnej czynności związane są głównie 

ze sprawami szkolnymi, klasowymi, tj. przygotowanie prezentacji, uroczystości czy 

organizacja wycieczek klasowych.  

Nieco ponad połowa licealistów deklaruje podejmowanie wspólnych działań                        

z koleżankami i kolegami z klasy, co pokazują dane w tabeli nr 56 i na wykresie nr 47.  

Z kolei 47,8% z pośród wszystkich badanych zauważa, że w ich klasie członkowie nie 

wykonują niczego razem.  
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Tabela nr 56. Podstawowe statystyki – wspólne działania członków klasy 

Wspólne działania członków klasy n % 

Tak 415 52,2 

Nie 380 47,8 

Razem 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 47. Procentowy podział grupy ze względu na wspólne działania członków 

klasy  

Źródło: Badania własne 

 

Można dostrzec pewne zależności od płci badanych. Dane przedstawione na 

wykresie nr 48 wskazują, że wspólne działania w klasie deklaruje 55,3% kobiet. Takiej 

odpowiedzi udzieliło 46,0% mężczyzn.  

Na podstawie analizy statystycznej z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera 

można stwierdzić istotny statystycznie związek. Kobiety częściej niż mężczyźni 

deklarowały wykonywanie wspólnych działań przez członków klasy szkolnej. Dokładny 

test Fishera=6,04; df=1; p=0,016. Wartość współczynnika V Cramera wskazuje, że siła 

tego związku jest słaba V Cramera=0,087. 
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Wykres nr 48. Procentowy rozkład wspólnych działań członków klasy w zależności od 

płci 

Źródło: Badania własne  

 

Poniższa tabela zawiera wyniki analizy związków pomiędzy wiekiem a istnieniem 

wspólnych działań w klasie szkolnej. 

Respondenci wśród tych mających 17 lat najczęściej wskazywali na wspólne 

aktywności członków klasy. Taką odpowiedź wskazało 57,6% uczniów w tym wieku. 

Stanowi to 10% więcej niż pozytywnych wskazań w grupie osiemnastolatków. Z kolei 

uczniowie, którzy mają 18 i 19 lat w większości deklarowali brak wspólnych działań                   

w klasie szkolnej. Może to przejawiać indywidualizm starszych licealistów, niechęć do 

współpracy. 

Na podstawie analizy statystycznej z wykorzystaniem testu  można stwierdzić, 

że uczniowie mający 17 lat częściej niż starsi licealiści deklarują podejmowanie 

wspólnych działań przez członków klasy. Iloraz wiarygodności =8,04; df=2; p=0,018. 

Wartość współczynnika V Cramera wskazuje, że siła tego związku jest słaba                                          

V Cramera=0,101. 
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Tabela nr 57. Wyniki analizy związków pomiędzy wiekiem a wspólnymi działaniami 

członków klasy 

 

Wiek 

Istnienie wspólnych działań w klasie 

 

 

Ogółem 

 Nie Tak 

17 n 156 212 368 

% 42,4 57,6 100,0 

18 n 184 166 350 

% 52,6 47,4 100,0 

19 n 40 37 77 

% 51,9 48,1 100,0 

Ogółem n 

% 

380 415 795 

47,8 52,2 100,0 

=8,04; df=2; p=0,018; V Cramera=0,101 

Źródło: Badania własne 

 

 Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania uczniów, 53,6% wśród mieszkańców wsi 

deklaruje istnienie wspólnych działań w klasie. Takiej odpowiedzi udzieliło 50,3%                      

w gronie respondentów z miasta. Dokładny test Fishera=0,86; df=1; p=0,389 nie wskazał 

istotnie statystycznego związku.  

 Zatem ponad połowa respondentów deklaruje wykonywanie czegoś wspólnie 

przez członków klasy. Płeć i wiek zaś różnicują wskazania licealistów. 

Respondenci, którzy wskazali na wspólne działania wykonywane przez członków 

klasy wymienili ich przykłady, które zostały zestawione w tabeli nr 58 oraz na wykresie 

nr 49. Uczniowie mogli wskazać kilka aktywności. Na liście aktywności znalazły się 

zarówno te podejmowane na terenie szkoły, jak również poza nią, choć tych pierwszych 

było zdecydowanie więcej. W wynikach nie zostały wzięte pod uwagę osoby, które 

pomimo deklaracji wspólnych działań w klasie, nie podały żadnego przykładu. 
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Tabela nr 58. Przykłady działań wspólnych w klasie uwzględniając wiek 

Przykłady działań 

wspólnych                  

w klasie 

Wiek Razem 

17 18 19  

n % n % n % n % 

Wycieczki 

klasowe 51 29,1 22 25,3 5 15,6 93 26,3 

Projekty, 

prezentacje 19 10,9 14 15,8 2 6,3 44 12,5 

Akcje, 

uroczystości 

szkolne 
6 3,4 – – – – 6 1,7 

Aktywność 

fizyczna 1 0,6 2 1,4 – – 3 0,8 

Chodzenie do 

szkoły, sprawy 

klasowe 
14 8,0 8 5,5 2 6,3 24 6,8 

Spożywanie 

posiłków 6 3,4 2 1,4 1 3,1 9 2,5 

Palenie 

papierosów 3 1,7 2 1,4 – – 5 1,4 

Nauka 26 14,9 35 24,0 6 18,8 67 19,0 

Spotkania po 

lekcjach 44 25,1 43 29,5 17 53,1 104 29,5 

Rozmowa 27 15,4 9 6,2 2 6,3 38 10,8 

Zakupy 1 0,6 5 3,4 – – 6 1,7 

*62 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 37 (17-latków), 20 (18-latków), 5 (19-latków) 

Źródło: Badania własne 

 

29,5% uczniów drugich i trzecich klas liceum najczęściej spotyka się z członkami 

klasy po lekcjach. Takiej odpowiedzi udzieliło najwięcej osób w grupie 

dziewiętnastolatków, tj. 53,1%, najmniej zaś wśród najmłodszych licealistów – 25,1%.  
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Pośród siedemnastolatków odnotowano najwięcej wskazań w kwestii organizacji 

wycieczek i ogniska klasowego, czyli 29,1%.  

 Na trzecim miejscu w opinii respondentów znalazła się nauka, jako wspólne 

działanie członków klasy. Podało tą aktywność najwięcej, bo 24% w gronie 

osiemnastolatków.  

Poza tym wśród odpowiedzi znalazły się również, choć mniej popularne: sprawy 

klasowe, rozmowa, uroczystości szkolne czy zakupy.  

 Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie nr 49, najpopularniejszym 

działaniem wśród licealistów z miasta są wycieczki klasowe. Z kolei uczniowie ze wsi 

najczęściej wymieniali spotkania po lekcjach. 

 Poza tym respondenci mieszkający w mieście, częściej niż ci ze środowiska 

wiejskiego razem z członkami klasy wykonują projekty i prezentacje na zajęciach 

szkolnych. Badani ze wsi zaś więcej rozmawiają i uczą się razem z kolegami/koleżankami 

z klasy. Najmniej wskazań zarówno wśród uczniów z miasta, jak i mieszkających na wsi 

dotyczy aktywności fizycznej.  

 

 

*62 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 26 uczniów z miasta, 36 osób ze wsi 

Wykres nr 49. Przykłady działań wspólnych w klasie w rozbiciu na miejsce zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

 

Po poznaniu wspólnych aktywności członków klas licealnych skupiono uwagę na 

działaniach z koleżankami i kolegami z klasy na przerwach szkolnych. Zebrany materiał 
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badawczy przedstawia tabela nr 59 i wykres nr 50. 89 osób nie podało żadnego działania, 

dlatego nie uwzględniono ich w obliczeniach.  

 

Tabela nr 59. Przykłady działań z członkami klasy na przerwach z uwzględnieniem wieku 

Przykłady 

działań                        

z członkami 

klasy na 

przerwach 

Wiek 

Razem 

17 18 19 

n % n % n % n % 

Palenie 

papierosów 

7 2,1 11 3,5 2 3,1 20 2,8 

Spożywanie 

posiłków 

29 8,8 24 7,7 5 7,7 58 8,2 

Rozmowa 285 86,4 271 87,1 57 87,7 613 86,8 

Spacery 8 2,4 6 1,9 1 1,5 15 2,1 

Nauka 21 6,4 22 7,1 2 3,1 45 6,4 

Nic 18 5,5 6 1,9 4 6,2 28 4,0 

Nie wiem 1 0,3 – – – – 1 0,1 

Inne 2 0,6 1 0,3 3 4,6 6 0,8 

*89 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 38 (17-latków), 39 (18-latków), 12 (19-

latków).  

Źródło: Badania własne 

 

86,8% respondentów deklaruje, że rozmawia na przerwach z członkami swojej 

klasy. To dominujące działanie licealistów między lekcjami. Taką odpowiedź wskazało 

najwięcej uczniów wśród tych mających 19 lat, tj. 87,7%.  

Na liście działań, z wynikami poniżej 10% znalazły się również: spożywanie 

posiłków, spacery czy nauka. Pierwsze dwie aktywności deklarowało więcej 

siedemnastolatków, zaś ostatnią z podanych – uczniowie mający 18 lat.  
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Ponadto 4,0% licealistów nic nie robi na przerwach ze swoimi koleżankami                              

i kolegami z klasy, w tym najwięcej uczniów pośród dziewiętnastolatków – 6,2%.  

 

 

*89 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 38 kobiet, 51 mężczyzn 

Wykres nr 50. Przykłady działań z członkami klasy na przerwach w rozbiciu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Poddając analizie wyniki dotyczące działań z członkami klasy na przerwach 

zaobserwowano, że nieznacznie więcej kobiet niż mężczyzn podejmuje między lekcjami 

rozmowę z kolegami/koleżankami z klasy. Uczennice znacznie częściej niż respondenci 

płci męskiej zaś uczą się i spożywają posiłki razem z członkami klasy.  

 Poza tym wśród mężczyzn częściej niż w grupie kobiet pojawiało się palenie 

papierosów z kolegami/koleżanki z klasy oraz brak działań na przerwach z członkami 

klasy.  

 W grupach społecznych, w tym w klasie szkolnej, człowiek w kontaktach                           

z jednostkami doświadcza i określa wartości, które później uwewnętrznia i którymi się 

kieruje.  

Wyniki dotyczące istnienia wspólnych wartości w klasie prezentuje tabela nr 60 

oraz wykres nr 51. 

 Większość licealistów, tj. 63,6% deklaruje, że w ich klasie istnieją wspólne 

wartości. Pozostałe 36,4% neguje fakt wyznawania tożsamych wartości przez członków 

klasy szkolnej. 
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Tabela nr 60. Podstawowe statystyki – istnienie wspólnych wartości w klasie 

Istnienie wspólnych wartości w klasie n % 

Tak 506 63,6 

Nie 289 36,4 

Razem 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 51. Procentowy podział grupy ze względu na istnienie wspólnych wartości     

w klasie 

Źródło: Badania własne 

 

W dalszej analizie statystycznej nie odnotowano istotnych statycznie związków 

między wiekiem, płcią oraz miejscem zamieszkania a występowaniem wspólnych 

wartości w klasie szkolnej.  

Z danych przedstawionych w poniższej tabeli wynika, że istnienie wspólnych 

wartości w klasie deklaruje 65,9% uczniów wśród tych ze środowiska wiejskiego oraz 

60,7% w gronie mieszkańców miast. Analiza statystyczna z wykorzystaniem dokładnego 

testu Fishera wykazała brak istotnie statystycznego związku. Zatem badani niezależnie 

od miejsca zamieszkania w podobny sposób odpowiadali na pytanie o istnienie 

wspólnych wartości w klasie. Dokładny test Fishera=2,28; df=1; p=0,136. 

36,4%

63,6% nie

tak
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Tabela nr 61. Wyniki analizy związków pomiędzy miejscem zamieszkania a istnieniem 

wspólnych wartości w klasie 

 

Miejsce 

zamieszkania 

Istnienie wspólnych wartości w klasie  

Ogółem 

 Nie Tak 

Miasto n 133 205 338 

% 39,3 60,7 100,0 

Wieś n 156 301 457 

% 34,1 65,9 100,0 

Ogółem n 289 506 795 

% 36,4 63,6 100,0 

Dokładny test Fishera=2,28; df=1; p=0,136 

Źródło: Badania własne 

 

Zbliżone wyniki uzyskano również biorąc pod uwagę wiek badanych. 65,8% 

wśród siedemnastolatków zadeklarowało, że w ich klasie są tożsame wartości. Takiej 

samej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 62,6% osób pośród tych mających 18 lat oraz 

58,4% w gronie najstarszych uczniów. Dzięki analizie statystycznej z wykorzystaniem 

testu  odnotowano brak istotnie statystycznego związku –  =1,79 ; df=2; p=0,409. 

Uwzględniając płeć licealistów również nie zauważono istotnie statystycznego 

związku. Dokładny test Fishera=1,73; df=1; p=0,210. Istnienie wspólnych wartości                   

w klasie szkolnej potwierdziło 65,2% kobiet oraz 60,5% mężczyzn.  

Uczniowie w większości deklarowali, że w ich klasie istnieją wspólne wartości. 

Członków w klasie może  łączyć przyjaźń, chęć do nauki i osiągnięcia sukcesu, zabawa. 

Cechy demograficzne nie różnicują odpowiedzi licealistów.  

Licealiści wypełniający ankietę stworzyli hierarchię wartości w klasie, 

porządkując podane od 1 do 10332. Zbiorcze wyniki zebrano w tabeli nr 62 (rozkład 

liczbowy) i nr 63 (rozkład procentowy) oraz na wykresie nr 52. 

                                                           
332 Wartości wybrano na podstawie: M. J. Szymański, Młodzież wobec wartości…, A. Błasiak, Młodzież a 

świat... 
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 1/3 badanych na pierwszym miejscu wybrała przyjaźń, jako wartość 

najważniejszą dla członków klasy. Wskazania tej wartości maleją na dalszych pozycjach. 

Co piąty licealista deklarował na pierwszej pozycji pracę/naukę oraz zabawę. Poza tym 

wyniki odnośnie pracy/nauki od 2 do 8 miejsca w zestawieniu utrzymują się na poziomie 

średnio 10%, zaś dotyczące zabawy są zbliżone od 3 do 7 pozycji. Za najmniej ważne 

wartości uczniowie deklarują piękno (9 miejsce) i sławę (10 miejsce).  

 

Tabela nr 62. Uporządkowane wartości w klasie 

Wartości            

w klasie 

Miejsce w hierarchii wartości 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zabawa 101 72 52 55 47 62 54 27 23 13 506 

Sława 19 40 30 35 12 13 38 54 91 174 506 

Praca/ 

nauka 
105 46 53 42 55 56 51 52 37 9 506 

Aktywność 

fizyczna 
5 21 35 41 21 49 72 92 70 100 506 

Tolerancja 56 52 75 70 79 38 43 41 24 28 506 

Szczerość 23 112 88 54 53 58 40 36 26 16 506 

Przyjaźń 165 89 63 48 42 32 33 12 16 6 506 

Odpowie-

dzialność 
7 38 59 95 83 77 48 48 31 20 506 

Piękno 5 9 31 15 30 52 76 88 136 64 506 

Dobro 23 28 25 51 83 68 53 57 49 69 506 

Źródło: Badania własne 
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Tabela nr 63. Uporządkowane wartości w klasie– rozkład procentowy 

Wartości   

w klasie 

Miejsce w hierarchii wartości 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zabawa 20,0 14,2 10,3 10,9 9,3 12,3 10,7 5,3 4,5 2,6 100,0 

Sława 3,8 7,9 5,9 6,9 2,4 2,6 7,5 10,7 18,0 34,4 100,0 

Praca/ 

nauka 
20,8 9,1 10,5 8,3 10,9 11,1 10,1 10,3 7,3 1,8 100,0 

Aktywność

fizyczna 
1,0 4,2 6,9 8,1 4,2 9,7 14,2 18,2 13,8 19,8 100,0 

Tolerancja 11,1 10,3 14,8 13,8 15,6 7,5 8,5 8,1 4,7 5,5 100,0 

Szczerość 4,5 22,1 17,4 10,7 10,5 11,5 7,9 7,1 5,1 3,2 100,0 

Przyjaźń 32,6 17,6 12,5 9,5 8,3 6,3 6,5 2,4 3,2 1,2 100,0 

Odpowie-

dzialność 
1,4 7,5 11,7 18,8 16,4 15,2 9,5 9,5 6,1 4,0 100,0 

Piękno 1,0 1,8 6,1 3,0 5,9 10,3 15,0 17,4 26,9 12,6 100,0 

Dobro 4,5 5,5 4,9 10,1 16,4 13,4 10,5 11,3 9,7 13,6 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Wykres nr 52. Uporządkowane wartości w klasie 

Źródło: Badania własne 

 

Oprócz istnienia wspólnych wartości oraz ich hierarchii istotne są powody, dla 

których dana wartość jest najważniejsza. Odpowiedzi uzyskane od licealistów 

przedstawiono w tabeli nr 64 i na wykresie nr 53. Nie uwzględniono braku odpowiedzi 

134 osób, które wcześniej wskazywały na wspólne wartości w klasie i dokonały ich 

hierarchii. Może to świadczyć albo o braku wiedzy uczniów, albo o trudnościach                           

w określeniu powodu, gdyż wartość uznawana jest za najważniejszą bez przyczyny.  

