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Konsument niepełnosprawny w mediach społecznościowych – 
profile i kierunki aktywności

Streszczenie

Rozwój technologiczny i upowszechnienie Internetu zrewolucjonizowały 
sposób komunikacji i pozyskiwania informacji marketingowych, a treści two-
rzone przez konsumentów dla konsumentów zyskały na znaczeniu. Konsument 
ewoluował więc z pasywnego obserwatora do aktywnego uczestnika procesu 
tworzenia treści. Celem badania była próba określenia sposobów korzystania 
z poszczególnych typów mediów społecznościowych przez różne grupy konsu-
mentów niepełnosprawnych ruchowo. Podstawą prowadzonych rozważań były 
badania przeprowadzone w III kwartale 2016 roku na celowo dobranej próbie 
125 konsumentów niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących na terenie Lu-
belszczyzny. W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono 3 grupy kon-
sumentów niepełnosprawnych ruchowo oraz wskazano, iż wszyscy są aktywni 
w mediach społecznościowych, jednak w różnych grupach ta aktywność przyj-
muje różne kierunki.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, Internet, konsument niepełnosprawny. 

Kody JEL: L86, P36, P46 

Wstęp 

We współczesnej rzeczywistości, w której nieustannie ewoluujące technologie telein-
formatyczne mają ogromny wpływ na kształtowanie poglądów i przekonań konsumentów, 
nikt nie poddaje w wątpliwość tezy o istnieniu społeczeństwa informacyjnego (Krzysztofek, 
Szczapański 2005, s. 169). 

W rzeczywistości wirtualnej realizowana jest większość aspektów codziennych ak-
tywności podejmowanych przez konsumentów zarówno w sferach ekonomii czy polityki, 
jak i kultury czy relacji społecznych. Coraz częściej Internet wykorzystywany jest jako 
instrument ułatwiający nabycie produktu, zdobycie edukacji czy wykonywanie obowiąz-
ków zawodowych. Rozwój Internetu oraz technologii teleinformatycznych ułatwiających 
korzystanie z niego sprawiły, iż stał się również znaczącym źródłem pozyskiwanych in-
formacji (Yilmaz, Tasci 2013, s. 188-196). Komunikaty przekazywane przez firmy straciły 
więc na znaczeniu na rzecz komunikacji prowadzonej bezpośrednio między konsumentami 
(Williams i in. 2012, s. 127), gdyż wiedza pozyskiwana od innych współużytkowników wy-
daje się być cenniejsza (Kucia, Zembik 2012; Blackshaw, Nazzaro 2004). 
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Także w zakresie relacji społecznych Internet pełni funkcję niezastąpionego środka ko-
munikacji oraz instrumentu nawiązywania i podtrzymywania więzi społecznych. Jest więc 
bardzo dużym ułatwieniem dla konsumentów niepełnosprawnych w kontaktach z otocze-
niem, przy czym brak dostępu do niego może przyczyniać się do pogłębiania wykluczenia 
społecznego i marginalizacji. 

Przykładem zastosowania nowych technologii w realizowaniu codziennych zadań są me-
dia społecznościowe (social media − SM). 

Celem opracowania jest próba określenia profili różnych grup konsumentów niepełno-
sprawnych ruchowo i wskazanie sposobów korzystania przez nich z poszczególnych typów 
mediów społecznościowych. Badania określające użytkowanie mediów społecznościowych 
przeprowadzone były w III kwartale 2016 roku na celowo dobranej próbie konsumentów 
niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących na terenie Lubelszczyzny. Materiał badaw-
czy stanowiło 125 kwestionariuszy. W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono 3 
grupy konsumentów niepełnosprawnych ruchowo oraz wskazano, iż wszyscy są aktywni 
w mediach społecznościowych, jednak w różnych grupach ta aktywność przyjmuje odmien-
ny charakter i kierunki.

Istota mediów społecznościowych

Media społecznościowe powstały jako naturalna konsekwencja postępu technolo-
gicznego. Od tradycyjnych masowych mediów odróżnia je bowiem fakt, iż opierają się 
głównie na wykorzystaniu cyfrowych kanałów komunikacyjnych. Definiowane mogą być 
jako grupa aplikacji, które opierając się na ideologicznych i technologicznych podstawach 
Web 2.0 i na bazie internetowych rozwiązań, umożliwiają tworzenie i wymianę wygene-
rowanych przez użytkowników treści (Vernuccio 2014, s. 213; Kaplan, Haenlein 2010,  
s. 59-68). 

