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Wpływ łączności internetowej na komunikację społeczną  

Internet to we współczesnym świecie powszechnie dostępna sieć łączności o  globalnym 

zasięgu. Tworzą ją połączone ze sobą urządzenia takie jak komputery stacjonarne i urządzenia 

mobilne, składające się na sieć komunikacyjną pomiędzy osobami z  nich korzystającymi. 

Internet stał się ogromnym źródłem informacji, wiedzy i rozrywki. Spełniał ponadto znaczącą 

rolę jako narzędzie komunikacji społecznej. Znaczenie Internetu sprowadzało się nie tylko do 

technologii komunikacyjnej. Dla wielu grup społecznych stał się platformą funkcjonowania 

społecznego, pozwalającym na zaspokojenie większości społecznych potrzeb i motywacji. 

Służył więc nie tylko do poszukiwania informacji, ale także zawierania i podtrzymywania 

znajomości, oraz budowania międzyludzkich relacji. I o tym aspekcie łączności internetowej tj. 

jego wpływie zarówno pozytywnym, jak i negatywnym na komunikację społeczną chciałbym 

się skupić w niniejszym opracowaniu. 

Internet stworzony został jako pochodna ARPAnetu, sieci powstałej na bazie rządowego 

programu USA w 1969 roku. ARPAnet powołany był przez Departament Obrony USA z 

zadaniem efektywnego wykorzystania potencjału naukowego środowiska akademickiego, do 

budowy lepszego technicznie uzbrojenia. Projekt ten miał być użyteczny w celu 

zdecentralizowania sieci komunikacyjnej w razie ataku jądrowego. Tą główną funkcję pełnił 

do 1973 roku, kiedy pojawił się zarys strategii działania rozwoju Internetu. W 1990 roku 

ARPAnet został odłączony a Internet oddzielony od działań wojskowych, miał być głównie 

zarządzany przez sektor prywatny. W 1997 roku powstała najbardziej znana domena Google. 

Stała się ona najpowszechniejszą wyszukiwarką internetową dającą bardzo wiele możliwości. 

Dzięki niej możliwe było wyszukiwanie stron internetowych, tłumaczenie tekstów, 

wyszukiwanie plików audio i wideo, zakładanie poczty elektronicznej, prowadzenie blogów i 

wiele innych. Na rozwój komunikacji społecznej poprzez sieć Internet wpływ miało powstanie 

w 2004 roku najbardziej znanego portalu komunikacji społecznościowej o nazwie Facebook. Z 

kolei w  2005 roku do Internetu trafił serwis YouTube, na którym można było odtwarzać 

i  zamieszać pliki wideo. Internet od samego początku istnienia rozwijał się w  sposób ciągły 

i  nieprzerwalny. 1 

                                                           
1 M. Castells , Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Wyd. 

Rebis, Poznań 2003, s.20-25.  
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Komunikacja społeczna towarzyszyła człowiekowi od pradawnych czasów. Na 

przestrzeni wieków zmieniały się jej sposoby i uwarunkowania. Komunikacja społeczna może 

zachodzić pomiędzy jednostkami, grupami ludzi, organizacjami a nawet społeczeństwami. 

Definicja komunikacji społecznej odnosiła się do nadawania sensu słowom, choć nie mogła 

być traktowana wyłącznie jako sposób przekazywania danych.2   

Thomas Scheff twierdził, że głównym motywem ludzkiego działania było 

podtrzymywania komunikacji i więzi społecznej. Z tego powodu jednostkowe działania 

włączone były w strukturę i różne procesy społeczne. Główną zaś siłą, która utrzymywała 

społeczeństwo jako całość, była właśnie komunikacyjna więź społeczna, dająca poszczególnym 

jednostkom realne poczucie bezpieczeństwa.3  

Postępujący proces globalizacji i tworzenia się światowego społeczeństwa, a także 

kurczenia się przestrzeni społecznej, sprzyjał rozwojowi Internetu i zwiększenia się jego 

wpływów na komunikację międzyludzką.  