Najczęściej wymieniany motyw łączy się z pracą/nauką. 19,5% uczniów 

deklaruje, że ich klasa jest ambitna, chce iść na dobre studia, wykonywać wymarzony 

zawód. Najwięcej takich odpowiedzi odnotowano wśród osiemnastolatków, a ponad 18% 

mniej w gronie dziewiętnastolatków. Licealiści odpowiadali jeśli chodzi o dany powód 

w następujący sposób: „każdy myśli o swojej przyszłości i studiach”, „dużą uwagę 

przykładamy do nauki, która otwiera nam >okno< na lepszą przyszłość”, „dążymy do 

dostania się na wymarzone studia”, „każdemu zależy na dobrym wykształceniu i dostaniu 

się na dobre studia”, „każdy się uczy, bo chce mieć dobre wyniki”, „wszyscy zmierzamy 

do zdobycia dobrego zawodu, dostania się na wymarzone studia”. 

 Nieznacznie mniej, czyli 18,9% licealistów wymieniło, jako powód dobrą 

atmosferę w klasie, a 15,1% deklaruje, że dana wartość jest podstawą relacji w klasie. 

Pierwszą przyczynę najczęściej wskazywali najstarsi uczniowie – 34,8%, drugą zaś 

najmłodsi – 18,1%. Uczniowie udzielali następujących odpowiedzi, np.: „kiedy 

nawzajem się lubimy panuje przyjemna atmosfera w klasie”, „dobrze się ze sobą 
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czujemy”, „przyjaźń pozwala nam współpracować ze sobą”, „ułatwia kontakty z innymi”, 

„spaja członków klasy”, „na jej podstawie opierają się relacje”. 

 Pozostałe powody wymienione rzadziej przez badanych to m.in.: ważność danej 

wartości, chęć pomocy czy profil liceum. 

 

Tabela nr 64. Powód, że dana wartość jest najważniejsza w klasie uwzględniając wiek 

Powód 

Wiek 

Razem 

17 18 19 

n % n % n % n % 

Akceptacja 25 13,3 9 5,7 2 8,7 36 9,7 

Ambitna klasa 35 18,6 36 22,6 1 4,3 72 19,5 

Atmosfera 26 13,8 36 22,6 8 34,8 70 18,9 

Ważność 7 3,7 6 3,8 – – 13 3,5 

Wiek 7 3,7 8 5,0 6 26,1 21 5,7 

Możliwość 

trwania przez 

całe życie 

3 1,6 1 0,6 – – 4 1,1 

Inne 5 2,7 4 2,5 – – 9 2,4 

Chodzenie do 

szkoły 
6 3,2 2 1,3 – – 8 2,2 

Podstawa relacji 34 18,1 18 11,3 4 17,4 56 15,1 

Chęć pomocy 9 4,8 12 7,5 1 4,3 22 5,9 

Chęć bycia 

znanym 
4 2,1 4 2,5 – – 8 2,2 

Sport 1 0,5 – – – – 1 0,3 

Nie wiem 24 12,8 19 11,9 1 4,3 44 11,9 

Profil liceum 2 1,1 4 2,5 – – 6 1,6 

*136 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 54 (17-latków), 60 (18-latków), 22 (19-latków) 

Źródło: Badania własne 
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 Jak wynika z danych przedstawionych na poniższym wykresie w opinii większej 

liczby mężczyzn przyczyną jest dobra atmosfera panująca w klasie i wiek, który pozwala 

na szaleństwo. 

 Z kolei więcej uczennic niż respondentów płci męskiej deklaruje, że ich klasa jest 

ambitna, co łączy się z wartością – nauka. Poza tym kobiety częściej niż mężczyźni 

wymieniały również akceptację, jako powód, że dana wartość jest najważniejsza w klasie 

szkolnej. 

 

 

*136 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 75 kobiet, 61 mężczyzn 

Wykres nr 53. Powód, że dana wartość jest najważniejsza w klasie w rozbiciu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

  W dalszej kolejności zwrócono uwagę na sposoby dbania o najważniejszą 

wartość w klasie, którą licealiści umieścili na pierwszym miejscu w hierarchii. 

Wymienione sposoby przedstawiono w tabeli nr 65 oraz na wykresie nr 54. Nie 

uwzględniono osób, które nie podały żadnego sposobu dbania o daną wartość. 

Wyniki wskazują dwa najczęściej wymieniane sposoby. Są to rozmowa oraz 

nauka. Pierwszy z nich zadeklarowało 29,5% licealistów. Najwięcej wskazań tego 

sposobu odnotowano wśród najstarszych uczniów, tj. 45,8%, a najmniej w gronie 

osiemnastolatków – 28,3%.  

Drugi sposób, mianowicie naukę, wskazało 24% respondentów – najwięcej 

pośród osiemnastolatków (26,9%). Zauważalna jest tu duża dysproporcja między 
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najmniejszym wynikiem – 8,3%, odnotowanym wśród uczniów mających 19 lat. Jest to 

tym bardziej interesujące, że są to maturzyści. 

 

Tabela nr 65. Sposób dbania o najważniejszą wartość w klasie z uwzględnieniem wieku 

Sposób dbania              

o najważniejszą 

wartość 

Wiek 

Razem 

17 18 19 

n % n % n % n % 

Nauka 38 23,8 39 26,9 2 8,3 79 24,0 

Nie wiem 18 11,3 12 8,3 2 8,3 32 9,7 

Pomoc 15 9,4 20 13,8 3 12,5 38 11,6 

Rozmowa 46 28,8 41 28,3 11 45,8 98 29,8 

Spotkania 28 17,5 23 15,9 5 20,8 56 17,0 

Akceptacja 11 6,9 6 4,1 1 4,2 18 5,5 

Inne 2 1,3 2 1,4 – – 4 1,2 

Trzymamy się 

razem 2 1,3 2 1,4 – – 4 1,2 

*177 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 82 (17-latków), 74 (18-latków), 21 (19-latków) 

Źródło: Badania własne 

 

 Licealiści deklarowali również, iż dbają o daną wartość poprzez: spotkania, 

akceptację siebie nawzajem, pomoc czy trzymanie się razem, przy czym ostatniego nie 

podali najstarsi uczniowie. 

 Różnicując odpowiedzi badanych ze względu na płeć można stwierdzić, że więcej 

uczennic niż respondentów płci męskiej wskazuje na naukę, jako sposób dbania                             

o najważniejszą wartość. Przewagę odpowiedzi kobiet odnotowano także jeśli chodzi                

o rozmowę oraz pomoc.  

 Poza tym mężczyźni częściej niż kobiety podawali, jako sposób – spotkania oraz 

częściej nie wiedzieli, w jaki sposób dba się o najważniejszą wartość w klasie. 
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*177 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 102 kobiety, 75 mężczyzn 

Wykres nr 54. Sposób dbania o najważniejszą wartość w klasie biorąc pod uwagę płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Człowiek nadaje znaczenie wartościom także pod wpływem członków grup 

społecznych. Licealiści mieli trudność ze wskazaniem, jak wartość ich zdaniem powinna 

być najważniejsza w klasie, co pokazują dane zawarte w tabeli nr 66 i na wykresie nr 55. 

379 respondentów nie podało żadnej wartości więc nie zostali uwzględnieni w wynikach. 

 Z wymienionych wartości przez licealistów najczęściej pojawiała się przyjaźń. 

Podało ją 45,2,% badanych uczniów klas drugich i trzecich.  Argumentowali swój wybór 

w następujący sposób, np.: „ona pozostanie jak wyjdziemy ze szkoły”, „dzięki niej każda 

osoba może liczyć na każdego w trudnych sytuacjach”, „żeby ludzie uczyli się dobroci                  

i zaufania”, „pozwala tworzyć relacje”, „abyśmy tworzyli zgrany zespół”, „budowanie 

dobrych relacji jest ważne”. 

Druga w kolejności była tolerancja, która powinna być najważniejsza w klasie 

szkolnej według 30,0% licealistów. Takiej odpowiedzi udzieliło najwięcej, czyli 31,8% 

uczniów wśród tych mających 17 lat, a najmniej wśród dziewiętnastolatków 28,1%. 

Wskazuje to na potrzebę akceptacji we współczesnej szkole. W ich opinii:  „powinno się 

szanować drugiego człowieka”, „wszyscy czują się wtedy komfortowo i dobrze w swoim 

towarzystwie”,  „powinniśmy akceptować każdego”, każdy jest inny i powinien być 

szanowany”, „każdy jest inny, a żyjemy w pewnej społeczności więc musimy się 

tolerować, żeby ze sobą współpracować”. 
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Tabela nr 66. Najważniejsza wartość w klasie według licealistów uwzględniając wiek 

 

 

Wartość 

Wiek  

Razem 

 
17 18 19 

n % n % n % n % 

Nauka 17 8,6 10 5,4 2 6,3 29 7,0 

Nie wiem 12 6,1 11 5,9 – – 23 5,5 

Odpowie-

dzialność 
6 3,0 7 3,8 2 6,3 15 3,6 

Przyjaźń 80 40,4 90 48,4 18 56,3 188 45,2 

Tolerancja 63 31,8 53 28,5 9 28,1 125 30,0 

Zabawa 11 5,6 4 2,2 1 3,1 16 3,8 

Współpraca 2 1,0 – – – – 2 0,5 

Aktywność 

fizyczna 
1 0,5 1 0,5 – – 2 0,5 

Dobro 5 2,5 10 5,4 – – 15 3,6 

Sława 1 0,5 – – – – 1 0,2 

*379 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 170 (17-latków), 164 (18-latków), 45 (19-latków) 

Źródło: Badania własne 

 

Młodzież licealna wymieniła również inne wartości, np. nauka, zabawa, 

współpraca, dobro czy odpowiedzialność. Kilka z nich nie wskazał żaden uczeń                            

w najstarszej grupie uczniów, tj., aktywność fizyczna, dobro, współpraca, sława. Dwie 

ostatnie nie pojawiły się także w odpowiedziach osiemnastolatków. 
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*379 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 225 kobiet, 154 mężczyzn 

Wykres nr 55. Najważniejsza wartość w klasie według licealistów w rozbiciu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Z danych przedstawionych na wykresie nr 55 wnika, że częściej w opinii kobiet 

pojawiała się wartość – przyjaźń oraz tolerancja.  

 Mężczyźni podawali również aktywność fizyczną oraz sławę. Wartości te nie 

pojawiły się w odpowiedziach kobiet. Respondenci płci męskiej częściej niż kobiety 

wskazywali na zabawę, która ich zdaniem powinna być najważniejsza w klasie.  

 

W następnej kolejności określono siłę więzi stanowionej na podstawie jej 

składowych. Najniższy wynik na skali więzi stanowionej był równy Min=0, natomiast 

najwyższy był równy Max=4,0. Założono, że średni wynik między 3 – 4 będzie świadczył 

o silnej więzi stanowionej, 1-2 o słabej, a wynik równy 0 oznacza jej brak. 

Analiza statystyczna pozwala stwierdzić, że więź stanowiona młodzieży licealnej 

jest silniejsza niż słabsza. Średni wynik na skali więzi stanowionej w badanej grupie 

wynosił M=2,62, odchylenie standardowe było równe SD=1,17, a mediana była równa 

Me=3,0.  

Uczniowie liceum wskazywali na istnienie świadomości więzi, wspólne działania 

członków klasy, prowadzenie rozmów w klasie oraz wspólne wartości. Dwie pierwsze 

składowe więzi stanowionej zadeklarowała nieco ponad połowa badanych. Rozmowę 

członków klasy potwierdziło 95% wszystkich badanych. Jeśli chodzi wspólne wartości, 

ich istnienie w klasie wskazało 63,6% respondentów. W związku z tym nie odnotowano 
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zdecydowanej większości we wskazaniach poszczególnych składowych więzi 

stanowionej.  

Silniejsza niż słabsza siła więzi stanowionej oznacza, że klasa szkolna jest ważną 

grupą społeczną w życiu młodzieży licealnej. Dzięki wymianie poglądów i wartości 

licealiści wzbogacają swoją wiedzę, system wartości oraz nawiązują bliższe relacje. 

Wspólne działania prowadzą do rozwijania umiejętności współpracy w grupie. Do 

refleksji zmuszają wskazania dotyczące poczucia związania z klasą. Nie są one wysokie 

z punktu widzenia pozostałych składowych. Licealiści zatem nie w zdecydowanej 

większości czują się związani ze swoją klasą szkolną. Wskazuje to na potrzebę podjęcia 

działań wychowawczych w szkole, w celu zacieśnienia relacji i silniejszego 

identyfikowania się z klasą.   
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3.3. Więź zrzeszeniowa licealistów 

 

 Jednostka nawiązuje więzi również w grupach zrzeszeniowych, do których 

przynależność jest dobrowolna. Mogą one mieć na celu, m.in. rozwijanie zainteresowań 

i umiejętności, pomoc innym, a także rozwój duchowy.  

Tabela nr 67 przedstawia wyniki dotyczące członkostwa uczniów w tego typu 

grupach funkcjonujących poza szkołą.  

 

Tabela nr 67. Przynależność do grupy zrzeszeniowej – podstawowe statystyki 

Przynależność do grupy zrzeszeniowej n % 

Tak 213 26,8 

Nie 582 73,2 

Ogółem 795 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Wśród 795 respondentów, 213 przynależy dobrowolnie do różnego typu grup  

zrzeszeniowych poza szkołą. Stanowi to prawie 1/3 wszystkich licealistów biorących 

udział w badaniach. Wynik nie odbiega od badań Hanny Tomaszewskiej, która stwierdza, 

że to najmniej popularna aktywność społeczna młodzieży licealnej –  zadeklarowała ją 

mniej niż jedna piąta uczniów, z tego co czwarty uczeń i tylko, co dziesiąta uczennica333.  

Niskie zaangażowanie w dobrowolną działalność wykazały również badania CBOS                     

z 2016 roku. „Przynależność do grupy nieformalnej, stowarzyszenia, organizacji, klubu, 

grupy sympatyków lub ruchu religijnego deklaruje jedna trzecia uczniów (33%)”334.  

 Poniższa tabela i wykres przedstawiają dane w kwestii przynależności do grupy 

zrzeszeniowej ze względu na płeć respondentów. 

 

 

 

                                                           
333 H. Tomaszewska, Młodzież, rówieśnicy i nowe media…, s. 202. 
334 M. Feliksiak, Zainteresowania i aktywności, [w:] CBOS, Młodzież 2016, Warszawa 2016, s. 32-33, 

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1150305, [data dostępu: 02.02.2019]. 

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1150305
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Tabela nr 68. Przynależność do grupy zrzeszeniowej uwzględniając płeć – podstawowe 

statystyki  

Przynależność do grupy zrzeszeniowej n % 

Kobieta 
129 60,6 

Mężczyzna 
84 39,4 

Ogółem 
213 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy zauważa się, że z pośród 213 badanych, 129 

(60,6%) to kobiety, natomiast 84 (39,4%) to mężczyźni. Płeć zatem różnicuje 

członkostwo grupach. Kobiety częściej należą do jakiejś grupy zrzeszeniowej niż 

mężczyźni.  

 

Wykres nr 56. Procentowy podział grupy ze względu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Zauważa się pewne różnice również w zależności od miejsca zamieszkania 

licealistów. Tabela nr 69 i wykres nr 57 zawierają zgromadzone wyniki odnośnie 

przynależności do grupy zrzeszeniowej a miejscem zamieszkania badanych.  
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Tabela nr 69. Przynależność do grupy zrzeszeniowej ze względu na miejsce zamieszkania 

– podstawowe statystyki  

Przynależność do grupy zrzeszeniowej n % 

Miasto 90 42,3 

Wieś 123 57,7 

Ogółem 213 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 57. Procentowy podział grupy ze względu na miejsce zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

 

Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że pośród 213 badanych, 

którzy są członkami jakiejś grupy, 123 to mieszkańcy wsi. Z kolei 90 potwierdzających 

fakt uczestnictwa w grupie zrzeszeniowej mieszka w mieście. Wydawałoby się, iż                          

w mieście młodzież ma szerszą gamę grup do wyboru i chętniej z nich korzysta. Jednak 

to uczniowie ze środowiska wiejskiego są bardziej aktywni jeśli chodzi o członkostwo                    

z własnej inicjatywy w grupie zrzeszeniowej.  
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Tabela nr 70. Przynależność do grupy zrzeszeniowej uwzględniając wiek – podstawowe 

statystyki  

Przynależność do grupy zrzeszeniowej n % 

17 103 48,4 

18 85 39,9 

19 25 11,7 

Ogółem 213 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 58. Procentowy podział grupy ze względu na wiek 

Źródło: Badania własne 

 

Jak pokazują wyniki zebrane w powyższej tabeli i na powyższym wykresie, 

zauważa się zróżnicowanie przynależności do grupy zrzeszeniowej uwzględniając wiek 

respondentów. 