Na początku media społecznościowe były wykorzystywane głównie do komunikacji 
w kontaktach z osobami już znanymi lub do nawiązywania nowych znajomości. W chwili 
obecnej zakres korzystania z social mediów uległ rozszerzeniu. Pozostałe powody to al-
truizm i chęć służenia innym, potrzeba odwdzięczenia się za otrzymaną wiedzę, chęć pod-
glądania życia innych, chęć dzielenia się własną twórczością, presja ze strony otoczenia 
korzystającego z SM czy wreszcie potrzeba przynależności do grupy dzielącej wspólne za-
interesowania (Li, Bernoff 2011, s. 60-61). Media społecznościowe wykorzystywane mogą 
być jednak również w życiu zawodowym. 

Technologie mediów społecznościowych przybierają bardzo zróżnicowane formy. Jako 
przykłady najważniejszych typów serwisów mediów społecznościowych podać można 
(Aichner, Jacob 2015, s. 257–275; Miotk 2013, s. 20-30): blogi, vlogi i mikroblogi; fora 
i grupy dyskusyjne; geolokalizatory, np. www.networkmagazyn.pl; porównywarki cen, np. 
Ceneo lub opinii, np. ZnanyLekarz; serwisy do dzielenia się różnymi treściami (dokumen-
tami − SlideShare, zdjęciami − Flickr, Instagram, video − YouTube, Wrzuta.pl, grafikami 
− demotywatory.pl); serwisy informacyjne; portale; serwisy D-I-Y (z ang. „zrób to sam”); 
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serwisy społecznościowe o charakterze zarówno prywatnym, np. Facebook, Google+, jak 
i czysto zawodowym, np. LinkedIn, GoldenLine; społeczności crowdsourcingowe; społecz-
nościowe serwisy informacyjne, np. Wykop.pl; strony z zakładkami, np. Pinterest; Wiki,  
np. Wikipedia.com czy wreszcie wirtualne światy gier zrzeszające społeczności skupione 
wokół fabuły gry, np. SecondLife, War of Warcraft.

Nieustanny rozwój technologii informatycznych prowadzi jednak do zacierania się gra-
nic między poszczególnymi typami social media i powstawania nowych, opartych równo-
cześnie na różnych poziomach społecznych interakcji (Dejnaka 2011, s. 183). Jednocześnie 
przytoczone powyżej przykłady nie zamykają listy typów mediów społecznościowych, a je-
dynie podkreślają ich zróżnicowanie funkcjonalne. Wyróżnić można bowiem funkcje ko-
munikacyjne, informacyjne, edukacyjne, poznawcze towarzysko, rozrywkowe, reklamowe 
czy czysto biznesowe (Szczepankiewicz 2010). Dodatkowo, wyodrębnić należy sześć cech 
mediów społecznościowych, które sprzyjają tworzeniu i rozpowszechnianiu treści. Są to 
(Panahi, Watson, Partridge 2012; Hennig-Thurau i in. 2010): 
1. Cyfrowy charakter nowych mediów. 
2. Zaangażowanie użytkowników w proces tworzenia treści. 
3. Widoczność i przejrzystość działań podejmowanych w SM. 
4. Dostęp do treści w czasie realnym. 
5. Wszechobecność możliwa dzięki urządzeniom mobilnych. 
6. Sieciowość będąca podstawą tworzenia więzi społecznych (Wasserman, Faust 1994). 

Warto zauważyć również, iż nie wszyscy w sposób identyczny korzystają z Internetu. 
Najpopularniejszy podział przedstawia tzw. „drabinka socjotechnograficzna” wyróżniająca 
7 kategorii użytkowników. 

