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STRESZCZENIE Artykuł przedstawia trzy typy maturzystów w różny 

sposób korzystających z dostępnych źródeł informacji, dotyczą-

cych studiów. Na podstawie analizy skupień dziesięciu zmien-

nych, zawierających źródła, z których licealiści korzystają przy 

poszukiwaniu informacji o studiach, wyróżnione zostały trzy 

typy: „internetowcy”, „rzetelni” oraz „nieposzukujący”. Następ-

nie na podstawie Jednoczynnikowej Analizy ANOVA ukazano 

różnice występujące pomiędzy określonymi typami uczniów 

w zakresie motywów podjęcia decyzji o studiach oraz kryteriów 

wyboru kierunku studiów. 

Wprowadzenie

Uczniowie kończący liceum, podejmując decyzję o wy-

borze szkoły wyższej i kierunku studiów, mogą różnić się 

motywami oraz sposobem wykorzystywania źródeł infor-

macji o ofercie edukacyjnej. Celem artykułu jest odpo-

wiedź na pytanie, czy licealiści, wybierając uczelnię i kieru-

nek studiów, różnią się motywami i źródłami poszukiwania 

informacji? Licealiści znajdują się w szczególnym okresie 

rozwoju – adolescencji. Jak zauważają Baruch Fischhoff, 
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Nancy Crowell oraz Michele Kipke (Fischhoff, Crowell, Kipke 1999), adolescencja to 

obok zmian fizycznych czas rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego. Czy 

zmiany te kształtują motywy i źródła poszukiwania informacji, mające znaczenie przy 

wyborze szkoły wyższej i kierunku studiów? 

Motywy w podejmowaniu decyzji

Psychologowie zajmujący się motywacją podkreślają, że celem każdego zachowania 

człowieka jest przystosowanie się do środowiska (Franken 2005). W literaturze można 

spotkać się z wieloma teoriami motywacji, które można za Kristenem Madsenem (Mad-

sen 1980) ująć w czterech modelach. Zgodnie z pierwszym (homeostatycznym), źródłem 

motywacji jest zaburzenie homeostazy organizmu i próba jej przywrócenia. Drugi model 

(podmiotowy) wskazuje, że źródłem motywacji jest bodziec. Bodziec uruchamia odpo-

wiednie procesy energetyczne, mające na celu zniesienie jego działania. W modelu trze-

cim (humanistycznym) przyjmuje się, że motywacja jest kształtowana przez wewnętrzne 

procesy (poznawcze, energetyczne), bez udziału bodźców zewnętrznych. Zewnętrzna sy-

tuacja nie wpływa na motywację, co najwyżej na zachowania. Model ostatni (poznawczy) 

z kolei podkreśla rolę procesów poznawczych, które uruchamiają procesy energetyczne 

i wpływają na reakcję. Zatem podstawę motywacji zachowania stanowi przetwarzanie in-

formacji. Psychologowie poznawczy wskazują, że podstawowe mechanizmy motywacyjne 

wiążą się z takimi zjawiskami, jak ciekawość poznawcza, oczekiwania, aspiracje, fantazje 

i marzenia oraz różne formy dysonansu poznawczego (Łukaszewski, Doliński 2004). 

Sposób, w jaki przetwarzamy informacje i je kategoryzujemy wpływa na zachowanie 

uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły wyższej. B. Fischoff, N. Crowell 

i M. Kipke (1999) stwierdzają, że w okresie adolescencji wzrasta zdolność do myślenia 

abstrakcyjnego, rozumowania kontrfaktycznego, wnioskowania z nieprawdziwych prze-

słanek, a także myślenie systematyczne oraz trafność przewidywań probabilistycznych. 

Wszystkie te umiejętności związane są z podejmowaniem decyzji. Rosnące zdolności 

rozumienia zasad prawdopodobieństwa, jak twierdzą autorzy, zwiększają bardziej re-

alistyczne rozumienie możliwości wystąpienia różnorodnych konsekwencji zachowań. 

Podobnie wzrastająca zdolność rozumowania systematycznego, poprzez zdolność wy-

obrażenia sobie wyników działań i odnoszenia ich do działań podejmowanych w teraź-

niejszości, czy wzrastająca zdolność koordynacji niezależnych fragmentów informacji, 

zwiększają zdolność nastolatków do rozważenia wszystkich relewantnych elementów 

wyboru. Wskazuje to na zwiększone możliwości wykorzystywania informacji w podej-

mowaniu decyzji. 

Osoby w każdym wieku podejmują decyzje, a jednak proces ten ma specyficzny cha-

rakter w okresie adolescencji. Wyniki badań George’a Moschisa i Roya Moora (Mos-

chis, Moore 1979), które dotyczyły nastolatków, i w których analizowano proces decy-

zyjny w perspektywie decyzji związanych z adolescencją, wskazują, że młodzi ludzie 

charakteryzują się skomplikowanym procesem poznawczym podejmowania decyzji. 