Jak dowodził raport Diagnoza Społeczna 2005, z roku na rok systematycznie wzrastała 

liczba osób korzystających z Internetu w Polsce. Użytkownikami Internetu byli głównie ludzie 

młodzi i dobrze wykształceni. Podobne wyniki prezentował komercyjny raport organizacji IAB 

Polska z którego wynikało, że osoby do 24 roku życia stanowią grupę, która z Internetu korzysta 

najczęściej. Internauci to grupa niejednorodna, zwłaszcza jeśli chodzi o  sposób jego 

wykorzystywania. Zdarzały się grupy, które bardzo dużo korzystały z Internetu wykorzystując 

go w bardzo wielu aspektach. Wachlarz możliwości był bardzo szeroki od wysyłania e-maili, 

zabawy, robienia zakupów, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. 

Raport wymieniał także grupy przypadkowych użytkowników, którzy korzystali z Internetu 

sporadycznie i w ograniczonym zakresie. Utrwaliło się też pojęcie „generacji Y” odnoszącej 

się do grupy ludzi młodych urodzonych po 1980 roku, dla których korzystanie z Internetu nie 

stanowiło problemu i tajemnicy, głównie w przeciwieństwie do ich rodziców. 4 

                                                           
2 K. Wódz, J. Wódz, Funkcje komunikacji społecznej,  Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu,  Dabrowa 

Górnicza 2003, s. 7.  

3 D. Byczkowska, Więź społeczna, [w:] Słownik socjologii jakościowej, Wyd. Difin, red. K. T. 

Konecki i P. Chomczyński, Warszawa 2012, s. 314. 

4 A. Błachnio, Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan psychiczny i 

kontakty społeczne użytkowników, Psychologia Społeczna 2007 tom 2  nr 3-4 (5), Wyd. 

Naukowe Scholar, Warszawa 2008 s. 225.   
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Społeczny charakter Internetu powodował,  że ludzie zaczęli spędzać na korzystaniu z 

niego coraz więcej czasu, także nawiązując relacje społeczne. Powstało więc pytanie o wpływ 

i konsekwencje dla jego użytkowników. Dobrostan psychiczny, a także zdrowe relacje 

z  innymi stały się głównymi potrzebami i podstawą rozwoju człowieka. Odczuwanie szczęścia 

przez jednostkę wpływało na dobre relację z innymi i odwrotnie kontakty społeczne miały 

znaczący wpływ na poczucie szczęścia jednostki. Poczucie szczęścia w znacznym stopniu zaś 

decydowało o jakości życia człowieka. 

Internet stał się bardzo użytecznym narzędziem, które w sposób wyjątkowo szybki 

pozwoliło na odnalezienie potrzebnych informacji,  poszerzenia wiedzy, dostarczenia rozrywki, 

dokonania płatności, zrobienia zakupów czy zawarcia kontaktów między ludźmi. Internet 

zrewolucjonizował komunikację społeczną. Stworzył przestrzeń do nawiązywania relacji, które 

dotąd były utrudnione bądź niemożliwe. Łączność internetowa stworzyła specyficzną 

rzeczywistość uważaną za tzw. cyberprzestrzeń.5  

Komunikowanie społeczne za pośrednictwem Internetu wywołało istotne zmiany 

w  tworzeniu relacji społecznych. Dało możliwość nawiązania kontaktów innych niż twarzą 

w twarz. W komunikowaniu społecznym, można było wyodrębnić dwie formy takich 

interakcji. Nierównoczesną do których zaliczyć można było korespondencję elektroniczną np. 

e-mail. Drugą zaś tj. równoczesną mógł być czat, telekonferencja, rozmowa za pośrednictwem 

komunikatora internetowego jak np. Skype. Zarówno jedna jak druga forma dawała możliwość 

do pokonania istniejących barier komunikacyjnych, dzięki czemu użytkownicy Internetu 

