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Streszczenie

W artykule przedstawione zostały wyniki badań ankietowych studentów, użyt
kowników oficjalnych serwisów społecznościowych dziekanatu w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Badanie wykazało, że serwisy społecznościowe mogą być 
z powodzeniem wykorzystane jako pomocnicze narzędzie komunikacji ze studentami. 
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, serwisy społecznościowe, blogi, komu
nikacja wewnątrzorganizacyjna

Wprowadzenie

Serwisy społecznościowe pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w połowie 
lat 90. XX w. Do najstarszych zaliczane są Classmates.com uruchomiony w 1995 r. 
(Historia 2011) i SixDegrees.com z 1997 r. (Boyd i Ellison 2007, s. 214). Za naj
starszy polski serwis społecznościowy można uznać Fotka.pl z 2001 r. Nim nastąpi
ła era dominacji Facebooka, najpopularniejszymi serwisami społecznościowymi 
w Polsce były Grono.net uruchomiony w 2004 r. i Nasza Klasa (nk.pl) działający 
od 2006 (Historia 2011).

Serwisy społecznościowe mogą stanowić środowisko służące integracji osób 
wokół pewnych sfer działalności (na przykład ekologicznej, kulturalnej czy poli
tycznej), projektów czy organizacji społecznych. Z czasem popularność i znaczenie 
serwisów społecznościowych zostało dostrzeżone przez firmy komercyjne. Wyko
rzystują je one do celów marketingowych i promocyjnych, a także do budowania 
wizerunku organizacji (Mazurek 2008; Stopczyńska 2013). Serwisy społeczno-
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ściowe stanowią też źródło informacji o poglądach i trendach społecznych. W ce
lach przede wszystkim marketingowych, ale także dydaktycznych i integracyjnych 
serwisy społecznościowe mogą być wykorzystywane także przez organizacje ze 
sfery edukacyjnej (Buchnowska 2013; Zając, Witek 2011).

Blog jest formą strony internetowej zawierającej chronologiczne wpisy o cha
rakterze personalnym (Baoill 2004). Forma blogu rozwinęła się z internetowego 
dziennika osobistego. Termin weblog został po raz pierwszy użyty w 1997 r., 
a blog w 1999 r., choć taka forma publikacji internetowej występowała już wcze
śniej (Wortham 2007). Obecnie ogół powiązanych łączami i komentarzami blogów 
i ich autorów, określany jako blogosfera, jest traktowany jako jedna wielka sieć 
społeczna, w której autorzy publikują swoje opinie (Kirchhoff, Bruns, Nicolai 
2007). Błogi bywają wykorzystywane przez wykładowców akademickich w proce
sie dydaktycznym jako miejsce dyskusji i forma seminariów (Zrobek, Ratalewska
2013). Także wymagane bywa od studentów tworzenie blogów,jako elementu zali
czenia przedmiotów (Downes 2004; Cobanoglu, Berezina 2011).

Niektóre uczelnie, także w Polsce, lub jednostki organizacyjne uczelni posia
dają swoje oficjalne błogi. Zwykle ich tematyka porusza się dość swobodnie wokół 
tematów związanym z życiem akademickim uczelni i tematyką naukową interesują
cą autorów tych blogów. Natomiast rzadziej wpisy w nich dotyczą spraw formal
nych związanych ze studiami i zarządzaniem uczelnią. Przykładem tego rodzaju 
blogów są:
-  St Peter's Blog Website -  St Peter’s Collage, University of Oxford

(http://blog.spc.ox.ac.uk),
-  BU Now -  Boston University (http://blogs.bu.edu/bunow),
-  A Slice of Advice -  The Official Blog of Syracuse University Career Services 

(http://sliceofadvice.syr.edu),
-  YOURblog -  Your Official University of Regina Blog

(http://www2.uregina.ca/yourblog),
-  Oficjalny blog Uniwersytetu Łódzkiego (http://unilodz.blogspot.com). 1