Dane, które otrzymali, pokazują, że przy wyborach o dużym socjoekonomicznym ryzy-

ku i możliwości ponoszenia negatywnych konsekwencji, młodzi ludzie polegają głównie 

na osobistych źródłach informacji, jednak przy decyzjach o mniejszym ryzyku głów-

nym źródłem informacji są mass media. Badania te nie uwzględniają dzisiejszych zmian, 

związanych z rozwojem i zwiększeniem dostępności do źródła informacji w internecie. 

Wskazują jednak na różnice w podejmowaniu decyzji przez młodych ludzi i konieczność 

analizy tych różnic zarówno pod kątem charakterystyki grupy, jak i ze względu na waż-

ność i zagrożenia związane z podejmowanymi decyzjami. 
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Jak podkreśla Justyna Jakubowska-Baranek (Jakubowska-Baranek 2003), podejmo-

wanie decyzji edukacyjnej jest złożonym procesem, o czym świadczy udział wielu czyn-

ników osobowościowych, poznawczych czy emocjonalnych, a także świadomość włas-

nej sytuacji społecznej osoby podejmującej decyzję. Wśród motywów wyboru studiów 

uniwersyteckich jako dalszej drogi kształcenia, za najbardziej znaczące wśród studen-

tów zostały uznane motywy dotyczące sfery poznawczej i rozwoju intelektualnego, na-

stępnie dotyczące przygotowania zawodowego, na trzecim miejscu stawiano natomiast 

zawód związany z pozycją społeczną wykształconego człowieka. Wśród motywów wy-

różnionych przez Halinę Sekułę-Kwaśniewicz (Sekuła-Kwaśniewicz 2003) w badaniach 

przeprowadzonych z udziałem młodzieży z małych miast, główną rolę w podejmowaniu 

decyzji odgrywa zgodność z zainteresowaniami, następnie odpowiedniość w stosunku 

do zdolności i później, kolejno, gwarancja dobrze płatnej pracy i przygotowanie do do-

brego zawodu.

Źródła informacji a podejmowanie decyzji
W zmianach dotyczących współczesnego społeczeństwa możemy wyróżnić dwa 

aspekty, na które wskazuje Marian Niezgoda (Niezgoda 2003) – z jednej strony znaleź-

liśmy się w „imperium mediów elektronicznych, szczególnie telewizji” (Niezgoda 2003: 

114), które ze względu na dostępność i powszechność oraz szeroki zakres wpływu są 

podstawowym kanałem komunikacyjnym, z drugiej jednak strony ze względu na rewolu-

cję przemysłową mamy nowoczesne sposoby panowania nad informacją, które „tworzą 

nową jakość i nową tkankę społeczną” (Niezgoda 2003: 114). 

Fakty wskazujące na te zmiany to, według Mariana Niezgody, pojawienie się nowo-

czesnych mediów, takich jak internet, które zastępują poprzednie środki komunikacji 

(np. faks czy druk), utworzenie i rozpowszechnienie się komputerowych baz danych, 

które pozwalają panować nad informacją oraz środki potrzebne do zarządzania infor-

macją (wyszukiwanie i gromadzenie). Trzecim istotnym faktem jest zwiększenie tempa 

i indywidualizacja środków transportu i komunikacji. 

Zrozumienie źródeł informacji jest ważne zarówno dla instytucji występującej z ofer-

tą edukacyjną, jak i młodzieży kandydującej na studia (Foskett, Hemsley-Brown 2001). 

Z perspektywy kandydatów, którzy mają aspiracje podjęcia studiów, wiedza o kanałach 

informacyjnych daje szansę na odkrycie sposobu wyszukania informacji, co pozwala 

na ich wydobycie we właściwej formie i właściwym czasie, tak aby usprawnić wybór. 

Z punktu widzenia instytucji ten sam proces może zagwarantować, że strategie promo-

cyjne i marketingowe są bardziej konkurencyjne i zmniejszyć ryzyko użycia niewłaści-

wych kanałów informacyjnych w sposób, który obniżyłby dostępność na rynku.

Nicholas Foskett i Jane Hemsley-Brown (Foskett, Hemsley-Brown 2001) wyróżniają na 

podstawie angielskich badań cztery kategorie źródeł informacji ważnych dla potencjal-

nych kandydatów szkół wyższych: podstawowe publikacje (prospekty i ulotki tworzone 

przez uczelnie), kontakt bezpośredni (wizyty przedstawicieli uczelni w szkołach, spotka-

nia z kandydatami na uczelni, targi edukacji), wtórne publikacje (informacje publikowane 

w mediach publicznych, np. w gazetach czy przewodnikach komercyjnych, oraz różne 

rankingi dotyczące nauczania i prowadzonych badań) a także technologie informacyjno- 

-komunikacyjne (ICT – nagrania i komunikaty elektroniczne prezentowane na dyskach 

CD oraz stronach internetowych). W tej analizie zaobserwowano wzrost zainteresowania 

źródłami internetowymi oraz zauważono, że ważność różnych źródeł informacji zmienia 

się wraz ze zróżnicowaniem technologii komunikacyjnych. Na podstawie badań można 
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stwierdzić, gdzie młodzi ludzie szukają wiedzy na temat oferty uczelni, trudno jest jed-

nak ustalić, jak silny jest wpływ danej informacji na podjęcie ostatecznej decyzji. 