Tabela 1
Drabinka socjotechnograficzna użytkowników Internetu 

Nazwa grupy Przejawiane aktywności Wykorzystywany typ SM 

Twórcy Tworzą strony, prowadzą blogi, dzielą się plikami, 
tworzą własne treści i je udostępniają

www, blogi, kanały typu YouTube

Rozmówcy Aktualizują status w społecznościach, serwisach, 
mikroblogach

Społeczności, serwisy, mikroblogi

Krytycy Oceniają, recenzują, komentują Blogi, porównywarki, fora, wiki
Kolekcjonerzy Wyszukują treści i udostępniają je dalej, głosują, 

tagują treści
Strony z zakładkami, społecznościowe 
serwisy informacyjne

Uczestnicy Budują i podtrzymują więzi społeczne Serwisy społecznościowe, fora tema-
tyczne

Widzowie Przyglądają się – czytają blogi, opinie i recenzje  
i na ich bazie budują własne opinie

Blogi, fora, serwisy opinii, serwisy 
z filmikami i D-I-Y, 

Nieaktywni Nie udzielają się w mediach społecznościowych -

Źródło: na podstawie: Evans (2011, s. 43-47).
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Konsumenci niepełnosprawni – zarys problematyki

Wybór badanej społeczności wynika z faktu, iż niepełnosprawność ruchowa dotyczy nie-
ustannie powiększającej się grupy konsumentów. Obserwowane obecnie zmiany demogra-
ficzne w strukturach nowoczesnych społeczności wskazują bowiem na starzenie się społe-
czeństw, co oznacza, że zwiększa się grupa osób niepełnosprawnych, u których uszkodzenie 
narządu ruchu powodowane jest wiekiem. 

Dla osób niepełnosprawnych Internet może stać się niezastąpionym środkiem zaspoka-
jania potrzeb związanych z dostępem do informacji. Osoby niepełnosprawne nie korzystają 
jednak z Internetu tak intensywnie jak osoby zdrowe, przez co pogłębiać się może ich alie-
nacja ze społeczeństwa (Masłyk, Migaczewska 2014, s. 29). 

Potrzeby osób niepełnosprawnych, jak i przebieg procesu decyzyjnego są takie same 
jak u innych konsumentów, mogą być jednak postrzegane jako odmienne ze względu na 
konieczność poszukiwania niestandardowych rozwiązań prowadzących do ich zaspokajania 
(Dębniewski, Michowska 2003, s. 328-329). Najbardziej dostrzegalna różnica pierwszego 
etapu procesu decyzyjnego dotyczy konieczności skrupulatnego rozplanowania samego 
wyjścia na zakupy. Konsument z chorobami aparatu ruchu zazwyczaj nie może pozwolić 
sobie na spontaniczne inicjatywy, gdyż wyjście powinno zostać zaplanowane z uwzględnie-
niem udziału osób trzecich, na przykład w kwestii transportu (Felker Kaufman 1995, s. 40). 
Dlatego też konsumenci z grupy osób niepełnosprawnych zakupów dokonują najczęściej 
w jednostkach handlu znajdujących się w dogodnej lokalizacji, w stosunku do których mają 
pozytywne doświadczenia.

Na etapie poszukiwania informacji o produkcie każdy konsument planujący zakup może 
skorzystać zarówno ze wsparcia osoby z bliskiego otoczenia, jak i sprzedawcy. Osoba bliska 
jest jednak dla konsumenta niepełnosprawnego zdecydowanie cenniejszym źródłem infor-
macji, gdyż posiada wiedzę na temat specyficznych oczekiwań i możliwości ich zaspokoje-
nia. Dodatkowo, osoby niepełnosprawne zazwyczaj zawężały proces porównania i ocenę do 
kilku alternatyw (Vezina, d’Astous, Deschamps 1995, s. 280). Być może wynika to z faktu, 
iż osoba niepełnosprawna podejmująca decyzję o zakupie ma bardzo sprecyzowane oczeki-
wania wobec produktu.

Niepełnosprawni użytkownicy mediów społecznościowych – wyniki 
badań

Aby zweryfikować sformułowane założenia badawcze przeprowadzono badania ankie-
towe o charakterze bezpośrednim, wymagającym osobistego kontaktu ankietera z respon-
dentami (Kaczmarczyk 2014, s. 59-60). Badania przeprowadzono wśród 125 konsumentów 
niepełnosprawnych ruchowo w III kwartale 2016 roku. Kryteriami doboru respondentów 
były wiek − 20 lat, pourazowe uszkodzenie aparatu ruchu jako przyczyna niepełnospraw-
ności oraz minimum 1 rok od nabycia uszkodzenia. Z uwagi na charakter badanej populacji 
zastosowano nielosową metodę doboru próby.
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Respondentom przedstawiono zamkniętą listę 13 możliwych aktywności i poproszono 
o określenie, które z wymienionych aktywności podejmują w mediach społecznościowych. 