1. Serwisy społecznościowe w Szkole Głównej Handlowej

Oryginalnym przedsięwzięciem Dziekanatu Studium Magisterskiego (DSM) 
Szkoły Głównej Handlowej (SGH) było uruchomienie we wrześniu 2012 r. oficjal
nych serwisów społecznościowych. W zamyśle inicjatorek i autorek tych serwisów, 
Dziekan Studium Magisterskiego dr hab. Magdaleny Kachniewskiej i Prodziekan 
Studium Magisterskiego dr Katarzyny Górak-Sosnowskiej, miały one na celu 
„usprawnienie przepływu informacji i uproszczenie sposobu pozyskiwania opinii 
studentów i wykładowców o obowiązujących procedurach, przepisach i jakości 
funkcjonowania DSM” (Kachniewska, Górak-Sosnowska 2012, s. 24).

http://blog.spc.ox.ac.uk
http://blogs.bu.edu/bunow
http://sliceofadvice.syr.edu
http://www2.uregina.ca/yourblog
http://unilodz.blogspot.com
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Wcześniej działały różne fora dyskusyjne, mające na celu wymianę komenta
rzy między studentami na tematy związane z uczelnią i zajęciami, nie były one 
jednak żadnymi oficjalnymi źródłami informacji. Niektórzy przedstawiciele władz 
SGH prowadzili też moderowane serwisy pytań i odpowiedzi, na których odpowia
dali na pytania nurtujące społeczność uczelni. Tego typu serwisy mają często cha
rakter prywatny, są dostępne po zidentyfikowaniu użytkownika, jako członka spo
łeczności uczelnianej, na przykład poprzez potwierdzenie posiadania adresu poczty 
elektronicznej w domenie uczelnianej.

Rys. 1. Blog Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH 
Źródło: http://takdladsm.blogspot.com.

Dziekanat Studium Magisterskiego SGH utworzył trzy powiązane ze sobą
serwisy społecznościowe:
-  blog „DSM: po drugiej stronie okienka” dostępny na stronie 

http://takdladsm.blogspot.com/,
-  strona „Tak dla DSM” w serwisie społecznościowym Facebook -  

https://www.facebook.com/pages/Tak-dla-DSM/206263802749991,
-  oficjalne konto Dziekanatu Studium Magisterskiego na Twitterze -  

https://twitter.com/Dziekanat_SM.

http://takdladsm.blogspot.com
http://takdladsm.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Tak-dla-DSM/206263802749991
https://www.facebook.com/pages/Tak-dla-DSM/206263802749991
https://twitter.com/Dziekanat_SM
https://twitter.com/Dziekanat_SM
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Główną rolę medium informacyjnego pełni blog (zob. rysunek 1), natomiast 
strona na Facebooku i konto na Twitterze pełnią funkcje uzupełniające. Większość 
komunikatów w tych dwóch serwisach informuje o wpisach w blogu i stanowi link 
do tych wpisów.

2. Cel i metoda badań

Wykorzystanie mediów społecznościowych do komunikowania się uczelni ze 
studentami nie jest typową sytuacją. Studentów nie można utożsamiać z klientami 
organizacji kupującymi jakieś produkty lub usługi (w ten sposób można postrzegać 
potencjalnych kandydatów na studia), ale należy raczej uważać za członków spo
łeczności akademickiej, aktywnie uczestniczących w różnych działaniach podej
mowanych zarówno z inicjatywy władz uczelnianych, jak i z inicjatywy samych 
studentów. Można więc uznać, że komunikowanie się władz uczelni ze studentami 
ma charakter wewnątrzorganizacyjny.

Oczywiście, ponieważ serwisy społecznościowe DSM są dostępne publicznie, 
pełnią też funkcję wizerunkową. Nie wydaje się jednak by było to ich głównym 
zadaniem.