Jednym z kluczowych źródeł informacji jest internet, który jako jedna z podstawowych 

nowoczesnych technologii pozwala odkrywać nowe możliwości edukacyjne oraz prowa-

dzi do zwiększania atrakcyjności i indywidualnego dostosowania procesu nauczania. Jak 

zauważa Magdalena Szpunar (Szpunar 2006), internet ekspansywnie wchodzi we wszyst-

kie obszary życia (praca, czas wolny oraz nauka). Autorka podkreśla także, że pomijanie 

tego faktu i odrzucanie nowoczesnej techniki, jakiej przejawem jest internet, może prowa-

dzić do wykluczenia z dokonujących się przekształceń społecznych. Jest to ważny obszar 

codzienności, który często decyduje o sposobie podejmowania innych działań. 

Komputer i internet (Forma 2006) umożliwiają dziś wiele różnorodnych działań związa-

nych z edukacją, między innymi obróbkę danych, wyszukiwanie i gromadzenie ogrom-

nej liczby informacji. Ponadto nowe technologie pozwalają na symulację różnego ro-

dzaju zjawisk. Kojarzenie obrazów z dźwiękiem oraz tekstem, które jest powszechnie 

dostępnym narzędziem, znakomicie spisuje się w prezentacji wiedzy. Wykorzystywa-

nie programów lub ich fragmentów pozwala na ukazanie praktycznego zastosowania 

i mechanizmów działania różnych kwestii, dając możliwość jasnego i łatwego w odbio-

rze przekazu, który jest dostępny dla większości uczniów. Dzięki temu nawet obszerne 

i trudne treści, często zawierające dużą liczbę informacji, mogą zostać tak przekazane, 

aby ułatwić przyswajanie zamiast trudnego w odbiorze „wywodu pełnego terminów wy-

soce abstrakcyjnych i niezrozumiałych dla większości uczniów” (Forma 2006).

Badania wskazują (Błaszczykiewicz 2009) na powszechne wykorzystywanie i zaintere-

sowanie internetem. Młodzież poszukująca informacji o świecie korzysta z wielu mediów 

informacyjno-komunikacyjnych, jednak zainteresowanie internetem jest najczęstsze. 

Najwięcej osób spośród młodzieży (89%) wskazuje na internet, który wykorzystywany 

jest do zdobywania informacji o otaczającym świecie. Inne media, jak pokazują badania 

Błaszczykiewicza, są wykorzystywane przez młodzież w następującej kolejności: naj-

częściej telewizja, następnie radio, prasa, najrzadziej – książki. 

Internet jest źródłem szeroko wykorzystywanym w wielu dziedzinach, rozpowszechnia 

się jego użycie nie tylko w edukacji, ale również podczas podejmowania kluczowych 

decyzji życiowych. Badania prowadzone przez Sebastiana Błaszczykiewicza (Błaszczy-

kiewicz 2009) jednoznacznie wskazują na internet jako ważne i często używane narzę-

dzie będące źródłem pozyskiwania informacji, które potrzebne są do podjęcia działań 

związanych z edukacją lub pracą. Komunikacyjne możliwości związane z dostępem do 

Internetu są wykorzystywane przez uczniów do poszukiwania informacji, które zapewnią 

wiedzę potrzebną do podejmowania ważnych dla nich decyzji. W badaniach tych stwier-

dzono także, że podstawowe mass media (prasa, radio czy telewizja), specjaliści (np. 

doradcy zawodowi, pedagog lub psycholog szkolny) oraz pracodawcy i firmy mają dużo 

mniejszy udział, według opinii młodzieży, w wyborze dalszej drogi życiowej. Stwierdzo-

no także, że internet jest wskazywany jako najbardziej pomocne źródło informacji w wy-

borze dalszej ścieżki kariery. 

Badania pokazują także, że najczęściej wykorzystywaną usługą internetową, z któ-

rej korzysta się przy poszukiwaniu informacji o zawodach, studiach i pracy są strony 

internetowe. Innym, wykorzystywanym przez 25% badanych przez Błaszczykiewicza 

uczniów, sposobem zdobywania wiedzy potrzebnej do dalszej kariery edukacyjnej i za-

wodowej jest wymiana doświadczeń na forach internetowych i w grupach dyskusyjnych. 

Niewielka część ankietowanych osób (7,5%) w ogóle nie korzystała z internetu, aby zdo-

być informacje o studiach lub pracy. 
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Ciekawe wydaje się pytanie o to, jakie cechy internetu sprawiają, że jest on tak chętnie 

i często wykorzystywany do zdobywania wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji 

o dalszym kształceniu. Z badań Błaszczykiewicza wynika, że dla młodzieży najważniej-

szą cechą internetu jest szybkość wyszukiwania informacji. Innymi ważnymi zaletami 

internetu jest wygoda i łatwość obsługi, a także samodzielność i dowolność w jego wy-

korzystywaniu oraz możliwość zapisu i wydruku danych znalezionych w sieci. 