Z zebranych danych wynika, że do grupy zrzeszeniowej deklaruje przynależność 

najwięcej, tj. 48,4% z pośród siedemnastolatków i najmniej uczniów wśród tych  

mających 19 lat, czyli 11,7%. Członkiem jakiejś grupy jest 39,9% w gronie 

osiemnastolatków. W związku z tym najmłodsi respondenci są bardziej aktywni                        

w grupach zrzeszeniowych niż ich starsi koledzy. Może być to związane m.in.                                
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11,7%

17

18

19



220 
 

z przygotowaniem do matury starszych licealistów. Skupiają się oni na nauce i nie mają 

czasu angażować się w działania grupy zrzeszeniowej.    

Zebrany materiał empiryczny w tabeli nr 71 i na wykresie nr 59, pozwala 

stwierdzić, że najwięcej licealistów należy do drużyn sportowych. Taką odpowiedź 

wskazało 56,0% w gronie dziewiętnastolatków, 49,4% wśród osiemnastolatków i 42,7% 

pośród najmłodszych uczniów. Uzyskane wyniki nie odbiegają od tych z badań                           

H. Tomaszewskiej, zgodnie z którymi, „dużą popularnością wśród licealistów cechuje się 

uprawianie sportu – temu zajęciu oddaje się ponad 60% licealistów, ¾ badanych 

chłopców i niewiele ponad połowa dziewcząt”335.  

Z kolei członkami stowarzyszeń i fundacji łącznie jest prawie 29% badanych.                

W przypadku stowarzyszeń najczęściej przynależność do nich deklarowali uczniowie 

wśród tych mających 18 lat, a w przypadku fundacji najwięcej członków odnotowano                  

w gronie siedemnastolatków.  

Wyniki zatem wskazują, że aktywność fizyczna i chęć pomocy innym są 

popularne wśród młodzieży licealnej. W 2016 zgodnie z wynikami CBOS – uczniowie 

na pierwszym miejscu należeli do klubów, związków oraz stowarzyszeń sportowych                  

i kibicowskich (17%). Na drugim miejscu uplasowały się kluby kulturalne i hobbystyczne 

(9%), a na trzecim – organizacje i stowarzyszenia związane z działalnością społeczną 

(6%)336.  

 Do grup o charakterze religijnym deklaruje przynależność 7% wszystkich 

uczniów. Członkami tych grup jest najwięcej uczniów w gronie dziewiętnastolatków,                  

a najmniej pośród osiemnastolatków. Jak podkreśla M. Feliksiak, „w porównaniu                         

z poprzednią dekadą mniejsza jest skala członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach 

religijnych, którą deklaruje obecnie 5% badanych”337.  

 Wiek różnicuje członkostwo grupach. Żaden dziewiętnastolatek nie należy do 

grupy artystycznej (np. teatralnej, muzycznej), młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz 

harcerstwa. Do ostatniej z wymienionych nie należą również osiemnastolatkowie.  

 

 

 

 

                                                           
335 H. Tomaszewska, Młodzież, rówieśnicy… 
336 M. Feliksiak, Zainteresowania…, s. 32-33. 
337 Tamże. 



221 
 

Tabela nr 71. Grupy zrzeszeniowe do których należą licealiści ze względu wiek 
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n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

17 13 12,6 16 15,5 44 42,7 8 7,8 14 13,6 3 2,9 3 2,9 2 2,0 103 100,0 

18 16 18,8 9 10,6 42 49,4 5 5,9 4 4,7 1 1,2 - - 8 9,4 85 100,0 

19 4 16,0 3 12,0 14 56,0 2 8,0 - - - - - - 2 8,0 25 100,0 

R
az

em
  

33 15,5 28 13,2 10 46,9 15 7,0 18 8,5 4 1,9 3 1,4 12 5,6 213 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Jak wynika z wykresu nr 59 różnice dotyczące przynależności do grupy 

zrzeszeniowej można zaobserwować także biorąc pod uwagę płeć licealistów. Prawie 

30% więcej mężczyzn niż kobiet jest członkiem drużyny sportowej. Poza tym 

respondenci płci męskiej dominują jeszcze tylko w jednej grupie – młodzieżowej 

drużynie pożarniczej. 

 

 

Wykres nr 59. Grupy zrzeszeniowe do których należą licealiści w rozbiciu na płeć 

Źródło: Badania własne 
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 Kobiety zaś są bardziej aktywne w stowarzyszeniach i fundacjach. Członkostwo 

w tych grupach deklaruje ponad 3 razy więcej kobiet niż mężczyzn. Wśród mężczyzn 

żaden nie należy do harcerstwa. Przynależność do tej grupy zaś potwierdza 2,3% kobiet. 

W grupie nawiązują się nowe interakcje, którym towarzyszą: wymiana poglądów, 

nawiązanie bliższej więzi. W celu sprawdzenia do jakich pod względem liczebności grup 

– małych czy dużych należą respondenci zebrano dane w pytaniu otwartym. Odpowiedzi 

zaklasyfikowano w kilka przedziałów liczbowych i przedstawiono w tabeli nr 72 oraz na 

wykresie nr 60.  

 

Tabela nr 72. Liczebność grupy  zrzeszeniowej uwzględniając wiek 
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Liczba członków w grupie 
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n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

17 17 16,5 27 26,2 12 11,7 3 2,9 3 2,9 7 6,8 10 9,7 24 23,3 103 100,0 

18 10 11,8 24 28,3 18 21,2 8 9,4 1 1,2 3 3,5 15 17,6 6 7,0 85 100,0 

19 1 4,0 11 44,0 2 8,0 1 4,0 - - 1 4,0 3 12,0 6 24,0 25 100,0 

R
az

em
  

28 13,2 62 29,1 32 15,0 12 5,6 4 1,9 11 5,2 28 13,1 36 16,9 213 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Licealiści są zatem członkami grup o różnej wielkości. Prawie 30% uczniów 

deklaruje, że w grupie do której należą jest od 11 do 20 osób. Taka odpowiedź podało 

najwięcej uczniów wśród dziewiętnastolatków, czyli 44%. Stanowi to prawie 20% więcej 

niż wskazań pośród najmłodszych licealistów. Jest to istotne, gdyż w mniejszej grupie 

łatwiej nawiązać kontakty i bliższe relacje, ze względu np. na możliwość indywidualnej 

rozmowy. 

Zdecydowanie mniej badanych wskazało liczbę członków w przedziałach od 31-

100. Wśród nich najwięcej jest osiemnastolatków, a najmniej najstarszych uczniów. Poza 

tym, tyle samo uczniów przynależy do grup, które liczą 3-10 oraz ponad 100.  

 Biorąc pod uwagę płeć respondentów można stwierdzić, że członkami 

najmniejszych grup są częściej kobiety. Więcej mężczyzn niż kobiet deklaruje 

przynależność do grup, które liczą 11-30 oraz 51-100 osób.  

  W gronie uczennic było więcej odpowiedzi – nie wiem, niż wśród respondentów 

płci męskiej.  
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Wykres nr 60. Liczebność grupy zrzeszeniowej ze względu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Zdecydowana większość licealistów nie jest członkiem żadnej grupy 

zrzeszeniowej poza szkołą. Postanowiono poznać powody takiego stanu rzeczy, które 

zostały zebrane w tabeli nr 73 i na wykresie nr 61.  

  

Tabela nr 73. Powód nieprzynależności do grupy zrzeszeniowej uwzględniając wiek 

Wiek 

Powód 

Razem 

Brak czasu 
Brak 

potrzeby 
Nie wiem 

n % n % n % n % 

17 87 64,9 44 32,8 3 2,3 134 100,0 

18 80 60,1 44 33,1 9 6,8 133 100,0 

19 15 62,5 7 29,2 2 8,3 24 100,0 

Razem 182 62,5 95 32,6 14 4,9 291 100,0 

*291 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 131 (17-latków), 132 (18-latków), 28 (19-latków) 

Źródło: Badania własne 
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*291 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 191 kobiet, 100 mężczyzn 

Wykres nr 61. Powód nieprzynależności do grupy zrzeszeniowej w rozbiciu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

Uwzględniając płeć respondentów można stwierdzić, że prawie 10% więcej 

mężczyzn niż kobiet nie podało przyczyny braku członkostwa w grupie zrzeszeniowej. 

Uczennice zaś częściej niż mężczyźni wskazują na brak czasu. Z kolei odpowiedzi – nie 

chcę, nie mam potrzeby – udzieliło nieznacznie więcej respondentów płci męskiej.  

Jednostki dobrowolnie wstępują do grup o różnym charakterze i wielkości. Wśród 

członków mogą z czasem nawiązywać się więzi, których podstawą jest rozmowa                             

i współdziałanie.  

W tabeli nr 74 oraz na wykresie nr 62 przedstawiono zebrany materiał badawczy 

dotyczący poczucia związania z grupą zrzeszeniową.  

 

Tabela nr 74. Podstawowe statystyki – poczucie związania z grupą 

Poczucie związania z grupą n % 

Nie 
36 16,9 

Tak 
177 83,1 

Razem 
213 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Wykres nr 62. Procentowy podział grupy ze względu na poczucie związania z grupą 

Źródło: Badania własne 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy zauważa się, że z pośród 213 badanych, 35 

(16,4%) nie deklaruje poczucia związania z grupą. W związku z tym większość, tj. 83,6% 

licealistów ma świadomość istnienia więzi zrzeszeniowej. 

  

Tabela nr 75. Wyniki analizy związków pomiędzy miejscem zamieszkania a poczuciem 

związania z grupą zrzeszeniową 

Miejsce 

zamieszkania 

 

Poczucie związania z grupą Ogółem 

 Nie Tak 

Miasto n 
17 73 90 

% 
18,9 81,1 100,0 

Wieś n 
19 104 123 

% 
15,4 84,6 100,0 

Ogółem n 
36 177 213 

% 
16,9 83,1 100,0 

Dokładny test Fishera=0,58; df=1; p=0,315 

Źródło: Badania własne 

 

16,9%

83,1%

nie

tak



226 
 

W dalszej analizie zbadano związki między miejscem zamieszkania, płcią, 

wiekiem a poczuciem związania z grupą, do której należą respondenci. 

Na podstawie zebranego materiału badawczego w tabeli nr 75 można stwierdzić, 

że istnienie świadomości więzi zrzeszeniowej deklaruje 84,6% pośród mieszkańców wsi 

oraz 82,2% w gronie uczniów z miast. Analiza statystyczna z wykorzystaniem 

dokładnego testu Fishera wykazała brak istotnie statystycznego związku. Oznacza to tyle, 

iż badani niezależnie od miejsca zamieszkania w podobny sposób odpowiadali na pytanie 

odnośnie poczucia związania z grupą. Dokładny test Fishera=0,58; df=1; p=0,315. 

Płeć również nie różnicuje wskazań licealistów w kwestii poczucia związania                   

z grupą zrzeszeniową. Nie odnotowano istotnie statystycznego związku (dokładny test 

Fishera=1,0; df=1; p=0,548). Istnienie świadomości więzi zrzeszeniowej bowiem 

deklaruje 83,3% wśród mężczyzn oraz 82,9% pośród kobiet. Widać więc zbliżone wyniki 

wśród kobiet i mężczyzn potwierdzające fakt, że czują się oni związani z grupą, której są 

członkami. 

Analiza statystyczna z wykorzystaniem testu  wykazała brak istotnie 

statystycznego związku między wiekiem a poczuciem związania z grupą zrzeszeniową. 

=1,04; df=2; p=0,593. Bez względu na wiek uczniowie w podobny sposób odpowiadali 

odnośnie istnienia świadomości więzi zrzeszeniowej. Poczucie związania z grupą 

deklaruje 76,0% w gronie najstarszych uczniów oraz 84,5% badanych wśród tych 

mających 17 lat. Takiej odpowiedzi udzieliło także 83,5% pośród osiemnastolatków.   

 

Tabela nr 76. Ocena przywiązania do grupy ze względu na wiek 

Wiek 

Ocena przywiązania do grup 

Razem 

Niskie Średnie Wysokie 

n % n % n % n % 

17 15 14,6 34 33,0 54 52,4 103 100,0 

18 6 7,1 34 40,0 45 52,9 85 100,0 

19 5 20,0 8 32,0 12 48,0 25 100,0 

Razem  26 12,2 76 35,7 111 52,1 213 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Uczniowie w grupach, do których przynależą nawiązują relacje z większości 

nieznanymi sobie osobami, a następnie je rozwijają. Dane dotyczące przywiązania do 

grupy przestawiono w tabeli nr 76 i na wykresie nr 63.  

Ponad połowa licealistów deklaruje wysokie przywiązanie do grupy, której są 

członkami. Tyle samo badanych wśród tych mających 17 i 18 lat potwierdziło wysokie 

przywiązanie. Niską ocenę wskazało 12,2% respondentów. Istotne, że takiej odpowiedzi 

udzieliła ¼ osób w gronie dziewiętnastolatków, przy zdecydowanie mniejszej liczbie 

wskazań wśród osiemnastolatków (7,1%). 

 

 

Wykres nr 63. Ocena przywiązania do grupy biorąc pod uwagę płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Dane przedstawione na wykresie nr 63 wskazują, że 15% więcej mężczyzn niż 

kobiet deklaruje przywiązanie do grupy na wysokim poziomie. Odwrotną sytuację można 

dostrzec odnośnie średniej oceny. Taką odpowiedź podało ponad 40% uczennic oraz 

nieco ponad 26% respondentów płci męskiej. Podobne wyniki odnotowano w kwestii 

niskiego poziomu przywiązania do grupy, której członkami są licealiści. 

Rozmowa pozwala ludziom bliżej się poznać, okazać emocje, wymienić 

informacje. Komunikacja jest szczególnie ważna w grupie osób, które ze sobą 

współpracują. 
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Z badań wynika, że 93,9% licealistów deklaruje prowadzenie rozmów przez 

członków grupy. Dane w tej kwestii prezentuje tabela nr 77 i wykres nr 64. Większość 

uczniów zatem potwierdza wymianę zdań wśród członków grupy, do której należy.  

 

Tabela nr 77. Podstawowe statystyki – rozmowa członków grupy 

Rozmowa członków grupy n % 

Nie 
13 6,1 

Tak 
200 93,9 

Ogółem 
213 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 64. Procentowy podział grupy ze względu na rozmowę członków grupy  

Źródło: Badania własne 

 

W następnej kolejności przeprowadzono analizę danych w kwestii związków 

pomiędzy wiekiem, płcią, miejscem zamieszkania a istnieniem kontaktów społecznych 

w grupie zrzeszeniowej.  

 Na podstawie danych zebranych w poniższej tabeli można stwierdzić, że rozmowę 

między członkami grupy deklaruje 100,0% badanych wśród tych mających 19 lat oraz  

96,5% w gronie osiemnastolatków. Takiej odpowiedzi udzieliło również 90,3% pośród 

6,1%

93,9%

nie

tak
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najmłodszych licealistów. Analiza statystyczna z wykorzystaniem testu  wykazała 

istotny statystycznie związek. =4,944; df=2; p=0,084. Jest to związek słaby, V Cramera= 

0,152.  

 

Tabela nr 78. Wyniki analizy związków pomiędzy wiekiem a rozmową członków grupy 

Wiek 

 

Rozmowa członków grupy Ogółem 

 Nie Tak 

17 n 10 93 103 

% 9,7 90,3 100,0 

18 n 3 82 85 

% 3,5 96,5 100,0 

19 n 0 25 25 

% 0,0 100,0 100,0 

Ogółem n 13 200 213 

% 6,1 93,9 100,0 

=4,944; df=2; p=0,084; V Cramera= 0,152 

Źródło: Badania własne 

  

Analiza statystyczna z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera wykazała brak 

istotnych statystycznie związków między miejscem zamieszkania oraz płcią                                         

a prowadzeniem rozmów przez członków grupy, do której przynależą licealiści. 