W celu dokonania wnioskowania na podstawie danych uzyskanych w toku prowadzo-
nych badań wykorzystano analizę skupień uogólnioną metodą EM dla danych jakościo-
wych, zaś liczba skupień ustaliła się automatycznie na podstawie V-krotnego sprawdzianu 
krzyżowego. Umożliwiło to wyodrębnienie trzech wewnętrznie spójnych grup konsumen-
tów przejawiających podobne aktywności w mediach społecznościowych. 

Na wykresie 1 zaprezentowano przebieg profili 3 wyodrębnionych skupień konsumen-
tów oraz profil całościowy wszystkich badanych.

Na wykresie 1 widać, że wszystkie wymienione aktywności są przez respondentów prze-
jawiane. Zdecydowanie najwięcej ankietowanych, bo aż na poziomie 98%, zadeklarowało 
czytanie for internetowych oraz zapoznawanie się z opiniami i rankingami. Przekazywanie 
własnych opinii na forach, formułowanie recenzji oraz głosowanie w serwisach z zakład-
kami czy w społecznościowych serwisach informacyjnych potwierdziło blisko 70%. Aby 
jednak poznać charakter osób wchodzących w skład poszczególnych profili dokonano ich 
graficznej prezentacji. Dodatkowo, celem dalszego poznania członków wyodrębnionych 
skupień, dokonano ich podziału pod względem zmiennych demograficznych, w tym wie-
ku, płci i subiektywnie postrzeganej sytuacji materialnej. Podział pod względem płci nie 

Wykres 1
Zestawienie procentowe deklarowanych aktywności w badanej grupie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Wykres 2
Skupienie 1

Źródło: jak w wykresie 1.

wykazał różnic między respondentami z różnych skupień, natomiast analiza pozostałych 
zmiennych pozwoliła na odkrycie pewnych odmienności.

Wszystkie osoby wchodzące w skład pierwszego skupienia zadeklarowały podejmowa-
nie 8 z 13 czynności. Wśród nich znalazły się aktywności przejawiane w blogosferze, zwią-
zane z zapoznawaniem się i dodawaniem komentarzy, udział w głosowaniach oraz czytanie 
obcych i formułowanie własnych opinii. Warto zauważyć, że w przypadku pozostałych 5 
możliwych zachowań w mediach społecznościowych poziom odpowiedzi twierdzących nie 
spada poniżej 45%. Na tle pozostałych skupień członkowie skupienia 1 przejawiają wyraź-
nie największą aktywność w mediach społecznościowych. Po dokonaniu analiz zmiennych 
socjo-demograficznych okazało się, iż respondenci wchodzący w skład skupienia 1 to za-
równo pod względem wieku, jak i subiektywnie postrzeganej sytuacji materialnej osoby 
„średnie”. Uwzględniając fakt, iż członkowie omawianego skupienia wykazywali się w toku 
prowadzonych badań największą aktywnością w mediach społecznościowych, zauważyć 
można, iż jawią się oni jako osoby pewne siebie i ceniące własne zdanie, nie mające proble-
mów z dzieleniem się własną twórczością oraz z wypowiedziami na różne tematy. Stąd też 
członków skupienia 1 można nazwać „aktywni dojrzali”. 

Skupienie 2 okazało się zdecydowanie inne niż skupienie 1. Jedynie 2 z 13 wymienia-
nych działań deklarowała zdecydowana większość badanych, przy czym zachowania te 
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Wykres 3
Skupienie 2

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Skupienie 3

Źródło: jak w wykresie 1.
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związane były z pasywnym odbiorem treści zamieszczanych w mediach społecznościo-
wych. Ciekawe jest również, iż żaden z członków tego skupienia nie potwierdza własnej 
aktywności związanej z recenzowaniem produktów lub wypowiadaniem się na forach in-
ternetowych, jednocześnie deklarując aktywności wymagające większego zaangażowania, 
na przykład tworzenia własnych treści i zamieszczania ich w SM. Porównując jednak do 
pozostałych skupień, członkowie skupienia 2 są zdecydowanie najmniej aktywni w mediach 
społecznościowych. Podział badanych pod względem wieku i sytuacji materialnej ujawnia, 
iż skupienie 2 to jednostki najstarsze i, być może dlatego najzamożniejsze. Biorąc pod uwa-
gę deklarowane zachowania oraz rozpatrywane zmienne można zatem dojść do wniosku, iż 
konsumenci wchodzący w skład omawianej grupy przejawiają większą samoświadomość 
i ochronę własnej prywatności. Uwzględniając zatem profil respondentów ze skupienia 2 
można nadać im miano „spełnieni rozważni”.