Przedstawiona powyżej charakterystyka i wyniki badań wskazują na dwa ważne 

aspekty nastoletniej młodzieży zwłaszcza w okresie późnej adolescencji (16–20 lat), 

funkcjonującej w dzisiejszym rozwiniętym technologicznie społeczeństwie i stającej wo-

bec konieczności podejmowania decyzji. Pierwszy wynika z możliwości osób w okre-

sie adolescencji i wskazuje na ich duże możliwości poznawcze, obejmujące myślenie 

abstrakcyjne, rozwój rozumowania, wnioskowania i przewidywania oraz rozbudowany 

schemat decyzyjny. Drugi aspekt ukazuje możliwości i charakter dostępu do informacji 

wśród uczniów, potrzebnych głównie do podjęcia decyzji o wyższym kształceniu oraz 

podkreśla udział Internetu jako podstawowego źródła informacji używanego przez mło-

dych ludzi w dzisiejszym świecie.

Ważne jest dlatego ustalenie, czy młodzież, która ma możliwości szczegółowego 

przetwarzania informacji oraz uwzględnienia wielu zmiennych w procesie decyzyjnym, 

rzeczywiście wykorzystuje je podczas dokonywania wyboru uczelni i kierunku studiów. 

Czy osoby, które korzystają z wielu informacji różnią się w kryteriach wyboru kierun-

ku i motywach wyboru uczelni od osób, które w podejmowaniu tak kluczowej decyzji 

używają tylko głównego źródła informacji, jakim dla dzisiejszego społeczeństwa jest 

internet, oraz od osób niezbierających szerokiego spektrum informacji, które mogłyby 

zostać użyte w procesie decyzyjnym dotyczącym dalszej drogi ich kształcenia. 

Cel i metoda badań 

Przeprowadzone badania prowadziły do analizy typów osób wykorzystujących różne 

źródła informacji oraz ich motywacji przy wyborze szkoły wyższej i kierunku studiów. 

Młodzież w okresie adolescencji podejmuje decyzje kierując się względami poznaw-

czymi, określającymi ich perspektywy na rynku zawodowym oraz związane z pozycją 

społeczną. Nie zawsze studia są zgodne z zainteresowaniami, ale dają szansę na lepiej 

płatną pracę (Jakubowska-Baranek 2003; Sekuła-Kwaśniewicz 2003). Zmiana w jakości 

przetwarzania informacji w okresie dojrzewania może odgrywać istotną rolę i różnico-

wać korzystanie z ich źródeł. 

Próbowano ustalić, jakie motywy mogą decydować o wyborze szkoły wyższej, a jakie 

o kierunku studiów. Zadano pytanie, czy korzystanie/niekorzystanie z określonego źród-

ła informacji różnicuje osoby ze względu na motywy podejmowania decyzji. W tym celu 

przygotowano ankietę, która zawierała pytania na temat źródeł pozyskiwania informa-

cji i stopnia nasilenia korzystania z nich. Zadaniem osób badanych było oszacowanie, 

w skali od 1 do 5, na ile wykorzystują przy podejmowaniu decyzji informacje pochodzą-

ce z danego źródła. Poza tym w ankiecie znalazło się pytanie o motywy wyboru szko-

ły wyższej i kierunku studiów. Stopień nasilenia danego motywu również był oceniany 

w skali od 1 do 5. 

W 2011 roku ankiety wypełniło 549 uczniów ostatnich klas zachodniopomorskich 

szkół ponadgimnazjalnych, uczących się w liceach ogólnokształcących. Próbę tę stano-

wiło 347 uczennic i 202 uczniów z miejscowości o zróżnicowanej wielkości: 143 uczniów 

mieszkających na wsi, 84 z miast poniżej 20 tysięcy, 81 z miast o liczbie mieszkańców 
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między 20 a 50 tysięcy, 78 z miast, w których zamieszkuje 50–100 tysięcy mieszkańców 

i 163 z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Typologia osób wykorzystujących różne źródła informacji  

przy wyborze szkoły wyższej i kierunku studiów

Przy użyciu analizy skupień metodą k-średnich, podczas której wyłaniane są w ko-

lejnych iteracjach najbardziej zbliżone grupy osób, dokonano typologii uczniów, którzy 

oszacowali w skali 1–5, w jakim stopniu korzystają z różnych źródeł przy poszukiwaniu 

informacji o studiach, takich jak: internetowe portale o wyborze uczelni, strony uczelni, 

drukowane informatory, ulotki i plakaty, informacje od nauczycieli i rodziców, informa-

cje od znajomych, ogłoszenia prasowe, spotkania z przedstawicielami uczelni w szkole, 

spotkania na terenie uczelni. Największe odległości między centrami skupień zaobser-

wowano dla trzech typów uczniów. Pierwszy typ stanowią osoby poszukujące infor-

macji na stronach internetowych i portalach, czasami od znajomych, niekorzystający 

z ulotek i porad przedstawicieli uczelni, którzy dla dalszych rozważań nazywani będą 