Odpowiednio wynik testu wyniósł: uwzględniając miejsce zamieszkania – dokładny test 

Fishera=0,40; df=1; p=0,278, a biorąc pod uwagę płeć – dokładny test Fishera=0,25; 

df=1; p=0,171. 

W związku z tym, uczniowie udzielali zbliżonych odpowiedzi odnośnie istnienia 

kontaktów społecznych w grupie. Rozmowę między członkami grupy deklaruje 95,1% 

uczniów ze środowiska wiejskiego oraz 92,2% mieszkańców miast. Jeśli chodzi                           

o wskazania w podziale na płeć – 96,4% mężczyzn oraz 92,2% kobiet potwierdza, że 

członkowie grupy zrzeszeniowej prowadzą ze sobą rozmowy.  

Na spotkania i działanie w grupie młodzież licealna poświęca swój czas, który 

pozostaje im po zajęciach szkolnych. Od częstotliwości spotkań zależą relacje członków 
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grupy, wspólne aktywności. Odpowiedzi uczniów przedstawiono w tabeli nr 79 i na 

wykresie nr 65.  

 Najwięcej, tj. 34,1% licealistów deklaruje, że ich grupa spotyka się raz                              

w tygodniu. 26,4% uczniów ma spotkania grupy codziennie, a 24,2% dwa razy                     

w tygodniu. Wskazuje to na zaangażowanie uczniów w działalność i jest powiązane ze 

wskazaną wysoką oceną przywiązania do grupy. Najmniej licealistów stwierdziło, że 

spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, a 5,5% udzieliło odpowiedzi – w zależności 

od potrzeby (czyli organizacji przedsięwzięcia, wydarzenia, itp.).  

 Wyniki badań pokazują, że wiek różnicuje częstotliwość spotkań grup, do których 

należą przedstawiciele generacji Z. 39,3% uczniów wśród tych mających 17 lat deklaruje, 

iż mają one miejsce raz w tygodniu. Najwięcej osób, których grupa spotyka się raz                     

w miesiącu znajduje się w gronie osiemnastolatków, tj. 12,7%. To dwa razy więcej niż 

najmłodszych i prawie 3 razy więcej niż najstarszych licealistów. 34,8% w gronie 

dziewiętnastolatków deklaruje spotkania codziennie, a także 2 razy w tygodniu. Z kolei 

żaden uczeń w tym wieku nie udzielił odpowiedzi – 2 razy w miesiącu.  

 

Tabela nr 79. Częstotliwość spotkań grupy uwzględniając wiek 
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n % n % n % n % n % n % n % 

17 17 19,3 23 26,1 35 39,8 2 2,3 5 5,7 6 6,8 88 100,0 

18 23 32,4 13 18,3 22 31,0 1 1,4 9 12,7 3 4,2 71 100,0 

19 8 34,8 8 34,8 5 21,8 – – 1 4,3 1 4,3 23 100,0 

Razem  48 26,4 44 24,2 62 34,1 3 1,6 15 8,2 10 5,5 182 100,0 

*31 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 15 (17-latków), 14 (18-latków), 2 (19-latków) 

Źródło: Badania własne 



231 
 

 

*31 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 18 osób z miasta, 13 ze wsi 

Wykres nr 65. Częstotliwość spotkań grupy w rozbiciu na miejsce zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

 

 Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie nr 65 najwięcej uczniów                         

wśród tych z miasta, czyli 34,7% spotyka się codziennie z członkami grupy. To ponad 

10% więcej niż licealistów ze środowiska wiejskiego udzielających takiej odpowiedzi.                

Z kolei respondenci mieszkający na wsi częściej niż uczniowie z miasta wskazywali na 

spotkania grupy zrzeszeniowej raz w tygodniu oraz dwa razy w tygodniu.  

Utrzymanie stałego kontaktu z członkami grupy jest możliwe, m.in. dzięki 

portalom społecznościowym. Dane dotyczące tej kwestii zostały zebrane w tabeli nr 80               

i na wykresie nr 66. Jeden uczeń, który jest członkiem grupy nie posiada profilu na portalu 

społecznościowym zatem nie uwzględniono go w wynikach. 

Ponad 80% licealistów komunikuje się poprzez serwisy społecznościowe                            

z kolegami/koleżankami z grupy do której należą. Taką odpowiedź wskazywali 

najczęściej uczniowie wśród tych mających 19 lat, czyli 88%. W gronie osób nie 

utrzymujących kontaktu około 1/5 stanowili uczniowie z grona osiemnastolatków.  

Poza tym kontakt z członkami grupy zrzeszeniowej częściej potwierdzają 

mężczyźni niż kobiety. Pozytywnej odpowiedzi udzieliło prawie 9% więcej 

respondentów płci męskiej.  
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Tabela nr 80. Kontakt z członkami grupy przez portale społecznościowe ze względu na 

wiek 

Wiek 

Kontakt z członkami grupy przez 

portale społecznościowe   Razem 

Tak Nie 

n % n % n % 

17 85 82,5 18 17,5 103 100,0 

18 69 82,1 15 17,9 84 100,0 

19 22 88,0 3 12,0 25 100,0 

Razem  176 83,0 36 17,0 212 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 66. Kontakt z członkami grupy przez portale społecznościowe                                        

z uwzględnieniem płci 

Źródło: Badania własne 

 

 Utrzymywanie kontaktu z członkami grupy poza spotkaniami, również przez 

Internet, może oznaczać bliższe relacje lub je zacieśnić. 

 Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 81 i na wykresie nr 67, ponad 40% 

licealistów komunikuje się codziennie przez portale społecznościowe                                                      
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z kolegami/koleżankami z grupy. Nieznacznie mniej uczniów wskazało wirtualny kontakt 

raz w tygodniu.  

 

Tabela nr 81. Częstotliwość kontaktu z członkami grupy przez portale społecznościowe 

uwzględniając wiek 

Wiek 

Częstotliwość kontaktu z członkami grupy przez 

portale społecznościowe 

Razem 

Codziennie 
Raz w 

tygodniu 

Raz w 

miesiącu 

Raz na kilka 

miesięcy 

n % n % n % n % n % 

17 30 35,3 41 48,3 11 12,9 3 3,5 85 100,0 

18 30 43,5 28 40,6 8 11,6 3 4,3 69 100,0 

19 15 68,2 4 18,2 3 13,6 – – 22 100,0 

Razem  75 42,6 73 41,5 22 12,5 6 3,4 176 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

Wyniki wskazują, że wiek różnicuje częstotliwość komunikacji z członkami 

grupy. Niespełna 70% pośród dziewiętnastolatków robi to codziennie, co stanowi ponad 

30% więcej niż odpowiadających w ten sposób wśród najmłodszych uczniów. Prawie 

połowa siedemnastolatków kontaktuje się z członkami grupy za pomocą serwisów 

społecznościowych raz w tygodniu.  Z kolei najmniej uczniów wskazało odpowiedź – raz 

na kilka miesięcy, w tym żaden dziewiętnastolatek. 

Uwzględniając płeć zauważa się, że mężczyźni częściej niż kobiety kontaktują się 

z członkami grupy przez portal społecznościowy codziennie oraz raz w tygodniu. Z kolei 

3 razy więcej uczennic deklaruje kontakt w ten sposób z członkami grupy raz w miesiącu.  

 



234 
 

 

Wykres nr 67. Częstotliwość kontaktu z członkami grupy przez portale społecznościowe 

ze względu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

Posiadanie dużego grona znajomych jest popularne wśród przedstawicieli 

generacji Z. Tabela nr 82 oraz wykres nr 68 prezentują wyniki odnośnie posiadania 

członków grupy, której członkami są licealiści na portalu społecznościowym.  

   

Tabela nr 82. Posiadanie członków grupy w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym  biorąc pod uwagę wiek 

Wiek 

Posiadanie członków klasy w 

gronie znajomych na portalu 

społecznościowym Razem 

Tak Nie 

n % n % n % 

17 59 57,3 44 42,7 103 100,0 

18 39 46,4 45 53,6 84 100,0 

19 13 52,0 12 48,0 25 100,0 

Razem  111 52,4 101 47,6 212 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Nieznacznie ponad 50% respondentów deklaruje, że w jego gronie znajomych są 

koledzy/koleżanki z grupy. Takiej odpowiedzi udzieliło najwięcej uczniów wśród 

siedemnastolatków, czyli 57,3%.  Uwagę zwraca fakt, że ponad połowa licealistów 

mających 18 lat nie posiada członków grupy wśród swoich wirtualnych znajomych. 

 Jak wynika z wykresu nr 68, częściej to mężczyźni posiadają członków grupy 

zrzeszeniowej wśród znajomych w serwisie. Pozytywnej odpowiedzi w tej kwestii 

udzieliło 59% respondentów płci męskiej i ponad 10% mniej kobiet.  

 

  

Wykres nr 68. Posiadanie członków grupy w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym w rozbiciu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 Tabela nr 83 oraz wykres nr 69 przedstawiają dane dotyczące przyczyny 

nieposiadania członków grupy w gronie znajomych w serwisie społecznościowym.  

Na liście powodów znalazły się: brak kontaktu z daną osobą, brak zaproszenia 

oraz brak potrzeby posiadania kolegi/koleżanki w gronie znajomych. Pierwszy wskazała 

42,6% respondentów.  

Stwierdzono, że wiek różnicuje odpowiedzi licealistów. Najmłodsi uczniowie 

częściej niż starsi podawali, jako motyw nie utrzymywanie kontaktu. Powód – brak 

kontaktu – wskazała jedna osoba (czyli 100,0%) mając 19 lat. Z kolei więcej 

osiemnastolatków wymieniło brak zaproszenia z jednej lub drugiej strony.  
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Tabela nr 83. Powód nieposiadania członków grupy w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym z uwzględnieniem wieku 

Wiek 

Powód nieposiadania członków grupy w gronie 

znajomych na portalu społecznościowym 

Razem 

Brak 

kontaktu 
Nie wiem 

Brak 

zaproszenia 

Brak takiej 

potrzeby 

n % n % n % n % n % 

17 12 52,2 1 4,4 3 13,0 7 30,4 23 100,0 

18 8 34,8 3 13,0 5 21,8 7 30,4 23 100,0 

19 – – – – – – 1 100,0 1 100,0 

Razem  20 42,6 4 8,5 8 17,0 15 31,9 47 100,0 

*55 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 21 (17-latków), 22 (18-latków),                                         11 

(19-latków) 

Źródło: Badania własne 

 

 

*55 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 35 kobiet, 30 mężczyzn 

Wykres nr 69. Nieposiadanie członków grupy w gronie znajomych na portalu 

społecznościowym ze względu na płeć 

Źródło: Badania własne 
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Różnicując odpowiedzi badanych ze względu na ich płeć można stwierdzić, że 

kobiety częściej niż mężczyźni jako powód nieposiadania członka grupy w gronie 

znajomych na portalu społecznościowym deklarowały brak zaproszenia oraz brak takiej 

potrzeby. Pierwszą z wymienionych przyczyn wymieniło trzy razy więcej kobiet niż 

mężczyzn. Brak kontaktu wymieniła połowa mężczyzn, którzy przynależą do jakiejś 

grupy zrzeszeniowej. 

Grupa o określonym charakterze ma swój cel, który realizuje w działaniach. 

Wspólne aktywności mogą również pogłębiać więzi międzyosobowe i budują 

umiejętność współpracy.  

 

Tabela nr 84. Podstawowe statystyki – wspólne działania członków grupy 

Wspólne działania członków grupy n % 

Nie 20 9,4 

Tak 193 90,6 

Ogółem 213 100,0 

Źródło: Badania własne 

 

 

Wykres nr 70. Procentowy podział grupy ze względu wspólne działania członków grupy  

Źródło: Badania własne 
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Z uzyskanych danych (tabela nr 84, wykres nr 70) wynika, że 90,6 % licealistów 

deklaruje podejmowanie wspólnych działań przez członków grupy do której należą.  

 Dalsza analiza pozwoliła na określenie związków pomiędzy cechami 

demograficznymi (płeć, miejsce zamieszkania, wiek) a istnieniem wspólnych działań                

w grupie, której członkami są licealiści.  

Poniższa tabela prezentuje dane odnośnie płci a podejmowania wspólnych działań 

w grupie zrzeszeniowej.  

W wyniku przeprowadzonej analizy zauważa się, że podejmowanie wspólnych 

działań deklaruje 92,9% wśród mężczyzn oraz 89,1% w gronie kobiet.  

Analiza statystyczna z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera wykazała brak 

istotnie statystycznego związku, co oznacza, że badani niezależnie od płci w podobny 

sposób odpowiadali odnośnie wykonywania czegoś razem przez członków grupy. 

Dokładny test Fishera=0,473; df=1; p=0,255. 

 

Tabela nr 85. Wyniki analizy związków pomiędzy płcią a wspólnymi działaniami 

członków grupy 

Płeć Wspólne działania członków grupy Ogółem 

 Nie Tak 

Kobieta n 14 115 129 

% 10,9 89,1 100,0 

Mężczyzna n 6 78 84 

% 7,1 92,9 100,0 

Ogółem n 20 193 213 

% 9,4 90,6 100,0 

Dokładny test Fishera=0,636; df=1; p=0,329 

Źródło: Badania własne 

 

Na podstawie analizy statystycznej z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera 

nie odnotowano również istotnie statystycznego związku między miejscem zamieszkania 

a prowadzeniem wspólnych działań w grupie zrzeszeniowej. Dokładny test 
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Fishera=0,636; df=1; p=0,329. Respondenci bez względu na miejsce zamieszkania 

udzielali zbliżonych odpowiedzi. Istnienie wspólnych działań w grupie zrzeszeniowej 

deklaruje 92,2% wśród mieszkańców miast oraz 89,4% uczniów pośród tych 

mieszkających na wsi.  

Wiek także nie różnicuje odpowiedzi licealistów odnośnie wykonywania czegoś 

razem przez członków grupy, do której przynależą. Istnienie wspólnych działań bowiem 

deklaruje 88,0% pośród najstarszych uczniów i 95,3% badanych w gronie tych mających 

18 lat. Jeśli chodzi najmłodszych uczniów, podejmowanie wspólnych działań przez 

członków grupy zrzeszeniowej potwierdza wśród nich 87,4%. W celu zbadania związków 

wykorzystano test  Wyniki wskazują na brak istotnie statystycznego związku, 

=3,656; df=2; p=0,161. Licealiści odpowiadali zatem w podobny sposób w kwestii 

istnienia wspólnych działań w grupie zrzeszeniowej, do której należą.  

Licealiści, którzy razem z członkami grupy wykonują coś wspólnie, podawali 

przykłady tych aktywności (mogli podać ich kilka). Zebrany materiał badawczy 

prezentuje tabela nr 86 i wykres nr 71.   

 46,7% uczniów drugich i trzecich klas liceum w grupach których są członkami 

uprawiają sport. Taką odpowiedź podało 64,7% w gronie najstarszych uczniów. Koreluje 

to z najczęściej wybieraną grupą, jaką wskazywali, czyli drużyną sportową. Podobnie jak 

wymieniona przez 13,8% badanych, pomoc innym, która wiąże się z działalnością 

głównie stowarzyszeń i fundacji. Jednak tej aktywności nie zadeklarował żaden 

dziewiętnastolatek. 

 Wśród wspólnych działań członków grup znalazły się również, choć rzadziej 

wymieniane: modlitwa, zabawa czy działalność artystyczna. Modlitwę zadeklarowało 

jedynie 3% pośród siedemnastolatków. Niektórzy uczniowie wspominali również                    

o wspólnych spotkaniach i rozmowie.  
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Tabela nr 86. Przykłady wspólnych działań w grupie uwzględniając wiek 

Przykłady działań 

wspólnych                    

w grupie 

Wiek 

Razem 

17 18 19 

n % n % n % n % 

Sport 33 41,8 34 47,9 11 64,7 78 46,7 

Pomoc innym 13 16,5 10 14,1 – – 23 13,8 

Nauka 5 6,3 3 4,2 2 11,8 10 6,0 

Działalność 

artystyczna 
9 

11,4 
7 

9,9 
2 

11,8 
18 

10,8 

Modlitwa 3 3,8 – – – – 3 1,8 

Rozmowa 2 2,5 3 4,2 2 11,8 7 4,2 

Spotkania 10 12,7 7 9,9 – – 17 10,2 

Zabawa 2 2,5 3 4,2 – – 5 3,0 

Inne 4 5,1 4 5,6 – – 8 4,8 

*27 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 12 (17-latków), 10 (18-latków), 5 (19-latków). 

