
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 



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.  

 