„internetowcami”. Do drugiego typu należą osoby, które deklarują częste korzystanie 

z wielu różnorodnych źródeł informacji, nazywani dalej „rzetelnymi”. Ostatni typ – „nie-

poszukujący” – to osoby, które uznały, że rzadko korzystają ze źródeł informacji, jedy-

nie czasem wykorzystują informacje od znajomych. Internetowcy stanowią największy 

zbiór – 47,5% uczniów, rzetelni to prawie jedna trzecia próby (31,6%). Najmniej osób 

znalazło się w zbiorze nieposzukujących informacji, jednak stanowią oni 20,8% uczniów 

(114 osób w badanej próbie). Typy te przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Typy uczniów wyróżnione na podstawie analizy skupień

Motywy wyboru szkoły wyższej i kierunku studiów 

Utworzone typy osób analizowano pod kątem różnic w motywach podejmowania de-

cyzji dotyczących wyboru uczelni i kierunku studiów. Dokonano pogrupowania dwu-

dziestu jeden motywów wyboru szkoły wyższej, których nasilenie było oceniane przez 
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osoby badane w skali od 1 do 5, za pomocą analizy czynnikowej. Podobną procedurę 
zastosowano dla dziewiętnastu motywów wyboru kierunku studiów. 

Na początku zweryfikowano zasadność przeprowadzenia analizy czynnikowej. W tym 
celu przeprowadzono miarę KMO oraz wyznacznik macierzy korelacji dla motywów wy-

boru szkoły wyższej (Wyznacznik = 0,00; KMO = 0,79) i kierunku studiów (Wyznacznik 
= 0,00; KMO = 0,85). Uzyskane dane uprawomocniają zastosowanie analizy czynnikowej 
(Bedyńska, Cypryańska 2011). Następnie zastosowano rotację Varimax, która powoduje 
maksymalizację dopasowania poszczególnych zmiennych do wyodrębnionych czynni-
ków. Motywy, których ładunek czynnikowy wyniósł powyżej 0,4 zostały włączone do 
poszczególnych czynników. 

Motywy podejmowania decyzji o studiach wyróżnione na podstawie analizy czynni-
kowej z dwudziestu jeden potencjalnych zmiennych to: zwiększenie atrakcyjności na 
rynku pracy (wymiany i praktyki w kraju i za granicą, staże i praktyki zagraniczne, kariera 
absolwentów), oferta uczelni (oferta kierunków, dostępność informacji, ciekawe staże 
i praktyki), kwestie socjalne (cena, stypendia, pomoc socjalna, miejsce w akademiku, 
tryb zaoczny), infrastruktura (dojazd, estetyka, miejsce lokalizacji) oraz prestiż uczel-
ni (ranking). Szósty czynnik wyróżniony w analizie (angielski i znajomości) nie stanowił 
spójnego nadrzędnego motywu. 

Motywy wyboru kierunków studiów wyróżnione na podstawie analizy czynnikowej 
z dziewiętnastu potencjalnych zmiennych to: perspektywy zawodowe (perspektywa do-

brze płatnej pracy, predyspozycje zawodowe, plany zawodowe, miejsca na rynku pracy, 
perspektywa ciekawej pracy, prestiż kierunku), kryteria rekrutacji (sposoby punktowa-

nia w rekrutacji, liczba kandydatów na jedno miejsce, przedmioty brane pod uwagę 
w rekrutacji), oferta studiów (oferta przedmiotów do wyboru, indywidualne zróżnicowa-

nie przedmiotów, program studiów, zdobywanie uprawnień), decyzja wynikająca z za-

interesowań (pasje i zainteresowania, przypadek – ujemny ładunek czynnika), łatwość 
uzyskania dyplomu (przewidywane małe wymagania uzyskiwania zaliczeń na kierunku, 
przewidywana łatwość zdobycia dyplomu, koneksje i znajomości, tradycje rodzinne). 

Wykorzystując Jednoczynnikową ANOVĘ (tab. 1) do porównania średnich motywów 
wyboru uczelni (wyrażonych jako wartości czynnikowe – tab. 1) u osób w różny sposób 
poszukujących informacji o studiach, stwierdzono, że istnieją różnice między typami 
uczniów (tab. 2) (Krejtz, Krejtz 2007). 

Tabela 1

Średnie wartości motywów wyborów uczelni przez typy osób prezentujących  
odmienne podejście do poszukiwania informacji o szkołach wyższych

Motywy wyboru 
uczelni

Typy osób poszukujących informacji 
o studiach

N Średnia
Odchylenie  

standardowe

Błąd  
standardowy

1 2 3 4 5 6

Zwiększenie atrak-

cyjności na rynku 
pracy

internetowcy 244 0,03 1,03 0,07

rzetelni 155 0,15 0,86 0,07

nieposzukujący 102 0,31 1,07 0,11

Oferta uczelni

internetowcy 244 0,14 0,91 0,06

rzetelni 155 0,14 0,81 0,07

nieposzukujący 102 0,57 1,24 0,12

Kwestie socjalne

internetowcy 244 0,13 1,05 0,07

rzetelni 155 0,26 0,84 0,07

nieposzukujący 102 0,05 1,01 0,10
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1 2 3 4 5 6