łatwiej nawiązywali nowe relacje z innymi użytkownikami, pomimo braku osobistej 

znajomości. Na czatach czy innych grupach dyskusyjnych, kształtujących wyobrażenia o 

wspólnotach wirtualnych potrafiły odnaleźć się poszczególne grupy, których łączyły podobne 

zainteresowania.6  

Komunikacja internetowa jako zbiór metod kontaktowania się z innymi ludźmi mogła 

odbywać się w czasie rzeczywistym, gdy jednostki porozumiewały się ze sobą poprzez 

komunikator np. czat. Mogła być również rozciągnięta w czasie, gdy ktoś odtwarzał 

wiadomości czy e-maile wysłane wcześniej. Komunikacja internetowa stała się znacznie 

                                                           
5 P. Siuda, Społeczności wirtualne, o wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym. [w:] Oblicza 

Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, Wyd. PWSZ 

w Elblągu, Elbląg 2005, s. 181.  

6 J. Lipińska, Kultura grup dyskusyjnych w Internecie, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 

73.  
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bardziej rozbudowana, niż kontakty przy użyciu połączenia telefonicznego lub faksu, gdyż 

mogła wykorzystywać tekst, zdjęcia, dźwięki i obraz wideo. 7    

Najbardziej znaczącym czynnikiem, który wpłynął na wybór komunikacji poprzez 

Internet, a nie bezpośredniej była głównie presja czasu i przestrzeni. Komunikacja internetowa 

pomogła w szybkim nawiązaniu znajomości. W komunikacji ograniczonej do tekstu (czat, 

komunikator tekstowy) znaczne utrudnione było przekazywanie komunikatów niewerbalnych. 

Pojawiła się sfera anonimowości rozmówców oraz trudność w okazywaniu emocji. Do ich 

wyrażania posłużyły emotikony. Owe emotikony to ideogramy złożone z sekwencji znaków 

typograficznych, służących do określania nastroju w Internecie. Nie było jednak pewności czy 

nie widząc danej osoby, te wysyłane znaki były zgodne z prawdziwym w danym momencie 

stanem emocjonalnym. 

Rewolucja technologiczna dostarczyła szeregu ułatwień w codziennym życiu 

człowieka. Nowe technologie takie jak komputery, tablety, smartfony połączone z siecią 

internetową sprawiły, że wiele czynności w tym komunikacja społeczna, rozwijanie 

zainteresowań, załatwianie spraw zawodowych, prowadzenie działalności gospodarczej, 

zarządzanie kadrami itp. stały się łatwiejsze. Było to możliwe dzięki stałemu dostępowi do 

informacji czy aplikacji przetwarzających zgromadzone przez użytkownika dane. Szybka 

wymiana danych, bez względu na ograniczenia geograficzne, spowodowała ogromne 

ułatwienie dla użytkowników na całym świecie.8 

Dzięki stworzeniu serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Nasza-klasa, 

Viber  i wielu innych, zaistniała możliwość tworzenia wirtualnych wspólnot i tworzenia 

interakcji między użytkownikami. Arvind Juneja i Paweł Frankowski twierdzą, że dzięki 

serwisom społecznościowym tworzą się grupy oparte na potrzebach kontaktu z innymi 

użytkownikami, wymianie wiadomości, doświadczeń i zainteresowań. Serwisy 

społecznościowe dają możliwość założenia spersonalizowanego konta użytkownika. Dzięki 

nim możliwe stało się wyszukiwanie interesujących go znajomych o określonych cechach. 

Użytkownicy otrzymali możliwość komunikacji wewnątrz serwisu za pomocą wiadomości 

                                                           
7 https://sites.goole.com/site/komunikacjainternetowa/komunikacja-internetowa---definicja 

(Dostęp 28.11.2018 r.)  

8 Ł. Łysik, P. Machura, Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka 

XXI wieku, Media i społeczeństwo nr 4/2014, Wrocław 2014 s. 15.  
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prywatnych i tworzenie grup, na podstawie określonych cech. Dają one też możliwość 

umieszczania zdjęć, filmów i innych wiadomości wyrażonej wolą użytkownika.9  

Oprócz niewątpliwych wielu zalet jakie niesie ze sobą komunikowanie społeczne za 

pośrednictwem Internetu, ma też ono pewne zagrożenia. Psycholog Andrzej Augustynek 

zwraca uwagę na niebezpieczne zjawisko jakim jest uzależnienie od komputera i Internetu. 