Źródło: Badania własne 

 

Działania pokrywają się również z członkostwem w grupie w zależności od płci 

respondentów. Prawie 20% więcej mężczyzn niż kobiet uprawia sport razem z członkami 

grupy zrzeszeniowej. Koreluje to z ich częstszym uczestnictwem w drużynach 

sportowych.  

Różnice w ilości podawanych aktywności z przewagą odpowiedzi kobiet można 

dostrzec jeśli chodzi o pomoc innym, naukę, działalność artystyczną, spotkania. 
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*27 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 12 kobiet, 15 mężczyzn 

Wykres nr 71. Przykłady działań wspólnych w grupie w rozbiciu na płeć 

Źródło: Badania własne 

 

 W grupie spotykają się jednostki z indywidualnymi hierarchiami wartości. 

Poprzez współpracę poznają je i tworzą istotne zasady w swoim gronie. Istnienie 

wspólnych wartości w grupie przedstawia tabela nr 87 oraz wykres nr 72.  

  

Tabela nr 87. Podstawowe statystyki – istnienie wspólnych wartości w grupie 

Istnienie wspólnych wartości n % 

Nie 21 9,9 

Tak 192 90,1 

Ogółem 213 100,0 

Źródło: Badania własne 
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Wykres nr 72. Procentowy podział grupy ze względu na istnienie wspólnych wartości            

w  grupie 

Źródło: Badania własne 

 

Analiza materiału empirycznego pozwala stwierdzić, że pośród 261 badanych, 

192 deklaruje istnienie wspólnych wartości w grupie zrzeszeniowej. W związku z tym 

większość uczniów potwierdza występowanie tożsamych wartości w grupie, do której 

należy.  

W dalszej kolejności poddano analizie związki pomiędzy miejscem zamieszkania, 

płcią, wiekiem a istnieniem wspólnych wartości w grupie zrzeszeniowej.  

Poniższa tabela przedstawia dane odnośnie związków pomiędzy miejscem 

zamieszkania a istnieniem wspólnych wartości. 

Analiza statystyczna z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera wykazała brak 

istotnie statystycznego związku. Dokładny test Fishera=0,817; df=1; p=0,435.  Oznacza 

to, że badani niezależnie od miejsca zamieszkania w podobny sposób odpowiadali na 

pytanie dotyczące istnienia wspólnych wartości w grupie.  89,4% wśród mieszkańców 

wsi oraz 91,1% uczniów w gronie tych mieszkających w mieście zadeklarowało, że w ich 

grupie zrzeszeniowej są wspólne wartości.  
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Tabela nr 88. Wyniki analizy związków pomiędzy miejscem zamieszkania a istnieniem 

wspólnych wartości w grupie 

Miejsce 

zamieszkania 

Istnienie wspólnych wartości Ogółem 

 Nie Tak 

Wieś n 13 110 123 

% 10,6 89,4 100,0 

Miasto n 8 82 90 

% 8,9 91,1 100,0 

Ogółem n 21 192 213 

% 9,9 90,1 100,0 

Dokładny test Fishera=0,817; df=1; p=0,435 

Źródło: Badania własne 

 

Wyniki dokładnego testu Fishera wskazały także brak istotnie statystycznego 

związku między płcią a istnieniem wspólnych wartości w grupie zrzeszeniowej. 

Dokładny test Fishera=0,483; df=1; p=0,281. Bez względu na płeć wskazania 

respondentów były zbliżone jeśli chodzi o istnienie wspólnych wartości – 88,1% wśród 

mężczyzn oraz 91,5% pośród kobiet. 

Wiek również nie różnicuje odpowiedzi odnośnie występowania w grupie 

zrzeszeniowej wspólnych wartości. Brak istotnie statystycznego związku odnotowano 

dzięki analizie statystycznej z wykorzystaniem testu   (=1,316; df=2; p=0,518). 

Odpowiedzi licealistów niezależnie od wieku były podobne. Istnienie wspólnych 

wartości bowiem zadeklarowało 96,0% badanych w gronie tych mających 19 lat, 88,2% 

wśród osiemnastolatków oraz 90,3% pośród najmłodszych uczniów.  

W celu poznania najważniejszej wartości w grupie, ankietowani podawali ją                   

w pytaniu otwartym. Uzyskane dane prezentuje tabela nr 89 i wykres nr 73. W wynikach 

nie uwzględniono respondentów, którzy nie wskazali żadnej wartości, pomimo deklaracji 

istnienia wspólnych wartości w grupie.  
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Tabela nr 89. Najważniejsza wartość w grupie uwzględniając wiek 

Najważniejsza 

wartość w grupie 

Wiek 

Razem 
17 18 19 

n % n % n % n % 

Pomoc 15 18,1 9 14,1 1 5,0 25 15,1 

Odpowiedzialność 4 4,8 1 1,6 2 10,0 7 4,2 

Przyjaźń 19 22,9 16 25,0 7 35,0 42 25,3 

Odwaga 2 2,4 2 3,1 – – 4 2,4 

Praca 5 6,0 3 4,7 – – 8 4,8 

Wiara 9 10,8 3 4,7 – – 12 7,2 

Zabawa 4 4,8 5 7,8 – – 9 5,4 

Aktywność 

fizyczna 

5 6,0 – – 1 5,0 6 3,6 

Pasja 6 7,2 3 4,7 3 15,0 12 7,2 

Tolerancja 4 4,8 5 34,4 3 15,0 12 7,2 

Współpraca 9 10,8 15 7,8 1 5,0 25 15,1 

Zwycięstwo 1 1,2 1 23,4 2 10,0 4 2,4 

*26 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 11 (17-latków), 12 (18-latków), 4 (19-latków) 

Źródło: Badania własne 

 

Ponad 1/4 licealistów deklaruje, iż przyjaźń jest najistotniejszą wartością w grupie 

do której należą. Najczęściej wymieniali ją uczniowie wśród tych mających 19 lat (35%). 

Z kolei 15,1% badanych zadeklarowało pomoc innym/potrzebującym oraz współpracę. 

Niektóre wartości zostały wskazane przez uczniów z dwóch grup wiekowych, np. wiara, 

odwaga, a cztery nie pojawiły się pośród odpowiedzi dziewiętnastolatków, np. praca, 

zabawa. 
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*26 osób nie udzieliło odpowiedzi, w tym 14 osób z miasta, 12 uczniów ze wsi 

Wykres nr 73. Najważniejsza wartość w grupie ze względu na miejsce zamieszkania 

Źródło: Badania własne 

 

 Analiza danych przedstawionych na powyższym wykresie pozwala stwierdzić, że 

odpowiedzi uczniów ze środowiska wiejskiego oraz tych z miasta są zbliżone jeśli chodzi 

o przyjaźń, pomoc, wiarę, współpracę i odpowiedzialność. Nieco częściej licealiści                     

z miasta deklarowali, jako najważniejszą wartość w grupie – pracę, zabawę, zwycięstwo. 

Uczniowie w gronie tych mieszkających na wsi częściej wymieniali odwagę, aktywność 

fizyczną i tolerancję. 

  

Na podstawie analizy poszczególnych składowych więzi zrzeszeniowej określono 

jej siłę. Najniższy wynik na skali więzi zrzeszeniowej był równy Min=0, natomiast 

najwyższy był równy Max=4,0. Założono, że średni wynik między 3 – 4 będzie świadczył 

o silnej więzi zrzeszeniowej, 1-2 o słabej, a wynik równy 0 oznacza jej brak. 

Analiza statystyczna pozwala stwierdzić, że więź zrzeszeniowa młodzieży 

licealnej jest silna. Średni wynik na skali więzi zrzeszeniowej w badanej grupie wynosił 

M=3,57, odchylenie standardowe było równe SD=0,81, a mediana była równa Me=4,0. 

Licealiści bowiem w większości wskazywali na istnienie świadomości więzi, 

wspólnych rozmów i działań członków grupy, a także wspólnych wartości. 

Tylko 213 z 795 licealistów jest członkiem jakiejś grupy zrzeszeniowej poza 

szkołą. Może to wynikać z braku potrzeby lub nadmiaru obowiązków szkolnych. Mimo 

to, część młodzieży licealnej rozwija swoje pasje i zainteresowania w grupach, angażuje 
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się społecznie. Co więcej, uczniowie, którzy należą do grupy w większości wykazują 

silną więź zrzeszeniową. Oznacza, że grupa zrzeszeniowa jest dla młodzieży licealnej 

ważnym środowiskiem. Cechy demograficzne nie różnicują udzielanych odpowiedzi. 

Niezależnie od wieku, płci i miejsca zamieszkania większość uczniów wskazuje na 

istnienie poszczególnych składowych więzi zrzeszeniowej. Licealiści w większości czują 

się związani ze grupą, do której należą. Poza tym budowaniu więzi pomagają rozmowy, 

wspólne działania i wartości w grupie.  

Poprzez uczestnictwo w grupach zrzeszeniowych o różnym charakterze, 

jednostka ma możliwość rozwoju osobistego, pomocy innym czy uczestnictwa w życiu 

społecznym i kulturalnym swojej społeczności. Warto zatem, aby młodzież licealna 

bardziej angażowała się w bycie członkiem jakiejś grupy. Do wyboru ma bowiem szeroką 

gamę organizacji i grup. Rodzice swoim przykładem oraz pomocą, np. w dojazdach na 

spotkania grupy, mogą zachęcić licealistów do działania w grupach zrzeszeniowych. 

Istotne są zatem oddziaływania wychowawcze i pedagogiczne, aby młodzież licealna 

chętniej uczestniczyła w tego typu grupach. Z kolei zadaniem organizatorów, 

przedstawicieli czy trenerów, w grupach, do których należą uczniowie jest budowanie 

poczucia wspólnotowości i współdziałania. 
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4. Zależności między płcią, wiekiem, miejscem zamieszkania a siłą poszczególnych 

więzi i intensywnością aktywności na portalach społecznościowych 

 

Po uzyskaniu wyników odnośnie siły więzi naturalnej, stanowionej, 

zrzeszeniowej oraz intensywności aktywności młodzieży licealnej na portalach 

społecznościowych zbadano zależności pomiędzy płcią, wiekiem i miejscem 

zamieszkania a siłą więzi społecznych i intensywnością aktywności w serwisach.  W tym 

celu została przeprowadzona analiza testem U Manna–Whitneya oraz testem Kruskala–

Wallisa (uwzględniając wiek). 

W pierwszej kolejności poddano analizie intensywność aktywności na portalach 

społecznościowych pod względem cech demograficznych.  

Tabela nr 90 oraz wykres nr 74 przedstawiają dane odnośnie różnic pomiędzy 

płcią a intensywnością aktywności w serwisach społecznościowych. 

  

Tabela nr 90. Wyniki analizy różnic pomiędzy płcią a intensywnością aktywności na 

portalach społecznościowych 

 Płeć n M SD U p 

Intensywność 

aktywności 

(suma) 

Kobieta 532 15,62 3,25 43887,50 0,000 

Mężczyzna 261 13,38 3,38 

Źródło: Badania własne 

W wyniku przeprowadzonej analizy testem U Manna–Whitneya zauważa się, że 

płeć różnicuje intensywność aktywności na portalach społecznościowych. Średni wynik 

na skali intensywności aktywności (suma) na portalach społecznościowych w grupie 

kobiet (M=15,62; SD=3,25) jest wyższy niż w grupie mężczyzn (M=13,38; SD=3,38): 

U=43887,50; p<0,001.  

W związku z tym kobiety odznaczają się wyższą aktywnością na portalach 

społecznościowych niż mężczyźni. Może to wynikać z faktu, iż zgodnie z poprzednimi 

wynikami w kwestii aktywności, kobiety częściej posiadają profile na 3 i więcej 

portalach. Poza tym chętniej niż mężczyźni prowadzą rozmowy tekstowe oraz dodają 

komentarze i oglądają profile innych. Respondenci płci męskiej wskazywali bowiem na 

krótszy czas przeznaczany na te działania w serwisach społecznościowych i dzienną 
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aktywność na portalach. Co więcej, uczennice częściej posiadają w gronie znajomych 

więcej niż 300 osób i częściej umieszczają informacje ze swojego życia w mediach 

społecznościowych.  

 

 

Wykres nr 74. Średni wynik na skali intensywności aktywności (suma) na portalach 

społecznościowych w zależności od płci 

Źródło: Badania własne 

 

Z danych uzyskanych za pomocą testu  U Manna–Whitneya wynika, że miejsce 

zamieszkania nie różnicuje intensywności aktywności na portalach społecznościowych 

(U=72147,00; p=0,140). Na podstawie analizy można stwierdzić, że średni wynik na skali 

intensywności aktywności (suma) na portalach społecznościowych w grupie 

mieszkających na wsi wynosi: M=15,04; SD=3,38. Z kolei w grupie uczniów z miasta – 

M=14,67; SD=3,38.  

 W związku z tym respondenci bez względu na miejsce zamieszkania 

charakteryzują się podobną intensywnością aktywności w serwisach społecznościowych.  
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Tabela nr 91. Wyniki analizy różnic pomiędzy miejscem zamieszkania a intensywnością 

aktywności na portalach społecznościowych 

 Miejsce 

zamieszkania 

n M SD U p 

Intensywność 

aktywności 

(suma) 

Miasto 337 14,67 3,55 

72147,00 

 

0,140 
Wieś 456 15,04 3,38 

Źródło: Badania własne 

 

Jeśli chodzi o różnice pomiędzy wiekiem a intensywnością aktywności na 

portalach społecznościowych została przeprowadzona analiza testem Kruskala–Wallisa. 

Wyniki przedstawia tabela nr 92. 

Tabela nr 92. Wyniki analizy różnic pomiędzy wiekiem a intensywnością aktywności na 

portalach społecznościowych 

 Wiek N M SD K–W df p 

Intensywność 

aktywności 

(suma) 

 

17 
368 14,55 3,41 

9,00 2 0,011 

 

18 
348 15,03 3,41 

 

19 
77 15,76 3,72 

 

Ogółem 
793 14,88 3,46 

Źródło: Badania własne 

Analiza wykazała istotnie statystycznie różnice pomiędzy wiekiem                                           

a intensywnością aktywności (suma): H(2)=9,00; p=0,011. W celu zbadania istoty tych 

różnic zostały przeprowadzone porównania wielokrotne (post hoc) przy wykorzystaniu 

testu Dunna. Porównania post hoc wykazały że: średni wynik na skali intensywności 

aktywności w grupie osób mających 19 lat (M=15,76; SD=3,72) jest wyższy niż w grupie 

osób mających 17 lat (M=14,55; SD=3,41). 
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 Dziewiętnastolatkowie zatem wykazują większą intensywność aktywności niż 

siedemnastolatkowie.  

Dalsza analiza koncentruje się wokół różnic między płcią, miejscem zamieszkania 

i wiekiem a więzią naturalną, stanowioną i zrzeszeniową.  

Uwzględniając płeć respondentów analiza testem U Manna–Whitneya nie 

wskazuje  istotnych statystycznie różnic pomiędzy płcią a wynikiem na skali więzi 

naturalnej: U=66485,50; p=0,143. Podobnie zresztą jak w przypadku więzi stanowionej: 

U=65972,00; p=0,177 oraz zrzeszeniowej: U=5080,50; p=0,325.  

Młodzież licealna niezależnie od płci zatem wykazuje podobną siłę więzi 

naturalnej, stanowionej oraz zrzeszeniowej. 

Nie zauważa się istotnych statystycznie różnic także pomiędzy miejscem 

zamieszkania a wynikiem na skali poszczególnych więzi. Odpowiednio wynik testu 

wyniósł dla:  

• więzi naturalnej: U=75643,00; p=0,523,  

• stanowionej: U=74840,50; p= 0,440, 

• zrzeszeniowej: U=5473,50; p=0,859. 

Skala więzi z rodziną, klasą i grupą zrzeszeniową była zbliżona bez względu na  

to, czy uczniowie mieszkają w mieście, czy też na wsi.  

Z kolei w celu zbadania różnic pomiędzy wiekiem a więzią naturalną, stanowioną 

i zrzeszeniową została przeprowadzona analiza testem Kruskala–Wallisa.  

Na podstawie analizy danych można stwierdzić, że nie występują istotne 

statystycznie różnice pomiędzy wiekiem a wynikiem na skali więzi naturalnej: 

H(2)=0,18; p=0,912. Podobnie zresztą jak w przypadku więzi zrzeszeniowej: H(2)=1,93; 

p=0,379. Niezależnie od wieku siła więzi z rodziną i grupą zrzeszeniową jest podobna.  