Infrastruktura

internetowcy 244 0,05 1,00 0,06

rzetelni 155 0,07 0,95 0,08

nieposzukujący 102 0,00 1,07 0,11

Prestiż uczelni

internetowcy 244 0,09 0,97 0,06

rzetelni 155 0,08 0,91 0,07

nieposzukujący 102 0,31 1,14 0,11

Tabela 2

Różnice między średnimi wartościami czynników motywów podejmowania studiów  

przez różne typy uczniów (ANOVA)

Motywy podejmowania 

studiów
Rodzaj wariancji

Suma  

kwadratów
df

Średni 
kwadrat

F Istotność

Zwiększanie atrakcyjności  
na rynku pracy

Między grupami 13,27 2 6,63   6,776 0,00

Wewnątrz grup 487,55 498 0,98

Ogółem 500,81 500

Oferta uczelni

Między grupami 40,66 2 20,33 22,090 0,00

Wewnątrz grup 458,29 498 0,92

Ogółem 498,95 500

Kwestie socjalne

Między grupami 14,95 2 7,47   7,750 0,00

Wewnątrz grup 480,43 498 0,97

Ogółem 495,38 500

Infrastruktura

Między grupami 1,23 2 0,62   0,610 0,54

Wewnątrz grup 498,88 498 1,00

Ogółem 500,11 500

Prestiż uczelni

Między grupami 12,84 2 6,42   6,560 0,00

Wewnątrz grup 487,53 498 0,98

Ogółem 500,37 500

Następnie przeprowadzono analizy post hoc testem T3 Dunnetta dla niejednorodnych 
wariancji i w jednym przypadku testem Tukeya w przypadku stwierdzonej jednorodnej 
wariancji, którą określono testem Levene’a. Ustalono, że: 
– nieposzukujący wykazują niższy poziom kierowania się motywem dotyczącym zwięk-

szania własnej atrakcyjności na rynku pracy od internetowców (na poziomie istotności 
α = 0,02) i od rzetelnych (na poziomie α = 0),

– oferta uczelni wzbudza większe zainteresowanie wśród internetowców i rzetelnych, 
w porównaniu do nieposzukujących (poziom istotności różnicy między internetowcami 
i rzetelnymi a nieposzukującymi bliski 0),

– kwestie socjalne są istotnie ważniejsze dla rzetelnie poszukujących informacji, nieistot-
na jest jednak różnica dla pozostałych grup (poziom istotności różnicy pomiędzy rze-

telnymi a internetowcami α = 0; pomiędzy rzetelnymi a nieposzukującymi α = 0,04),
– prestiż w porównaniu średnich czynników ma największe znaczenie dla internetowców 

i rzetelnych (istotność różnic internetowcy – nieposzukujący α = 0,01, rzetelni – nie-

poszukujący α = 0,01).
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W podobny sposób porównano średnie pięciu czynników motywów wyboru kierun-

ków osób korzystających z różnych typów informacji (tab. 3 i 4).

Tabela 3

Średnie wartości motywów wyborów kierunku studiów przez typy osób  
prezentujących odmienne podejście do poszukiwania informacji o szkołach wyższych

Motywy wyboru kierunku 
studiów

Typy osób poszukujących 
informacji

N Średnia
Odchylenie 

standardowe

Błąd  
standardowy

Perspektywy zawodowe

internetowcy 250 0,11 0,81 0,05

rzetelni 159 0,17 0,85 0,07

nieposzukujący 100 –0,52 1,41 0,14

Łatwość zdobycia dyplomu

internetowcy 250 –0,20 0,94 0,06

rzetelni 159 0,28 0,95 0,07

nieposzukujący 100 0,07 1,11 0,11

Oferta studiów

internetowcy 250 0,00 0,92 0,06

rzetelni 159 0,21 0,81 0,06

nieposzukujący 100 –0,35 1,32 0,13

Kryteria rekrutacji

internetowcy 250 0,13 0,94 0,06

rzetelni 159 0,08 0,83 0,07

nieposzukujący 100 –0,44 1,25 0,13

Decyzja wynikająca  
z zainteresowań

internetowcy 250 0,09 0,63 0,04

rzetelni 159 –0,18 0,94 0,07

nieposzukujący 100 0,04 1,63 0,16

Tabela 4

Różnice między średnimi wartościami czynników motywów wyboru kierunku studiów  
przez różne typów uczniów (ANOVA)

Motywy podejmowania 
studiów

Rodzaj wariancji
Suma  

kwadratów
df

Średni 
kwadrat

F Istotność

Perspektywy zawodowe

Między grupami 34,32 2 17,16 18,34 0,00

Wewnątrz grup 473,48 506 0,94   

Ogółem 507,80 508    

Łatwość zdobycia dyplomu

Między grupami 23,36 2 11,68 12,26 0,00

Wewnątrz grup 482,29 506 0,95   

Ogółem 505,65 508    

Oferta studiów

Między grupami 19,42 2 9,71 10,13 0,00

Wewnątrz grup 485,10 506 0,96   

Ogółem 504,52 508    

Kryteria rekrutacji

Między grupami 23,89 2 11,95 12,46 0,00

Wewnątrz grup 485,08 506 0,96   

Ogółem 508,97 508    

Decyzja wynikająca  
z  zainteresowań

Między grupami 7,44 2 3,72 3,76 0,02

Wewnątrz grup 501,55 506 0,99   

Ogółem 508,99 508    
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Między tymi czynnikami uzyskano następujące istotne różnice, opracowane na pod-

stawie testów post hoc (ponownie wykorzystano test T3 Dunnetta dla niejednorodnych 

wariancji, test Tukeya dla jednorodnej wariancji, którą określono testem Levene’a:

