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Media społecznościowe stają się coraz bardziej popularną formą

spędzania czasu wolnego, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Mają

głównie charakter społeczny z uwagi na możliwość nawiązywania

interakcji z innymi użytkownikami. Według danych Centrum Badań

Opinii Społecznej z 2019 roku 69% Polaków korzysta z Internetu

przynajmniej raz w tygodniu, z czego największą aktywność

odnotowuje się w grupie wiekowej 18-24 lata. Aż 96% użytkowników

Internetu od 18 do 24 r.ż. ma konto w serwisie społecznościowym.

Celem niniejszej pracy było zbadanie, czy zachodzi jakikolwiek związek

między ilością czasu spędzonego w mediach społecznościowych a

samooceną globalną i ogólnym dobrostanem psychicznym. Głównymi

badanymi zmiennymi były: czas spędzony w social mediach, poziom

ogólnej samooceny oraz poziom dobrostanu. Kierunkowość związku

nie została odgórnie ustalona Postanowiono też sprawdzić, czy

poziom samooceny i dobrostanu ogólnego przewiduje czas

poświęcony na korzystanie z mediów społecznościowych.

Do badania użyto:

➢ Skali Samooceny Rosenberga (The Rosenberg Self-Esteem Scale,
SES)

➢ Kwestionariusza Dobrostanu (Psychological Well-Being Scales,

PWBS)

➢ Ankiety własnej zawierającej 6 pytań:

• Z jakich mediów społecznościowych korzystasz najczęściej?

• Jak często korzystasz z mediów społecznościowych?

• Ile godzin dziennie spędzasz w mediach 

społecznościowych?

• oraz wiek, płeć i wykształcenie;

Badanie zostało przeprowadzone internetowo przy użyciu platformy

qualtrics.com. Kwestionariusze SES i PWBS oraz ankietę własną

złączono w jeden plik i wygenerowano link, przez który uczestnicy

mogli przystąpić do badania. Link do badania został umieszczony na

grupach studenckich za pośrednictwem portalu Facebook.

Analizy statystyczne wykazały, że nie zachodzi korelacja pomiędzy

samooceną i dobrostanem, badanymi łącznie, a czasem spędzonym

w mediach społecznościowych.

Nie wiadomo jednak, w jaki sposób samoocena oraz dobrostan

oddzielnie wiązałyby się z czasem spędzonym w social mediach.
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Rodzaj używanych mediów społecznościowych

Wyniki pokazały, że samoocena oraz ogólny dobrostan psychiczny

przewidują czas spędzony w mediach społecznościowych.

Badanie własne nie wskazało, że to głównie samoocena przewiduje

czas spędzony w social mediach. Wynik był istotny statystycznie,

jednak bardziej widocznie dobrostan przewiduje ten czas.

Im wyższy poziom ogólnego dobrostanu psychicznego, tym

mniej czasu spędzonego w mediach społecznościowych.

Wiele jest jeszcze do eksploracji na gruncie

korzystania z mediów społecznościowych. Badania

związane z nadmiernym korzystaniem z Internetu

oraz sieci społecznościowych są prowadzone

dopiero od 2009, a więc jest to zagadnienie

względnie nowe, ale jakże obszerne. Analizy

danych oraz wyniki uzyskane w danym badaniu

mogą stanowić podstawę do dalszych badań w

obszarze korzystania z mediów społecznościowych

i możliwych skutkach bądź zależnościach.

➢ związek samego dobrostanu psychicznego, z
wyróżnieniem korelacji poszczególnych podskal tej
zmiennej, z użytkowaniem sieci społecznościowych;

➢ wpływ użytkowania poszczególnych portali
społecznościowych na samoocenę globalną i
dobrostan użytkowników, rozważając te zmienne
zarówno razem jak i każdą z nich oddzielnie;

➢ jakie inne czynniki, związane z użytkowaniem social
mediów, mogą wiązać się z niską samooceną bądź
nawet uzależnieniem od korzystania z nich;
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Wraz ze wzrostem celu życiowego zmniejszał się istotnie czas

spędzony w mediach społecznościowych.

Cel życiowy jest jedną z sześciu podskal dobrostanu. Ta zależność

pokazuje, że warto zbadać każdą z podskal dogłębniej, używając do

tego innych narzędzi, aby potwierdzić wyniki tego badania oraz

odkryć nowe zależności.

CO WARTO ZBADAĆ W PRZYSZŁOŚCI?

WNIOSKI

CEL BADANIA

METODA

WPROWADZENIE GŁÓWNE WYNIKI

Polaków korzysta z Internetu 

przynajmniej raz w tygodniu

Odsetek 18-24 latków mających 

konto w mediach społecznościowych

Nie da się zaprzeczyć, że użytkowanie

mediów społecznościowych może

oddziaływać na zdrowie psychiczne.

Jednak wciąż pozostaje pytanie, w

jaki sposób i jakie skutki może to za

sobą nieść?
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