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• Celem niniejszej analizy jest ustalenie zależności 

między omawianiem przez blogującą młodzież  

doświadczeń emocjonalnych typu: klimat, przyjaźń, 

miłość, agresja, lęk  a twórczością: autocytat, cytat, 

muzyka.  Dokonano ją na podstawie eksploracji treści 

oraz długości notek blogów.
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Opis metody - Osoby badane – zmienne - analiza 

Badani: Blogująca młodzież, 13-16 lat, dobór losowy, (n=509, tj. 439 
dziewcząt, 70 chłopców).

Zmienne i ich operacjonalizacja - wyodrębniono elementy 
skategoryzowane zgodnie z ustalonymi zasadami operacjonalizacji 
zmiennych (wcześniej opracowano zestawienie przykładów 
wypowiedzi adekwatnych dla poszczególnych zmiennych) i poddano 
analizie statystycznej: 

Zmienne niezależne: Emocje – klimat, przyjaźń, miłość, agresja lęk;

Zmienne zależne: Twórczość – autocytat,  cytat ,muzyka; 

Procedura badawcza: Uzyskano próbki narracji z blogów (nx20)) 
Eksploracji poddano treści 20 kolejnych notek zgodnie z ustalonymi 
zasadami. Kategorie przybrały wartości - zmienne ilościowe

Model analizy statystycznej danych: Analiza Wariancji i 
Wielozmiennowa Analiza Regresji oraz Współczynnik korelacji r-
Pearsona. Zastosowanie testu istotności F oraz analiza wariancji

1. Początek  - oddzielnie dla pierwszych notek   1-10 (n=509)

2. Koniec    - oddzielnie dla końcowych notek  11-20 (n=509)

3. Całość  - połączenie obu grup notek          1-20  (n=1018)



Wyniki – Anova  dla Emocji i Twórczości 

(autocytat, cytat, muzyka) 

dla: całość, początek, koniec



Wyniki - korelacje dla: autocytat (A),  cytat (literatura C),

muzyka (M);  dla całość (c), początek (p), koniec (k) i Emocji



Dyskusja
• Hipotezę, że wyrażane treści emocji mają związek z 

twórczością (autocytat, cytat, muzyką) możemy uznać za 
potwierdzoną. 

• Istnieją związki między emocjami a przejawami 
poszukiwań twórczych literackich narratora blogowego, 
są różne w analizowanych grupach, etapach rozwoju. 

• Uzyskane korelacje wskazują  na związki między  
klimatem emocjonalnym, przyjaźnią, miłością i lękiem a 
twórczością.

• Nie zaobserwowano związków z agresją.

• Słabiej prezentują się związki emocji z muzyką. Ujawniły 
się w badanych grupach początkowej i końcowej.

• Układ wyników w większości potwierdza oczekiwania 
badawcze nad specyfiką blogowania młodzieży. 
Porównanie zależności początkowych i końcowych 
wskazuje na dynamikę. Zanikają i pojawiają się nowe 
związki między emocjami a sygnałami poszukiwań 
twórczych narratora blogowego.