– perspektywa zawodowa jest kryterium ważniejszym dla poszukujących informacji niż 

dla nieposzukujących (istotność różnic w testach post hoc wynosi α = 0 dla różnic 

między nieposzukującymi a obiema grupami poszukujących),

– łatwość zdobycia dyplomu jest ważniejsza dla rzetelnych niż dla internetowców (istot-

ność różnicy α = 0), wyższy poziom uwzględnienia tego aspektu obserwuje się rów-

nież u nieposzukujących, jednak nie różnią się oni w porównaniu z pozostałymi,

– oferta studiów ma największe znaczenie dla rzetelnie poszukujących, następnie dla in-

ternetowców (wszystkie różnice istotne: dla rzetelnych i internetowców α = 0,05; dla in-

ternetowców i nieposzukujących α = 0,01; a dla rzetelnych i nieposzukujących α = 0), 

– kryteria rekrutacji mają najmniejsze znaczenie dla nieposzukujących, a dla rzetelnych 

i internetowców mają większe znaczenie (pomiędzy nieposzukującymi a rzetelnymi 

różnica jest istotna na poziomie α = 0, a pomiędzy nieposzukującymi a internetowcami 

α = 0),

– decyzja wynikająca z pasji i zainteresowań jest kryterium ważniejszym dla internetow-

ców niż dla osób rzetelnie poszukujących informacji (różnica wartości czynnika jest 

istotna pomiędzy internetowcami a rzetelnymi na poziomie α = 0). 

Analiza wyników
Jak można zaobserwować, wskazane typy uczniów bardzo różnią się kryteriami, na 

podstawie których decydują o wyborze kierunku studiów, oraz motywami wyboru uczel-

ni. Rzetelnie poszukujący informacji kierują się przy wyborze kierunku przede wszystkim 

oceną łatwości uzyskania dyplomu, dobrymi perspektywami zawodowymi (wysokie za-

robki i łatwość znalezienia pracy) oraz ofertą studiów i kryteriami rekrutacji, jednak nie 

podejmują decyzji na podstawie pasji i zainteresowań. Dla internetowców przewidywane 

perspektywy związane z pracą oraz kryteria rekrutacji również są głównymi elemen-

tami decyzji, jednak biorą oni w większym stopniu pod uwagę swoje zainteresowania 

i pasje, natomiast łatwość zdobycia dyplomu nie jest dla nich istotnym motywem. Typy 

internetowców i rzetelnych kierują się podobnymi motywami przy wyborze miejsca pod-

jęcia nauki – dla obu ważnymi czynnikami są zwiększanie atrakcyjności na rynku pracy, 

prestiż uczelni oraz oferta studiów. Kwestie socjalne, które są najważniejsze dla osób 

rzetelnie poszukujących informacji, nie mają znaczenia dla internetowców.

Zupełnie inaczej prezentuje się profil nieposzukujących informacji. Najważniejsze mo-

tywy brane pod uwagę przy wyborze kierunku studiów to łatwość zdobycia dyplomu 

oraz decyzja wynikająca z pasji i zainteresowań. Nie są dla nich ważne te motywy wy-

boru uczelni, które mają ogromne znaczenie dla osób poszukujących informacji, zarów-

no tych rzetelnych, którzy korzystają z wszelkich dostępnych źródeł, jak również osób, 

które przy podejmowaniu decyzji poszerzają swoją wiedzę tylko na podstawie internetu. 

Takie czynniki jak perspektywa zawodowa, zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy 

oraz prestiż, oferta studiów i uczelni czy kryteria rekrutacji mają dla nich istotnie niższe 

znaczenie. 

Badania ukazują, że młodzi ludzie, dla których ważne są takie czynniki, jak przyszła 

praca, status społeczny związany z prestiżem uczelni i własną atrakcyjnością na rynku 

pracy oraz oferta studiów, podejmują wysiłek związany ze zdobyciem potrzebnych in-

formacji. Prawie cztery piąte respondentów (79,2%) to osoby, które zbierają dane po-

trzebne do uzyskania wiedzy i podjęcia dobrej, przemyślanej i trafnej decyzji. Większość 
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z nich ogranicza swoje poszukiwania do źródeł internetowych, jednak ci, dla których 

istotne są również kwestie socjalne i łatwość zdobycia dyplomu – czyli osoby, które 

przewidują trudności związane z ukończeniem studiów – poszukują informacji w sposób 

rzetelny, korzystając z wielu dostępnych źródeł informacji, tym samym zwiększają praw-

dopodobieństwo podjęcia właściwej decyzji. 