Tabela nr 93 zawiera wyniki analizy różnic pomiędzy wiekiem a więzią 

stanowioną. 
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Tabela 93. Wyniki analizy różnic pomiędzy wiekiem a więzią stanowioną 

  

Więź 

stanowiona 

Wiek  N  M  SD  K–W  df  P  post–hoc  
 

17 

  

368 2,73 1,17 

6,54 2 0,038 

1:(>2) 

 

18 

  

350 2,52 1,15 2:(<1) 

 

19 

  

77 2,56 1,16 – 

 

Ogółem 

  

795 2,62 1,17 – 

 *1 - 17 lat, 2 - 18 lat, 3 - 19 lat, post hoc – wyniki porównań wielokrotnych przy wykorzystaniu testu 

Dunna wraz z kierunkiem występowania różnic przy założonym poziomie istotności: p<0,05. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy testem Kruskala–Wallisa zauważa się 

występowanie istotnych statystycznie różnic pomiędzy wiekiem a wynikiem na skali 

więzi stanowionej: H(2)=6,54; p=0,038. W celu zbadania istoty tych różnic zostały 

przeprowadzone porównania wielokrotne (post hoc) przy wykorzystaniu testu Dunna. 

Porównania post hoc wykazały, że  średni wynik na skali więzi stanowionej                              

w grupie osób mających 17 lat (M=2,73; SD=1,17) jest wyższy niż wśród uczniów                        

w wieku 18 lat (M=2,52; SD=1,15). 

Oznacza to tyle, iż siedemnastolatkowie przejawiają silniejszą więź stanowioną 

niż osiemnastolatkowie.  

 

 

Wykres nr 75. Średni wynik na skali więzi stanowionej w zależności od wieku 

Źródło: Badania własne 
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 Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że płeć i wiek różnicują 

intensywność aktywności na portalach społecznościowych. Nie odnotowano różnic                   

w tym zakresie uwzględniając miejsce zamieszkania respondentów. 

 Jeśli chodzi o więzi społeczne licealistów brak jest istotnie statystycznych różnic 

pomiędzy płcią i miejscem zamieszkania. Wiek nie różnicuje także siły więzi naturalnej 

oraz zrzeszeniowej. Tendencję zauważono odnośnie wieku i skali więzi stanowionej,                     

a ściślej między uczniami w wieku 17 oraz 18 lat. 
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5. Intensywność aktywności młodzieży licealnej na portalach społecznościowych                    

a siła jej więzi społecznych 

 

Aktywność młodzieży przeniosła się również do wirtualnej przestrzeni, 

szczególnie na portale społecznościowe. Intensywność prowadzonych działań                                

w serwisach społecznościowych może różnicować więź z członkami rodziny, klasy czy 

grupy zrzeszeniowej.  

W związku z tym po analizie siły poszczególnych więzi oraz intensywności 

aktywności młodzieży licealnej na portalach społecznościowych zbadano zależności 

pomiędzy więziami (naturalną, stanowioną, zrzeszeniową) oraz intensywnością 

aktywności. W tym celu została przeprowadzona analiza korelacji testem rho–

Spearmana. 

 Tabela nr 94 przedstawia wyniki analizy korelacji pomiędzy więziami (naturalną, 

stanowioną, zrzeszeniową) oraz intensywnością aktywności na portalach 

społecznościowych. 

 

Tabela nr 94. Wyniki analizy korelacji pomiędzy więziami (naturalną, stanowioną, 

zrzeszeniową) oraz intensywnością aktywności na portalach społecznościowych 

    
Intensywność aktywności 

(suma) 

Wieź naturalna  

Współczynnik korelacji 0,054 

n 793 

Wieź stanowiona  

Współczynnik korelacji -0,002 

n 793 

Wieź zrzeszeniowa 

                                                                   

Współczynnik korelacji  
    0,074 

n 212 

Źródło: Badania własne 
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W wyniku przeprowadzonej analizy testem rho–Spearmana nie zauważa się 

istotnie statystycznego związku pomiędzy wynikiem na skali więzi naturalnej                              

a wynikiem na skali intensywności aktywności na portalach społecznościowych. 

Intensywność aktywności licealistów nie różnicuje siły ich więzi naturalnej. Bez 

względu na to czy intensywność jest niska, przeciętna czy wysoka, więź naturalna 

młodzieży licealnej jest silna. 

 W związku z tym, potwierdza się istotność więzi z rodziną w życiu jednostki. 

Rodzina i relacje z jej członkami są ważną częścią ludzkiej egzystencji. Jest to pierwsze 

środowisko wychowawcze i socjalizacyjne człowieka, które odgrywa kluczową rolę                    

w jego rozwoju. W rodzinie następuje internalizacja zasad i norm, zaspokajane są 

potrzeby i nawiązywane relacje, które stają się wzorem dla tych budowanych w dalszym 

życiu jednostki.  

Licealiści posiadają silną więź z rodziną i jak widać nie umniejsza jej 

intensywność aktywności na portalach społecznościowych. Uczniowie liceum czują się 

związani z rodziną, rozmawiają i wspólnie działają z członkami rodziny, a także wskazują 

na wspólne wartości w rodzinie.  

 Nie odnotowano również istotnie statystycznej zależności pomiędzy wynikiem na 

skali więzi stanowionej a wynikiem na skali intensywności aktywności na portalach 

społecznościowych. Co za tym idzie, intensywność aktywności nie pozostaje w związku 

z siłą więzi stanowionej. 

 Aktywność na portalach społecznościowych zatem nie oddala od siebie ludzi, 

którzy funkcjonują w danej grupie, w tym przypadku klasie szkolnej. Młodzież bowiem 

codziennie spotyka się z kolegami/koleżankami z klasy i spędza z nimi kilka godzin 

podczas zajęć lekcyjnych. W tym czasie wspólnie zdobywają wiedzę, prowadzą 

rozmowy, w końcu działają razem w obrębie zadań szkolnych i spraw klasowych. To                   

w klasie nawiązują się bliższe relacje, m.in. przyjaźnie, które mogą trwać również po 

ukończeniu szkoły średniej. Licealiści także w grupie rówieśniczej weryfikują swój 

system wartości oraz wzbogacają go często o wspólne dla członków klasy wartości.  

Poza tym dzięki serwisom społecznościowym uczniowie komunikują się ze sobą, 

wymieniają informacjami związanymi nie tylko ze szkołą. Jest to zatem przestrzeń 

uzupełniająca kontakty bezpośrednie między członkami klasy.  
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Po analizie wyników nie stwierdzono istotnie statystycznej zależności pomiędzy 

wynikiem na skali więzi zrzeszeniowej a wynikiem na skali intensywności aktywności 

na portalach społecznościowych. Co za tym idzie, intensywność aktywności nie pozostaje 

w związku z siłą więzi zrzeszeniowej. 

Jak widać intensywność aktywności młodzieży licealnej na portalach 

społecznościowych nie różnicuje ich więzi zrzeszeniowej. Nie potwierdza się panujące 

przekonanie o tym, że aktywność w serwisach społecznościowych izoluje jednostkę od 

innych oraz ogranicza działania pozaszkolne. Uczniowie należący do grup 

zrzeszeniowych potwierdzają istnienie świadomości więzi, rozmowy i działania 

członków grupy, a także wspólne wartości w grupie. Portale mogą być dodatkowym 

miejscem komunikacji członków grupy, a także przestrzenią do organizacji działań, akcji 

grupowych.  

 W poniższych tabelach zostały zaprezentowane dane dotyczące liczby licealistów 

charakteryzujących się poszczególnymi poziomami intensywności aktywności na 

portalach społecznościowych oraz siłą typów więzi społecznych.  

 

Tabela nr 95. Intensywność aktywności licealistów na portalach społecznościowych 

Intensywność aktywności na 

portalach społecznościowych 
n % 

Niska 205 25,9 

Przeciętna 473 59,6 

Wysoka 115 14,5 

Ogółem 793 100 

Źródło: Badania własne  

 

 Jak wynika z materiału empirycznego zebranego w tabeli nr 95, z pośród 793 

licealistów posiadających profil na portalu społecznościowym 473 (59,6%) wykazuje 

przeciętną intensywność aktywności w serwisach społecznościowych. Poza tym 25,9% 

respondentów charakteryzuje się niską, a 14,5% wysoką intensywnością aktywności na 

portalach społecznościowych.  
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 W związku z tym uczniowie liceów z Kielc w większości odznaczają się 

przeciętną intensywnością aktywności w serwisach społecznościowych. Oznacza to, że 

aktywność ta jest częścią ich codzienności, ale nie dominującą.  

 Tabela nr 96 przedstawia dane dotyczące siły poszczególnych typów więzi 

społecznych. 90,6% z pośród 795 badanych charakteryzuje się silną więzią naturalną,                 

a 6,4% słabą. Tylko 1,0% uczniów nie wykazuje więzi ze swoją rodziną.                                            

W zdecydowanej większości zatem licealiści deklarują silną więź ze swoją rodziną. 

 Jeśli chodzi o więź stanowioną, najwięcej tj. 56,5% uczniów posiada silną więź                 

z klasą szkolną. Z kolei 40,3% badanych charakteryzuje się słabą więzią stanowioną. 

Brak więzi z klasą odnotowano u 3,3% licealistów. Zatem przeważająca część uczniów 

wykazuje silną więź stanowioną, aczkolwiek grupa ta nie jest tak liczna jak w przypadku 

więzi naturalnej.  

 

Tabela nr 96. Siła więzi społecznych młodzieży licealnej 

Więź 

społeczna 

Siła więzi Ogółem 

Brak Słaba Silna 

n % n % n % n % 

Naturalna 8 1,0 67 8,4 720 90,6 795 100,00 

Stanowiona 26 3,3 320 40,3 449 56,5 795 100,00 

Zrzeszeniowa 2 0,9 20 9,4 191 89,7 213 100,00 

Źródło: Badania własne 

  

Z grona 795 respondentów do grupy zrzeszeniowej należy 213 uczniów. Z pośród 

tej grupy 89,7% licealistów wykazuje silną więź zrzeszeniową, 9,4% natomiast słabą. 

Jedynie u 0,9% członków jakiejś grupy zrzeszeniowej odnotowano brak więzi 

zrzeszeniowej. Badani uczniowie więc jeśli już należą do grupy zrzeszeniowej poza 

szkołą są w większości silnie z nią związani.  

Licealiści zatem przejawiają przeciętną intensywność aktywności na portalach 

społecznościowych oraz silną więź naturalną, stanowioną i zrzeszeniową.  
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Zakończenie  

 

1. Uogólnienia wyników badań 

 

 Współcześnie media determinują procesy wychowawcze i edukacyjne oraz 

działania jednostki. Szczególną rolę odgrywają w życiu przedstawicieli pokolenia Z, 

którzy zastali media przychodząc na świat. W rzeczywistości medialnej,                                             

w społeczeństwie nastawionym na konsumpcję i sukces dorastają oraz uczą się. Bez 

nowych technologii trudno im sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie, w związku                

z tym oczekują stałego i szybkiego dostępu do Internetu w każdym miejscu. Poza tym 

młodzież korzysta z portali społecznościowych, które są przestrzenią kreacji tożsamości 

oraz komunikacji z innymi. Coraz bardziej popularne są wśród tej grupy również 

komunikatory internetowe, gdyż umożliwiają szybsze i łatwiejsze porozumiewanie się ze 

znajomymi, członkami rodziny. W ten sposób nawiązują także nowe znajomości, często 

z osobami poznanymi w sieci.  

Ważne jest więc przygotowanie dzieci i młodzieży do racjonalnego                                  

i bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej i używania nowych technologii. 

Istotną rolę odgrywa więc edukacja medialna. Powinna być ona regularnie prowadzona 

w placówkach oświatowych oraz w domu rodzinnym. Potrzeba więc, aby nauczyciele                   

i rodzice byli również czynnymi użytkownikami mediów oraz przewodnikami dzieci                    

oraz młodzieży w przestrzeni medialnej/wirtualnej.  

 Obecnie obserwuje się zjawisko przesunięcia socjalizacyjnego, czyli większego 

wpływu mediów i rówieśników na zachowanie i postawę jednostki. Środowisko medialne 

oraz środowisko rówieśnicze są zatem źródłem norm postępowania i wzorów osobowych. 

Rodzice i nauczyciele powinni zdawać sobie z tego sprawę w procesie wychowania                      

i edukacji. Media zatem stały się integralną częścią wychowania oraz edukacji.                             

W związku z tym warto, aby rodzice i nauczyciele z nich korzystali oraz pomogli 

dzieciom i młodzieży w wyborze adekwatnych treści i odnalezieniu się w gąszczu 

informacji.   

 W podjętych badaniach zebrano dane o intensywności aktywności młodzieży 

licealnej na portalach społecznościowych oraz jej związków z siłą więzi naturalnej, 

stanowionej i zrzeszeniowej przedstawicieli generacji Z.  
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W tym celu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety 

oraz narzędzie – kwestionariusz ankiety. Grupa badawcza liczyła 795 uczniów z sześciu 

liceów ogólnokształcących w Kielcach. Statystyczne obliczenia dokonano za pomocą 

testów: 2, rho–Spearmana, U Manna–Whitneya, Kruskala–Wallisa, Fishera. 

 Metodą uzupełniającą była analiza treści profili licealistów na portalach 

społecznościowych. Wybrano dziesięciu uczniów uczęszczających do liceów, w których 

przeprowadzono wcześniej ankietę. Ich dane zaczerpnięto z profili liceów 

ogólnokształcących utworzonych na portalu społecznościowym Facebook. Wzięto pod 

uwagę treści w trzech kategoriach: ja–rodzina, ja–klasa, ja–grupa zrzeszeniowa.  

  Wyniki badań pozwoliły na potwierdzenie lub odrzucenie założonych hipotez 

badawczych.  

W pierwszej hipotezie zakładano, że badani licealiści  charakteryzują się wyższą 

niż przeciętną aktywnością na portalach społecznościowych, ponieważ: 

• posiadają  profil na 3 i więcej portalach społecznościowych; 

• są dostępni na portalach społecznościowych więcej niż  4 godziny dziennie; 

• prowadzą rozmowy tekstowe na portalach społecznościowych więcej niż 4 

godziny dziennie; 

• komentują wpisy oraz oglądają profile innych na portalach społecznościowych 

więcej niż 4 godziny dziennie; 

• umieszczają  informacje ze swojego życia prywatnego na portalach 

społecznościowych codziennie; 

• posiadają grona znajomych na serwisach społecznościowych w liczbie ponad 300 

osób. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że intensywność aktywności młodzieży 

licealnej w serwisach społecznościowych jest przeciętna. Odrzucono zatem hipotezę 

pierwszą.  

Najwięcej uczniów posiada profil na 3 i więcej portalach, na których podejmuje 

aktywność więcej niż 4 godziny dziennie oraz prowadzi rozmowy tekstowe więcej niż 4 

godziny dziennie. Licealiści jednak poświęcają na dodawanie komentarzy i oglądanie 

profili innych od 1 do 2 godzin dziennie i umieszczają informacje ze swojego życia raz 

na kilka miesięcy. W gronie znajomych młodzieży licealnej znajduje się więcej niż 300 

osób.  
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Liczba znajomych na portalu oraz dzienny czas aktywności w serwisach wskazuje 

na potrzebę uczniów do wchodzenia w relacje społeczne również za pomocą Internetu 

oraz podtrzymywanie w ten sposób tych nawiązanych w bezpośrednim kontakcie. 

Podstawą komunikacji internetowej licealistów są rozmowy tekstowe. Młodzież licealna 

rzadko umieszcza informacje ze swojego prywatnego życia. Może to świadczyć o ich 

świadomości upubliczniania swojej prywatności na widok publiczny. Poza tym wśród 

uczniów mało popularne jest komentowanie postów oraz oglądanie profili innych.                       

W związku z tym są oni czynnymi użytkownikami portali społecznościowych. 

Aktywność w serwisach jednak nie dominuje w ich codzienności ze względu na 

przeciętną intensywność.  

Kolejna hipoteza została potwierdzona prawie w całości. Założono, że treść profili 

licealistów rzadko zawiera informacje dotyczące rodziny i klasy, częściej zaś te związane 

z działalnością grupy zrzeszeniowej, do której przynależą.  

Jeśli chodzi o treść profili licealistów, rzadko umieszczają oni fakty związane                             

z rodziną, czyli zdjęcia, wzmianki o nich w postach. W informacjach o członkach rodziny 

pojawia się głównie rodzeństwo i kuzynostwo. Zdarzają się również wskazania 

znajomych, jako „matki” czy „siostry”. Podani członkowie rodziny znajdują się 

przeważnie w gronie znajomych. 

 Częściej pojawiały się dane odnośnie szkoły do której uczęszczają licealiści.                  

W gronie znajomych znajdują się koledzy i koleżanki z klasy szkolnej oraz szkoły, do 

której uczęszczają. Na zdjęciach czasami pojawiają się rówieśnicy uczniów, którzy są 

oznaczeni. Przeważnie są to te same osoby, co może świadczyć o bliższych relacjach.                