Osoby konstytuujące skupienie 3 to respondenci najmłodsi i w stosunku do pozostałych 
respondentów najmniej zamożni. Przejawiają zainteresowanie prowadzonymi w Internecie 
dyskusjami oraz opiniowaniem produktów pozostających w zakresie ich zainteresowań, 
zdecydowanie nie angażują się natomiast w aktywności związane z blogosferą. Potwierdza 
to poniekąd wyniki badań, które dowodzą, iż jedynie 30% aktywnych blogerów i ich czytel-
ników zalicza się do grupy wiekowej poniżej 25. roku życia (zblogowani.pl). Uwzględniając 
powyższe członków omawianej grupy można nazwać „głosujący recenzenci”.

 

Podsumowanie 

Powołując się na dane statystyczne GUS (Zdrowie i zachowania… 2015, s. 8), prawne 
orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało w Polsce pod koniec roku 
2014 blisko 4 mln osób. Uwzględniając jednak, iż przyjmowane w badaniach kryteria 
niepełnosprawności biologicznej są niejednolite, populacja osób niepełnosprawnych 
w Polsce może liczyć nawet 4,9 mln osób. Oznacza to, iż segment konsumentów nie-
pełnosprawnych konstytuuje grupę, która może mieć duży wpływ na sytuację rynkową 
dowolnej firmy. 

Analiza danych uzyskanych w toku prowadzonych badań pozwoliła na wyodrębnienie 
3 segmentów konsumentów niepełnosprawnych ruchowo oraz wyodrębnienie podejmowa-
nych przez nich działań w mediach społecznościowych. Zgodnie z oczekiwaniami udowod-
niono, iż wszyscy konsumenci z omawianego segmentu są aktywni w mediach społeczno-
ściowych, jednak w różnych grupach ta aktywność przyjmuje różne kierunki. 

Każda firma, która planuje w Internecie działania skierowane do konsumentów powinna 
więc dokonać ich profilowania pod kątem wykorzystywanych mediów społecznościowych 
− ich obecności i podejmowanych aktywności. Uwzględniając wielkość i tempo wzrostu 
omawianej grupy konsumentów, segmentacja taka pomogłaby dobrać odpowiednie narzę-
dzia do prowadzenia komunikacji w sieci.
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The Disabled Consumer in Social Media. The Chosen Aspects 

Summary 

The technological development and Internet popularisation have revolutionised 
the manner of communicating and obtaining marketing information. Therefore, 
the importance of the contents created by the consumer has increased. Consumers 
evolved from passive observers to active participants of the process of the content 
creation. The aim of the research was to determine the way of using different types 
of social media by different groups of physically disabled consumers. Examinations 
were conducted in the 3rd quarter of 2016 on the group of 125 physically disabled 
persons inhabiting the Lublin region. As a result of examinations the conclusion 
was drawn that physically disabled consumers are active in social media; however, 
different groups display various directions of those activities.

Key words: social media, Internet, the disabled consumer.

JEL codes: L86, P36, P46

Потребитель-инвалид в социальных медиа – профили  
и направления активности

Резюме

Технологическое развитие и распространение интернета революционизи-
ровали способ общения и получения маркетинговой информации, а контент, 
создаваемый потребителями для потребителей, повысил значение. Следова-
тельно, потребитель эволюировал из пассивного наблюдателя к активному 
участнику процесса создания контента. Цель изучения – попытка определить 
способы пользования отдельными типами социальных медиа разными груп-
пами потребителей с двигательной инвалидностью. Основу для рассуждений 
представило изучение, проведенное в третьем квартале 2016 на целевой вы-
борке 125 потребителей-инвалидов, жителей Люблинского воеводства. В ре-
зультате проведенного изучения выделили 3 группы потребителей-инвалидов 
и выявили, что все они активны в социальных медиа, однако в разных группах 
эта активность идет в разных направлениях.
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Ключевые слова: социальные медиа, интернет, потребитель-инвалид. 
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