Młodzież ma bardzo duże możliwości przetwarzania informacji, niestety nie zawsze 

je wykorzystuje. Wśród osób, które kierują się łatwością zdobycia dyplomu przy wybo-

rze studiów obserwuje się ograniczoną tendencję do korzystania z dostępnych źródeł 

informacji. W podobny sposób zachowują się osoby kierujące się w swoich wyborach 

zainteresowaniami. One również nie podejmują się szukania dostępnych informacji na 

temat szkół wyższych. 

Nasuwa się przypuszczenie, że osoby te nie radzą sobie z przetwarzaniem informa-

cji, a koncentracja na łatwości uzyskania dyplomu odzwierciedla ich możliwości w tym 

zakresie. Można sądzić, że osoby te wykorzystują utrwalone schematy, nie podejmując 

wysiłku ich rozbudowy. Korzystanie z nich, zgodnie z obserwacjami psychologów spo-

łecznych, ma na celu ułatwienie przetwarzania danych i ich rozumienia oraz występuje, 

jeśli dane schematy stanowią w umyśle trwały element wiedzy o świecie i są aktywizo-

wane w określonej sytuacji (Wojciszke 2004).

Może być również tak, że część z tych osób, kierując się pasjami, nie bierze pod uwa-

gę innych motywów i kryteriów, tylko realizuje swoje marzenia edukacyjne niezależnie 

od perspektyw zawodowych. W tym typie znalazły się też osoby kierujące się łatwością 

zdobycia dyplomu i podlegające wpływom znajomych. 

Wnioski

Badania ukazują zróżnicowanie między uczniami pod względem sposobu poszukiwa-

nia informacji. Zróżnicowanie to przekłada się na różnice w motywach wyboru uczelni 

oraz kierunku studiów. Wśród objętych badaniami dominuje pragmatyczne podejście 

przy podejmowaniu decyzji o wyższym kształceniu. Istnieje pewna grupa osób, dla któ-

rych wybór kierunku studiów wiąże się z samorealizacją wynikającą z pasji. Wydaje się 

jednak, że u młodych osób mocno zakorzenione jest przekonanie o konieczności podej-

mowania aktywności pociągającej za sobą potencjalne szanse na rynku pracy. 

Internet stanowi podstawowe źródło informacji dla większości respondentów. Ci jed-

nak, których status ekonomiczny zmusza do poszukiwania wsparcia finansowego ze 

strony uczelni, korzystają z dodatkowych źródeł informacji, gdyż kwestie socjalne są 

na stronach internetowych przeważnie pomijane. Informacje tam zawarte koncentrują 

się głównie na przekazaniu potencjalnym kandydatom wiedzy na temat oferty eduka-

cyjnej szkoły wyższej i wymogów rekrutacyjnych, a te, jak wynika z badań, nie zawsze 

stanowią sedno zainteresowania kandydatów. Poza tymi informacjami kandydaci dążą 

do utwierdzenia się, że ich wysiłek podjęcia studiów ma szansę urzeczywistnienia i rea-

lizacji. Biorąc pod uwagę, że kandydaci rekrutują się z różnych środowisk, których sta-

tus ekonomiczny jest również zróżnicowany, to kwestie socjalne są dla nich ważne. Ich 

znaczenie wśród tych osób jest tak duże, że wymusza konieczność korzystania z ulotek, 

broszur, spotkań z przedstawicielami szkoły, informacji od znajomych i rodziców. Wi-

doczne jest, że poza mechanizmami poznawczymi, takimi jak ciekawość poznawcza, 

oczekiwania, aspiracje, to względy adaptacyjne stanowią istotny motyw warunkujący 

wykorzystanie potencjału poznawczego w przetwarzaniu informacji. Pozostałe motywy 

w niewielkim stopniu powodują wzrost zaangażowania przy poszukiwaniu i przetwarza-

niu informacji.
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Młodzież w okresie adolescencji musi podejmować trudne decyzje związane z dal-

szym kształceniem. Musi dokonać uzgodnienia różnych ról życiowych, biorąc pod uwagę 

swoją przeszłość, teraźniejszości i przyszłość. Oznacza to, że musi uwzględnić uwarun-

kowania rodzinne, to, jak została ukształtowana przez rodziców z bieżącymi wpływami 

ze strony różnych środowisk: rodzinnego, rówieśników, nauczycieli i innych, mających 

znaczenie dla młodego człowieka. Wszystko to dokonuje się w odniesieniu do planów 

na przyszłość. Kierując się różnymi motywami wyboru, młodzi analizują informacje po-

chodzące z różnych źródeł, chociaż w dobie internetu to on stanowi podstawę zdoby-

wania wiedzy potrzebnej do podejmowania decyzji. 
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SUMMARY The paper presents three types of high school graduates, 

who use the available sources of information to research higher 

education choices in various ways. Based on the cluster analysis 

of ten variables containing sources which students use to find 

information, they were grouped into three categories: „internet 

seekers”, „solid/reliable seekers” and „ non-seeking students”. 

Next, based on the One-Way ANOVA analysis, differences be-

tween various types of students were shown when it comes to 

the motives of the decision making process and criteria regar-

ding choosing the subject area of study.
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