W postach uczniowie rzadko podają informacje odnośnie klasy szkolnej.  

Licealiści chętnie dzielą się informacjami, do jakiej grupy zrzeszeniowej 

przynależą. Utożsamiają się z daną grupą. Poza tym publikują posty dotyczące 

aktywności w tych grupach – treningi, zawody, akcje, wraz ze zdjęciami. Łączy się to                 

z kreowaniem swojego wizerunku i pochwaleniem się osiągnięciami. Uczniowie używają 

również serwisów do propagowania działalności grupy, której są członkami. Na 

podstawie dostępnych danych (oznaczenia przy zdjęciach, postach) uczniowie posiadają 

w gronie znajomych członków grupy, do której przynależą.  

W odniesieniu do więzi społecznych młodzieży licealnej w świetle omówionych 

wyników badań potwierdzono lub odrzucono następujące hipotezy. 
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Przyjęto, że więź naturalna badanej młodzieży jest silna, co wynika z określonego 

poczucia więzi z rodziną, prowadzenia  rozmów, braku wspólnych działań i wyznawania 

tożsamych wartości.  

Wyniki badań pozwoliły potwierdzić  hipotezę odnośnie siły więzi naturalnej. 

Więź naturalna licealistów jest silna. Zdecydowana większość bowiem deklaruje istnienie 

świadomości więzi z rodziną oraz rozmowy jej członków. Poza tym w większości rodzin 

uczniów liceów ma miejsce wykonywanie razem działań i istnieją wspólne wartości. 

Pomimo podkreślanego w literaturze przesunięcia socjalizacyjnego i  buntu w okresie 

adolescencji, licealiści wykazują silną więź z rodziną. Pokazuje to ważność tej grupy 

społecznej w życiu jednostki. 

Potwierdzono również hipotezę związaną z siłą więzi stanowionej, która 

zakładała, że „siła więzi stanowionych badanej młodzieży licealnej  jest silniejsza niż 

słabsza, co wynika z wyższych wskaźników świadomości istnienia więzi z klasą, 

rozmów, wspólnych działań, wspólnych wartości”.  

Na podstawie przeprowadzonych badań określono siłę więzi  licealistów z klasą 

szkolną na silniejszą niż słabszą. Otóż nieco więcej niż połowa uczniów czuje się 

związana ze swoją klasą oraz wskazuje na wykonywanie czegoś razem przez członków 

klasy. Większość potwierdza wspólne wartości i rozmowy w klasie. W związku z tym 

młodzież licealna wykazuje więź z klasą szkolną, choć mogłaby ona być bardziej 

związana ze swoją klasą i częściej podejmować działania z jej członkami. Zbudowanie 

silnej społeczności klasowej to również zadanie wychowawców i nauczycieli. 

Kolejna hipoteza, która dotyczyła więzi zrzeszeniowej została potwierdzona. 

Założono bowiem, że siła więzi zrzeszeniowych  badanych licealistów jest silna,                       

z uwagi na określone nasilenie  świadomości więzi z grupą, istnienia rozmów, wspólnych  

działań i wartości.   

Analiza zebranych danych pozwala na stwierdzenie, że więź zrzeszeniowa 

młodzieży licealnej jest silna. Osoby należące do jakiejś grupy zrzeszeniowej                                  

w większości deklarują, że czują się związani z grupą. Poza tym członkowie grupy, 

według licealistów, prowadzą ze sobą rozmowy i wykonują wspólne działania. 

Uczniowie deklarują również istnienie wspólnych wartości w grupie zrzeszeniowej, do 

której przynależą. Młodzież licealna rzadko należy do jakiejś grupy zrzeszeniowej. Jeśli 

już tak jest, to więź zrzeszeniowa jest silna.  

Kolejną hipotezę potwierdzono prawie w całości. Brzmiała ona: „płeć i wiek 

zamieszkania pozostaje w związku z intensywnością aktywności na portalach 
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społecznościowych, miejsce zamieszkania zaś nie ma związku. Cechy demograficzne nie 

różnicują siły więzi naturalnej, stanowionej i zrzeszeniowej”.  

Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że płeć i wiek badanych 

licealistów różnicują istotnie intensywność aktywności na portalach społecznościowych. 

Kobiety są bardziej aktywne w serwisach społecznościowych niż mężczyźni. Posiadają 

one profile na większej liczbie portali i dłużej podejmują aktywność na portalach w ciągu 

dnia. Poza tym w gronie znajomych częściej mają ponad 300 osób. Z kolei uczniowie 

mający 17 lat wykazują mniejszą intensywność aktywności niż dziewiętnastolatkowie. 

Najstarsi licealiści poświęcają bowiem więcej godzin dziennie na rozmowy tekstowe. 

Poza tym częściej niż młodsi badani mają w gronie znajomych więcej niż 300 osób. 

Miejsce zamieszkania respondentów nie różnicuje  intensywności aktywności. 

Niezależnie od tego, gdzie mieszkają uczniowie, charakteryzują się taką samą 

intensywnością aktywności na portalach społecznościowych. 

Jeśli chodzi o więzi społeczne licealistów brak jest istotnie statystycznych różnic 

w zależności od płci i miejsca zamieszkania. Uczniowie płci męskiej i żeńskiej udzielili 

podobnych odpowiedzi w kwestii więzi naturalnej, stanowionej i zrzeszeniowej. 

Niezależnie również od tego, gdzie mieszkają licealiści, siła więzi z rodziną, klasą i grupą 

się nie zmienia. Wiek nie różnicuje także siły więzi naturalnej oraz zrzeszeniowej. 

Tendencję zauważono odnośnie do wieku i skali więzi stanowionej, a ściślej między 

uczniami w wieku 17 oraz 18 lat. Siedemnastolatkowie przejawiają silniejszą więź 

stanowioną niż uczniowie mający 18 lat.  

 Uwzględniając zależności między aktywnością licealistów na portalach 

społecznościowych a ich więziami społecznymi sformułowano następujące wnioski 

odnośnie założonych wcześniej hipotez.  

W pierwszej kolejności przyjęto, że wyższa niż przeciętna intensywność 

aktywności na portalach społecznościowych może prowadzić do osłabienia więzi 

naturalnej licealistów.  

Po analizie wyników badań hipoteza została obalona. Analiza statystyczna 

wykazała brak istotnie statystycznego związku między intensywnością aktywności 

młodzieży licealnej w serwisach społecznościowych a siłą więzi naturalnej. Pomimo 

intensywnego korzystania z portali badani licealiści mają świadomość istnienia więzi 

naturalnej, wskazują na istnienie kontaktów społecznych, wspólnych działań i wartości 

w rodzinie. Poszczególne składowe więzi naturalnej deklarowała zdecydowana 

większość licealistów, co może świadczyć o bardzo silnej więzi z rodziną. Większość 
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badanych uczniów pochodzi ze środowiska wiejskiego, gdzie dominuje rodzina 

tradycyjna, a wartości są pielęgnowane. Poza tym, młodzież licealna ze środowisk 

wiejskich uczestniczy w obowiązkach domowych oraz tych w prowadzonym 

gospodarstwie. Możliwe, że mieszkają oni z dziadkami, którzy przekazują wartości 

kolejnym pokoleniom.  

Kolejna hipoteza brzmiała: „wyższa niż przeciętna intensywność aktywności na 

portalach społecznościowych sprzyja silniejszej więzi stanowionej młodzieży licealnej”.  

Na podstawie wyników badań nie wykazano istotnie statystycznego związku 

między intensywnością aktywności na portalach społecznościowych a siłą więzi 

stanowionej. Hipoteza została odrzucona. Młodzież ma świadomość istnienia więzi 

stanowionych, wskazuje na istnienie kontaktów społecznych, wspólnych działań                           

i wartości w klasie szkolnej. Poczucie związania z klasą zaś oraz wspólne działania                      

w klasie deklaruje jednak nieco więcej niż połowa uczniów. Jak pokazują wyniki, 

intensywność aktywności w serwisach społecznościowych nie jest tego powodem. Przed 

nauczycielami i wychowawcami zatem staje zadanie silniejszego zintegrowania 

członków klasy oraz organizowanie wspólnych aktywności w klasie. Dzięki temu więź 

stanowiona może być silniejsza.  

Nie potwierdziła się hipoteza, w której przyjęto, że wyższa niż przeciętna 

intensywność aktywności na portalach społecznościowych może prowadzić do silniejszej 

więzi zrzeszeniowej młodzieży licealnej.  

Przeprowadzona analiza wyników badań wykazała brak istotnie statystycznego 

związku pomiędzy intensywnością aktywności na portalach społecznościowych a siłą 

więzi zrzeszeniowej. Licealiści wskazywali w większości na istnienie świadomości więzi 

zrzeszeniowej, kontaktów społecznych, wspólnych działań i wartości w grupie 

zrzeszeniowej, do której należą. W związku z tym wykazywali silną więź zrzeszeniową. 

Pomimo, niskiego uczestnictwa w grupach zrzeszeniowych poza szkołą, powodami 

takiego stanu rzeczy, które wymieniali licealiści, są brak czasu i brak potrzeby. 

 Podjęta tematyka badań jest istotna z punktu widzenia rozwoju młodych pokoleń 

(pokolenia Z i alfa) w cyfrowej rzeczywistości. Analizowane zjawisko jest złożone                 

i wymaga dalszych, pogłębionych badań w celu ukazania szerszych kontekstów 

aktywności na portalach społecznościowych i więzi społecznych dzieci oraz młodzieży.  
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2. Wnioski praktyczne 

 

Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski i wskazówki dla rodziców 

oraz nauczycieli, które mogą wykorzystać w procesie wychowawczym i edukacyjnym. 

Zawierają propozycję działań, które należy podjąć, aby pomóc dzieciom i młodzieży                     

w ich rozwoju w cyfrowej rzeczywistości.  

Sformułowano następuje wnioski dla rodziców: 

• W opinii licealistów mają oni silną więź z rodziną. Z jednej strony brzmi to 

optymistycznie, z drugiej zaś stawia wyzwanie przed rodzicami, aby utrzymać ten 

stan rzeczy i wzmocnić pewne aspekty. Istotne jest zatem spędzanie z dziećmi 

wspólnego czasu, który można poświęcić na rozmowy czy inne działania. 

Wspólne czynności bowiem mają znaczenie dla wzmocnienia relacji między 

członkami rodziny. Mowa tu nie tylko o spożywaniu posiłków, wycieczkach, ale 

także aktywności fizycznej czy wspólnym seansie w kinie. Szybkie tempo życia    

i postępujący brak czasu może prowadzić do zaniechania wspólnych aktywności 

na rzecz chwili relaksu i spokoju. W następstwie każdy z domowników zamknie 

się w swoim pokoju, nie nastąpi wymiana poglądów, oczekiwań i uczuć. 

• Młodzież licealna dostrzega istnienie wspólnych wartości w rodzinie. Istotne jest 

zatem, aby w czasach, w których popularny jest konsumpcjonizm i kult sukcesu 

przekazać młodym pokoleniom wartości uniwersalne i niezwykle ważne                         

w relacjach społecznych. Potrzeba więc wychowania do wartości, poprzez 

rozmowę i przede wszystkim dawanie przykładu. Miejsce norm i wzorów, 

których dziecko nie przyswoi w domu rodzinnym zastąpią te czerpane z mediów 

czy od rówieśników.  

• Zdecydowana większość licealistów posiada profil na portalu społecznościowym, 

nawiązując w ten sposób kontakt często z nieznanymi sobie ludźmi. Realizacja 

edukacji medialnej w szkole powinna zostać wzbogacona również                                    

o podejmowanie tych zagadnień w domu rodzinnym. Czynny odbiór przekazów 

telewizyjnych, poprzez rozmowę o nich (także w czasie trwania programu) oraz 

jasne zasady korzystania z mediów, to tylko przykłady edukacji medialnej                         

w rodzinie. Ważna jest w tym aspekcie również postawa rodziców wobec 

mediów, np. czas poświęcany na używanie nowych technologii oraz wiedza 

dotycząca zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z mediów. Rodzice 

nie mają już monopolu na wiedzę, ale ich zadaniem jest pomoc w weryfikacji 
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dostarczanych zewsząd informacji oraz krytycznym i odpowiedzialnym 

korzystaniu z mediów. 

• Biorąc pod uwagę rzadkie uczestnictwo młodzieży w grupach zrzeszeniowych 

powstaje kolejne wyzwanie przed rodzicami. Mianowicie to od nich dziecko 

może nauczyć się rozwijania swoich pasji, niesienia pomocy innym czy 

działalności w grupach społecznych. Poza tym zadaniem dorosłych jest pomoc 

dziecku jeśli chce dobrowolnie uczestniczyć w jakiejś grupie i wsparcie                               

w realizacji jego celów. 

 

Wskazówki dla nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej i edukacyjnej są 

następujące: 

• Nauczyciel powinien przyjąć rolę budowniczego wewnętrznej struktury klasy 

oraz moderatora procesów grupowych. Dzięki temu możliwe jest zacieśnienie 

więzi między członkami klasy oraz kreacja środowiska, które sprzyja lepszemu 

rozwojowi w każdej płaszczyźnie. Zadaniem nauczyciela zatem jest integracja 

członków klasy, wzbudzanie poczucia wspólnotowości, a także rozwijanie 

współpracy. Istotna jest więc organizacja wspólnych działań w klasie, w celu 

rozwijania umiejętności współpracy i zacieśniania więzi.  

• W kontekście częstego korzystania z portali społecznościowych oraz dominacji 

mediów w życiu przedstawicieli generacji Z powinna pojawić się w szkole 

systematyczna i zorganizowana edukacja medialna. Jej podstawą nie będą jednak 

tyle umiejętności techniczne uczniów, co rozwijanie w nich krytycznego, 

racjonalnego i selektywnego korzystania z treści medialnych. W pierwszej jednak 

kolejności kompetencje cyfrowe powinni posiadać nauczyciele, aby móc 

edukować w tym zakresie uczniów oraz wykorzystywać nowe media w swojej 

pracy. 

• Pokolenie Z oraz alfa dorasta w rzeczywistości medialnej. Z niej czerpie 

informacje i wzory postępowania. Dlatego w dobie nowych technologii konieczne 

jest korzystanie z nich w procesie dydaktycznym. Mowa tu nie tylko                                     

o postrzeganiu ich jako środki dydaktyczne, ale także źródło wiedzy (uczniów                      

i nauczycieli) oraz komunikacji z uczniami oraz rodzicami. Przykładowo mogą 

one stać się narzędziem do tworzenia testów, różnego rodzaju projektów 

grupowych zamieszczanych w Internecie czy bazą do wymiany poglądów. Taka 
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forma jest bardziej atrakcyjna dla uczniów, a przy okazji  uczy odpowiedzialności 

za słowa czy działania w sieci. Zadaniem nauczycieli więc jest adaptacja do coraz 

szybciej rozwijającej się cyfrowej przestrzeni, dobrze znanej współczesnym 

uczniom. 

• Nowe narzędzia medialne umożliwiające poszukiwanie informacji oraz 

zdobywanie wiedzy wpływają na zmianę samego procesu edukacyjnego. 

Kluczowe jest przejście od nauczania na uczenie się, kontekstu 

behawiorystycznego na konstruktywistyczny. Współcześnie ważna jest nie tyle 

wiedza przekazana w sposób bierny, ale ta zdobyta w procesie samodzielnego 

poszukiwania przez ucznia. Niesie to za sobą korzyści, tj. motywacja do działania, 

umiejętność zdobywania i selekcji wiadomości, także ze źródeł medialnych oraz 

zrozumienia pewnych treści poprzez ich zgłębianie. Obecnie bowiem istotne są: 

zdolność do przekładania teorii na praktykę oraz kreatywne, twórcze myślenie                                            

i rozwiązywanie problemów. Warto zatem wyposażyć w te umiejętności uczniów, 

aby lepiej funkcjonowali w przyszłości i dać im możliwość brania czynnego 

udziału w procesie edukacyjnym.    

 

 Zintegrowane działania rodziców i nauczycieli, również w zakresie edukacji 

medialnej są niezbędne w cyfrowej rzeczywistości. Przedstawiciele generacji Z są 

czynnymi użytkownikami mediów, w tym portali społecznościowych. Wykorzystują 

serwisy do prowadzenia rozmów, dodawania komentarzy czy gromadzenia znajomych. 