Celem badania było stwierdzenie, w jakim stopniu serwisy te spełniają zało
żoną rolę. Typowe statystyki wejść i wpisów dostępne są w treści samego blogu. 
Natomiast autor przeprowadził badanie ankietowe studentów, do których adreso
wane są omawiane serwisy społecznościowe.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone ponad r. po uruchomieniu tych 
serwisów w grudniu 2013 r. na studentach z losowo wybranych grup studenckich 
z różnych kierunków studiów prowadzonych na poziomie magisterskim 
w SGH. Dzięki przeprowadzeniu badania metodą ankiety audytoryjnej, uzyskano 
100% poziomu zwrotu ankiet. Łącznie uzyskano 113 rzetelnie wypełnionych an
kiet, w tym 72 wypełnione przez studentów studiów w trybie dziennym i 41 przez 
studentów tzw. studiów niestacjonarnych uczących się w trybie sobotnio- 
niedzielnym. Ankietowani byli studenci z różnych semestrów, odpowiednio:
-  25 studentów I semestru,
-  36 studentów II semestru,
-  47 studentów III semestru,
-  5 studentów IV i dalszych (w przypadku przedłużenia studiów) semestrów.

Niewielka liczba respondentów z ostatniego semestru studiów wynika ze spe
cyficznego charakteru tego semestru -  obejmuje on niewiele zajęć wykładowych, 
w trakcie których przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Natomiast, więk
szość czasu studenci poświęcają w jego trakcie seminariom dyplomowym i pisaniu 
pracy magisterskiej.
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Ankiety uwzględnione w przedstawionej poniżej analizie wyników zostały 
wypełnione przez 61 mężczyzn i 52 kobiety.

3. Wyniki badań

Badanie wykazało, że 20,4% ankietowanych studentów nigdy nie zajrzało 
nawet do tych serwisów (zob. rysunek 2). Co więcej, kolejnych 12,4% responden
tów zajrzało tylko do nich raz lub kilka razy, ale przestało z nich korzystać. Tak 
więc, wobec prawie 1/3 studentów (32,8%) serwisy te nie spełniają założonej funk
cji informacyjnej.

ponad rok temu 

między rokiem, a pół roku temu 

mniej niż pół roku temu 

w ogóle z nich nie korzystałem/am

0% 20% 40% 60%

Rys. 2. Odpowiedzi respondentów na pytanie o to, kiedy po raz pierwszy skorzystali 
z serwisów społecznościowych DSM

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci, którzy nigdy nie skorzystali z serwisów społecznościowych 
DSM, zostali spytani o przyczyny tej sytuacji. Większość stwierdziła, że nigdy 
o tych serwisach nie słyszała (zob. rysunek 3). Jest to informacja o tyle zaskakują
ca, że komunikat i łącza do tych serwisów są umieszczone m.in. na oficjalnej stro
nie WWW DSM. Natomiast prawie jedna trzecia tej grupy ankietowanych zadekla
rowała, że nie sądzą, by im te serwisy były do czegoś potrzebne. Jeden ze studen
tów wskazujących inny powód wyjaśnił: „Według mnie to jest niepoważne, by 
dziekanat prowadził blog”.
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nigdy o nich nie styszałem/am

nie chciało mi się ich szukać

nie sądzę by mi były do czegoś 
potrzebne

inny powód

0% 20% 40% 60% 80%

Rys. 3. Odpowiedzi respondentów, którzy nigdy nie korzystali z serwisów społecznościo- 
wych DSM, na pytanie o przyczyny tej sytuacji

Źródło: opracowanie własne.

Działające w czasie powstania serwisów społecznościowych strony WWW 
DSM miały opinię wyjątkowo mało przejrzystych, o niejasnej strukturze rozmiesz
czenia treści, co powodować miało trudność w odnalezieniu potrzebnych informa
cji. Stąd też, ankietowani studenci, którzy kiedykolwiek zajrzeli na te strony, zostali 
także spytani o przyczyny rozpoczęcia korzystania z serwisów społecznościowych 
DSM (zob. rysunek 4). Większość (53,3%) wskazała na trudność w pozyskaniu 
informacji z innych źródeł (na przykład oficjalnych stron WWW dziekanatu, czy 
tablic informacyjnych przed dziekanatem). Około 1/3 respondentów kierowała 
natomiast ciekawość. Wśród innych wymienionych powodów rozpoczęcia korzy
stania z tych serwisów wyróżnia się odpowiedź: „przedstawienie propozycji 
usprawniającej załatwienie czegoś”. Inni ankietowani, jako powód podali sugestię 
w serwisie społecznościowym i łatwość korzystania z tego rodzaju serwisów.