Profil na portalu jest dla nich miejscem kreacji własnej osoby poprzez publikowanie 

swoich zdjęć czy informowania o swoich osiągnięciach, działalności w grupie 

zrzeszeniowej. Dorośli zatem powinni uwzględnić ten fakt w procesie wychowania                         

i edukacji. Ich zadaniem też jest przygotowanie dzieci i młodzieży do krytycznego oraz 

selektywnego korzystania z mediów.  
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4. Wzory narzędzi badawczych 

 

4.1. Karta analizy profili 

 

1. Kategoria ja–rodzina 

a) wyszczególnienie członków rodziny w zakładce „informacje”,  

b) obecność bliskich w gronie znajomych,  

c) obecność członków rodziny na umieszczonych zdjęciach, 

d) informacje o członkach rodziny w publikowanych postach. 

 

2. Kategoria ja–szkoła 

a) wyszczególnienie nazwy szkoły/klasy w zakładce „informacje”,  

b) obecność członków klasy w gronie znajomych,  

c) obecność członków klasy na umieszczonych zdjęciach, 

d) informacje o członkach klasy w publikowanych postach. 

 

3. Kategoria ja–grupa zrzeszeniowa 

a) wyszczególnienie nazwy grupy zrzeszeniowej w zakładce „informacje”,  

b) obecność członków grupy zrzeszeniowej w gronie znajomych,  

c) obecność członków grupy na umieszczonych zdjęciach, 

d) informacje o członkach grupy w publikowanych postach. 
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4.2. Kwestionariusz ankiety 

 

Dzień dobry. Jestem doktorantką na UJK w Kielcach. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety, która 

dotyczy korzystania z portali społecznościowych oraz więzi społecznych z rodziną, klasą szkolną 

i grupą zrzeszeniową. Ankieta jest anonimowa. Proszę o wybranie odpowiedzi poprzez jej 

podkreślenie, udzielenie odpowiedzi pisemnej, a w kilku przypadkach nadanie numeracji.  

 

1. Płeć 

Kobieta  

Mężczyzna 

 

2. Miejsce zamieszkania 

Miasto  

Wieś 

 

3. Wiek 

 

4. Na ilu portalach posiadasz profil?  

0 

1 

2 

3 i więcej 

 

5. Ile dziennie czasu jesteś aktywny na portalu społecznościowym (w godzinach)? 

Mniej niż 1 

1-2 

3-4 

Więcej niż 4 

 

6. Ile dziennie czasu poświęcasz na rozmowy tekstowe na portalach 

społecznościowych (w godzinach)? 

mniej niż 1  

1-2  

3-4  
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więcej niż 4  

 

7. Ile dziennie czasu poświęcasz na komentowanie i oglądanie profili innych na 

portalach społecznościowych (w godzinach)? 

mniej niż 1 

1-2  

3-4  

więcej niż 4  

 

8. Jak często umieszczasz informację o swoim życiu prywatnym na portalach 

społecznościowych? 

Codziennie 

Raz w tygodniu 

Raz w miesiącu 

Raz na kilka miesięcy 

Wcale 

 

9. Ilu znajomych posiadasz na portalu społecznościowym? 

mniej niż 50 

50-100 

100-300 

więcej niż 300 

 

10. Czy czujesz się związany ze swoją rodziną? 

Tak  

Nie 

 

11. Jak ocenisz swoje przywiązanie do rodziny? 

Niskie 

Średnie 

Wysokie 
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12. Oceń za pomocą skali na jakim poziomie są Twoje relacje z rodzicami. 

0 bardzo niski 

1 niski 

2 średni 

3 wysoki 

 

13. Jeśli posiadasz rodzeństwo, oceń za pomocą skali na jakim poziomie są Twoje 

relacje z rodzeństwem. 

0 bardzo niski 

1 niski 

2 średni 

3 wysoki 

 

14. Czy członkowie twojej rodziny ze sobą rozmawiają? 

Tak 

Nie  

 

15. Ile czasu dziennie spędzasz z bliskimi, z którymi mieszkasz (w godzinach)? 

Mniej niż 1 

1-2 

3-4 

Więcej niż 4 

 

16. Czy kontaktujesz się z członkami swojej rodziny przez portal społecznościowy? 

Tak 

Nie 

 

17. Jeśli tak, jak często to robisz? 

Codziennie 

Raz w tygodniu 

Raz w miesiącu 

Raz na kilka miesięcy 
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18. Czy posiadasz członków rodziny w gronie znajomych? 

Tak 

Nie 

 

19. Jeśli kogoś z rodziny nie posiadasz w znajomych, jaka jest tego przyczyna? 

 

20. Czy Twoja rodzina wykonuje coś wspólnie? 

Tak 

Nie  

 

21. Jeśli tak, to co? 

 

22. Co robisz razem ze swoimi rodzicami? 

 

23. Jeśli masz rodzeństwo, to co robisz razem z nim? 

 

24. Czy w rodzinie istnieją wspólne wartości? 

Tak  

Nie  

 

25. Uporządkuj wartości, które są istotne w Twojej rodzinie – od najważniejszej (1) 

do najmniej ważnej (11). 

 Zabawa (relaks) 

 Majątek (pieniądze) 

 Praca (talent) 

 Zdrowie 

 Tolerancja 

 Szczerość 

 Miłość  

 Odpowiedzialność 
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 Piękno 

 Dobro 

 Wiara  

 

26. Dlaczego wartość, której dałeś pierwsze miejsce powyżej, jest najważniejsza                         

w Twojej rodzinie? 

 

27. W jaki sposób w Twojej rodzinie dba się o tą wartość? 

 

28. Która z wartości, według Ciebie, powinna być najważniejsza w rodzinie? 

Dlaczego? 

 

29. Czy czujesz się związany ze swoją klasą? 

Tak 

Nie  

 

30. Jak ocenisz swoje przywiązanie do klasy? 

Niskie 

Średnie 

Wysokie 

 

31. Oceń za pomocą skali na jakim poziomie są Twoje relacje z kolegami/ 

koleżankami  z klasy. 

0 bardzo niski 

1 niski 

2 średni 

3 wysoki 

 

32. Czy członkowie Twojej klasy rozmawiają ze sobą? 

Tak 

Nie  
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33. Ile czasu dziennie spędzasz z członkami z klasy (w godzinach)? 

Mniej niż 1 

1-2 

3-4 

Więcej niż 4 

  

34. Czy w klasie istnieją mniejsze grupy towarzyskie? 

Tak 

Nie  

 

35. Czy kontaktujesz się z członkami swojej klasy przez portal społecznościowy? 

Tak 

Nie 

 

36. Jeśli tak, jak często to robisz? 

Codziennie 

Raz w tygodniu 

Raz w miesiącu 

Raz na kilka miesięcy  

 

37. Czy posiadasz wszystkie osoby ze swojej klasy w gronie znajomych na portalu? 

Tak 

Nie 

 

38. Jeśli są osoby, których nie masz w gronie znajomych na portalu, jaka jest tego 

przyczyna? 

 

39. Czy razem z członkami klasy wykonujecie coś wspólnie? 

Tak  

Nie  

 

40. Jeśli tak, to co?  
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41. Co robisz na przerwach ze swoimi kolegami/koleżankami z klasy? 

 

42. Czy w klasie istnieją wspólne wartości? 

Tak 

Nie  

 

43.  Uporządkuj wartości, które są istotne w Twojej klasie – od najważniejszej (1) 

do najmniej ważnej (10). 

 Zabawa 

 Sława  

 Praca (talent, nauka) 

 Aktywność fizyczna 

 Tolerancja 

 Szczerość 

 Przyjaźń  

 Odpowiedzialność 

 Piękno 

 Dobro 

 

44. Dlaczego wartość, której dałeś pierwsze miejsce powyżej, jest najważniejsza                           

w Twojej klasie? 

 

 

45. W jaki sposób w Twojej klasie dba się o tą wartość?  

 

46. Która z wartości jest według Ciebie powinna być najważniejsza w klasie, 

dlaczego? 
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47. Czy należysz (poza szkołą) z własnej inicjatywy do:  

Stowarzyszenia 

Fundacji 

Drużyny sportowej 

Innej organizacji (wymień jakiej) 

 

48. Jeśli nie jesteś członkiem żadnej grupy, dlaczego? 

 

49. Ilu członków posiada grupa do której należysz? 

 

50. Czy czujesz się związany z tą grupą społeczną? 

Tak  

Nie  

 

51. Jak ocenisz swoje przywiązanie do tej grupy? 

      Niskie 

Średnie 

Wysokie  

 

52. Czy członkowie grupy ze sobą rozmawiają? 

Tak 

Nie  

 

53.  Jak często spotyka się grupa? 

 

 

54. Czy kontaktujesz się  z członkami grupy przez portal społecznościowy? 

Tak  

Nie  

 

55. Jeśli tak, jak często to robisz? 

Codziennie 

Raz w tygodniu 
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Raz w miesiącu 

Raz na kilka miesięcy  

 

56. Czy posiadasz wszystkich członków grupy w gronie znajomych? 

Tak 

Nie  

 

57. Jeśli są osoby, których nie posiadasz w gronie znajomych, jaka jest tego 

przyczyna? 

 

58. Czy grupa wykonuje coś wspólnie? 

Tak 

Nie  

 

59. Jeśli tak, to co? 

 

60. Czy w grupie istnieją wspólne wartości? 

Tak 

Nie 

 

61. Jaka wartość jest ważna w tej grupie? 
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Streszczenie  

 

 Obecnie media są częścią życia jednostki, gdyż korzysta z nich m.in. w pracy, 

podczas załatwiania codziennych spraw, kiedy poszukuje informacji na dany temat. Poza 

tym Internet umożliwił szybką i łatwą komunikację z innymi. Dzięki niemu możliwe jest 

podtrzymywanie kontaktu ze znajomymi, bliskimi, a także nawiązywanie nowych 

znajomości w sieci. Jedną z możliwości komunikacji są portale społecznościowe. 

Umożliwiają one prowadzenie rozmów, wymianę informacji, kreację swojej tożsamości.  

W związku z tym posiadanie profilu w serwisie społecznościowym stało się współcześnie 

popularne.  

Przedmiotem badań w niniejszej dysertacji jest aktywność na portalach 

społecznościowych i więzi społeczne młodzieży licealnej. Pokolenie Z bowiem ma 

kontakt z mediami od momentu przyjścia na świat. Media zatem biorą udział                                   

w socjalizacji, wychowaniu  i edukacji przedstawicieli tej generacji. To z nich czerpią 

wiadomości, pozyskują idoli, zasady oraz normy postępowania. Poza tym jednostka jest 

częścią grup społecznych, w których nawiązują się więzi między członkami. Zwrócono 

uwagę na więź naturalną, stanowioną i zrzeszeniową licealistów. Celem poznawczym 

badań jest zdobycie wiedzy o aktywności na portalach społecznościowych  młodzieży 

licealnej oraz ustalenie  związków i zależności tej aktywności z więziami społecznymi 

badanej młodzieży.  

Niniejsza dysertacja doktorska składa się z trzech rozdziałów, z których pierwszy 

to podstawy teoretyczne badań. Przedstawiono w nim rozważania terminologiczne                        

i wyjaśniono podstawowe pojęcia, tj. aktywność, portal społecznościowy, więzi 

społeczne.  W dalszej kolejności skupiono uwagę na socjalizacji, wychowaniu i edukacji 

w cyfrowym społeczeństwie. Poza tym autorka dokonała charakterystyki przedstawicieli 

generacji Z i opisała rozwój człowieka w fazie adolescencji. Podano również wyniki 

dotychczasowych badań odnoszących się do podjętej tematyki.  

 W rozdziale drugim zaprezentowano założenia metodologiczne badań własnych.  

Autorka wskazała przedmiot, cele badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne, 

wskaźniki oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. Przedstawiono zakres, 

organizację, przebieg badań, dobór próby, terenu badań oraz charakterystykę badanej 

grupy. 

Wyniki badań poddano analizie w rozdziale trzecim. Na podstawie danych 

określono intensywność aktywności na portalach społecznościowych i siłę więzi 
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społecznych młodzieży licealnej uwzględniając płeć, wiek i miejsce zamieszkania 

uczniów. Przedstawiono zależności między intensywnością aktywności na portalach 

społecznościowych a siłą więzi naturalnej, stanowionej i zrzeszeniowej licealistów.                    

W rozdziale znajduje się również analiza jakościowa treści profili młodzieży licealnej na 

portalu społecznościowym Facebook. 

 W świetle analizy i interpretacji wyników badań nie stwierdzono istotnie 

statystycznej zależności między intensywnością aktywności na portalach 

społecznościowych a siłą więzi naturalnej młodzieży licealnej. Korzystanie z portali 

społecznościowych nie umniejsza siły więzi naturalnej. Może tu mieć znaczenie fakt, że 

większość badanych licealistów wywodzi się ze wsi, gdzie silna jest tradycyjna 

identyfikacja z wartościami rodzinnymi i stylem życia. Jeśli chodzi o więź stanowioną,    

z badań wynika, że jej siła nie zależy wprost od intensywności aktywności w serwisach 

społecznościowych. Jednakże trzeba podkreślić, że poczucie związania z klasą deklaruje 

jedynie nieco więcej niż połowa uczniów. W odniesieniu do więzi zrzeszeniowej badania 

wykazały, że jakkolwiek nie ma istotnie statystycznej zależności od intensywności 

aktywności na portalach społecznościowych, to jednakże jedynie 213 z pośród 795 

badanych uczniów deklaruje przynależność do grupy zrzeszeniowej poza szkołą.  

Analizowana problematyka jest złożona i wymaga dalszych, pogłębionych badań. 

W zakończeniu autorka zawarła praktyczne wnioski skierowane do nauczycieli                                

i rodziców w kwestii pracy wychowawczej i edukacyjnej w dobie nowych technologii. 

Zadaniem dorosłych jest przygotowanie dzieci i młodzieży do racjonalnego                                       

i selektywnego korzystania z mediów w cyfrowej rzeczywistości.  
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Summary 

 

Currently, the media are part of the life of the individual, because they use them, 

among others at work, while dealing with everyday matters when looking for information 

on a given topic. In addition, the Internet has enabled fast and easy communication with 

others. Thanks to it, it is possible to keep in touch with friends and relatives, as well as 

make new friends online. Social networking is one of the possibilities of communication. 

They enable conducting conversations, exchanging information, and creating your 

identity.  Therefore, having a profile on a social network has become popular nowadays. 

 The subject of research in this dissertation is activity on social networks and social 

ties of high school youth. Generation Z has contact with the media since coming to the 

world. The media therefore take part in the socialization, education and education of 

representatives of this generation. They derive messages from them, acquire idols, rules 

and norms of conduct.  In addition, the individual is part of social groups in which ties 

between members are established. Attention was paid to the natural, constituted and union 

bond of high school students. The cognitive goal of the research is to acquire knowledge 

about the activity on social networks of high school youth and to establish the relationship 

and dependence of this activity on the social ties of the studied youth. 

 This doctoral dissertation consists of three chapters, the first of which is the 

theoretical basis of the research.  It presents terminological considerations and explains 

the basic concepts, ie activity, social networking site, social ties. Subsequently, attention 

was focused on socialization, upbringing and education in digital society. In addition, the 

author made the characteristics of the representatives of the Z generation and described 

the development of the human during the adolescence phase. The results of previous 

studies referring to the subject matter have also been provided. 

 The second chapter presents the methodological assumptions of own research. 

The author indicated the subject, research goals, research problems and hypotheses, 

variables, indicators and methods, techniques and research tools. The scope, organization, 

course of tests, sample selection, research area and characteristics of the studied group 

were presented. 

 The results of the study were analyzed in the third chapter. On the basis of the 

data, the intensity of activity on social networks and the strength of social ties of high 

school students were determined taking into account the sex, age and place of residence 

of pupils. The relationship between the intensity of activity on social networks and the 
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strength of the natural, constituted and union bond of high school students is presented. 

The chapter also includes a qualitative analysis of the content of high school youth 

profiles on the social networking site Facebook.  

In the light of analysis and interpretation of research results, there was no 

statistically significant relationship between the intensity of activity on social networks 

and the strength of the natural bond of high school youth.  It may be important to note 

that the majority of the high school students surveyed come from the village, where 

traditional identification with family values and lifestyle is strong.  As far as the bond is 

concerned, research shows that its strength does not depend directly on the intensity of 

activity on social networking sites. However, it should be emphasized that only a little 

more than half of the students declare a sense of being connected with the class. With 

regard to the union ties, research has shown that, although there is no statistically 

significant dependence on the intensity of activity on social networks, only 213 of the 795 

surveyed students declare affiliation to the group outside the school. 

 The analyzed issues are complex and require further, in-depth studies. In 

conclusion, the author has made practical applications addressed to teachers and parents 

in the field of educational and educational work in the era of new technologies. The task 

of adults is to prepare children and young people for rational and selective use of media 

in digital reality. 

 