Rys. 4. Odpowiedzi respondentów na pytanie o główny powód rozpoczęcia korzystania
z serwisów społecznościowych DSM

Źródło: opracowanie własne.

Wypełnienie roli informacyjnej przez serwis internetowy wewnątrz organiza
cji jest uzależnione od częstości korzystania z tych stron przez osoby, do których
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jest adresowany. Studenci, którzy kiedykolwiek zajrzeli na te strony zostali więc 
zapytani o częstość korzystania z serwisów społecznościowych DSM. Na blogu 
pojawia się średnio kilkanaście wpisów miesięcznie. W ocenie autora, aby serwis 
pełnił jakąś istotną rolę informacyjną dla studenta, powinien on do niego zaglądać 
przynajmniej raz w miesiącu. Okazuje się, że minimum taką częstość zaglądania do 
blogu deklaruje niewiele ponad połowa (55,6%) studentów korzystających z tych 
serwisów. Natomiast częstość przynajmniej raz w tygodniu, pozwalającą być na 
bieżąco z informacjami z blogu, zadeklarowało 27,8% respondentów (zob. rysunek
5).

przynajmniej raz dziennie 

przynajmniej raz w tygodniu 

przynajmniej raz w miesiącu

rzadziej niż raz w miesiącu

zajrzał raz lub kilka razy, lecz więcej 
tam nie zglądał

10% 20% 30% 40%

Rys. 5. Odpowiedzi respondentów na pytanie o częstość korzystania z serwisów społecz
nościowych DSM

Źródło: opracowanie własne.

Cechą blogu, jako elementu sieci społecznościowej, jest możliwość dodawa
nia komentarzy przez czytelników blogu. Co więcej, intencją autorek blogu DSM 
było pozyskanie informacji zwrotnej od studentów. Dlatego też studenci korzysta
jący z serwisów społecznościowych DSM zostali spytanijak często aktywnie z nich 
korzystają: zadają pytania, albo dodają komentarze (zob. rysunek 6). Jeden respon
dent zadeklarował bardzo częste i regularne dokonywanie wpisów. Poza nim 17,8% 
ankietowanych dokonało przynajmniej jednego wpisu. Oznacza to, że prawie 
co piąty student korzystający z tych serwisów dodał jakąś treść, komentarz lub 
pytanie.

0%
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przynajmniej raz w tygodniu 

przynajmniej raz w miesiącu 

raz, czy kilka razy dokonałwpisu 

nigdy nic nie wpisywał

0% 50% 100%

Rys. 6. Odpowiedzi respondentów na pytanie o częstość dokonywania wpisów w serwi
sach społecznościowych DSM

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Wyniki badań ankietowych wskazują, że media społecznościowejako uzupeł
niające narzędzie komunikacji dziekanatu ze studentami spełniają swoją rolę dość 
dobrze. Większość studentów korzysta z tych serwisów, w tym wielu także aktyw
nie. Jednak istnieje spora grupa, która nie jest zainteresowana korzystaniem z tego 
medium w kontaktach z administracją uczelni.

W artykule przedstawiono wyłącznie dane ilościowe dotyczące korzystania 
z serwisów społecznościowych uczelni. Dalsze badania i publikacje powinny objąć 
także ocenęjakości treści tych serwisów i badanie satysfakcji ich użytkowników.
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THE USAGE OF SOCIAL NETWORKING SERVICES IN CONTACTS 
BETWEEN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION AND STUDENTS

Summary

The article presents the survey results concerning students, users of official social 
networking services of the dean's office at the Warsaw School of Economics. The study 
showed that social networking sites can be successfully used as an auxiliary tool for 
communication with students.
Keywords: information society, social networking services, blogs, intra-organizational 
communication
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