Wymienia on trzy fazy tego procesu. Pierwsza faza dotyczy osób korzystających z Internetu do 

nauki, pracy i rozrywki w sposób racjonalny. W drugiej fazie użytkownik Internetu korzysta z 

niego coraz częściej tj. od godziny nawet do kilku godzin dziennie. Dotychczasowe 

zainteresowania użytkownika tracą jednak na znaczeniu. W codziennym działaniu pojawiają 

się coraz częstsze myśli związane z Internetem w tym z komunikacją społeczną odbywaną za 

jego pośrednictwem. Trzecia najbardziej zaawansowana faza uzależnienia to destrukcja. Ciągłe 

korzystanie z Internetu prowadzi do zaniedbywania ważnych obowiązków i czynności. Internet 

zyskuje przewagę nad zdrowiem, rodziną, pracą, nauką, odpoczynkiem. W skrajnych 

przypadkach dominuje nawet nad odżywianiem, higieną i snem.10  

Uzależnienie od Internetu, podobnie jak inne nałogi oznacza utratę kontroli nad 

własnym zachowaniem. Osoba będąca siecioholikiem, odczuwa potrzebę ciągłego 

użytkowania Internetu, w tym komunikowania się za jego pośrednictwem. Osoba pozbawiana 

dostępu do Internetu cierpi na objawy podobne do zespołu abstynencyjnego. Najczęstszą 

przyczyną nadmiernego korzystania z Internetu, są niezaspokajane potrzeby wynikające 

z  braku komunikacji interpersonalnych w świecie rzeczywistym i zaniżona samoocena. Dużą 

rolę odgrywały także chęć odnalezienia wsparcia i przynależności do danej grupy, których to 

zaspokojenia osoby uzależnione szukały w Internecie. Takie jednostki żywiły nadzieję na 

pomoc wśród innych użytkowników Internetu, gdyż nie potrafiły o nią prosić swojej rodziny 

czy przyjaciół.11  

Pionierem analizowania wpływu Internetu na codzienne życie był Robert Kraut. Wraz 

z innymi badaczami tego zjawiska w 1995 roku zapoczątkował badania osób, które dopiero 

                                                           
9 A. Juneja, P. Frankowski, Serwisy społecznościowe: budowa, administracja i moderacja, 

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009, s. 16. 

10 A. Augustynek, Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Wyd. 

Difin, Warszawa 2010, s. 46.  

11 

https://www.kul.pl/files/61/Studia%20z%20psychologii%20w%20KUL/WolpiukOchocinska.

pdf  (Dostęp 30.11.2018 r.)  
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zaczęły użytkowanie sieci internetowej. Po okresie roku korzystania z Internetu zauważono 

u  badanych wzrost poczucia samotności, symptomów depresji i stresów dnia codziennego. 

Wyniki te były argumentem dla przeciwników rozwoju Internetu, którzy uważali od początku 

jego istnienia, że będzie miał negatywny wpływ na psychikę człowieka. Według tych badań 

technologia, która miała ułatwiać kontakty społeczne, w rzeczywistości je osłabiała. Z kolei 

o  pozytywnym wpływie korzystania z Internetu pisali Hanna Skarżyńska i Kamil Henne. 

Twierdzili oni, że użytkownicy Internetu deklarowali wyższe poczucie szczęścia i dobrostanu 

psychicznego, niż osoby pozbawione możliwości korzystania z Internetu.  

Norman H. Nie i Lutz Erbring próbowali zdiagnozować jaki wpływ miał Internet na 

kontakty społeczne tj. czy zubaża on kontakty społeczne, czy przeciwnie je wzmacnia. Pierwsza 

grupa wyników badań ukazywała negatywny wpływ Internetu na kontakty społeczne. Nie i 

Erbring poszukiwali związków pomiędzy ilością czasu spędzanych w  Internecie i 

intensywnością życia społecznego. Badania dowiodły, że im więcej czasu jednostki spędzały 

na korzystaniu z sieci, tym mieli słabszy kontakt ze swoimi najbliższymi z  realnego otoczenia. 

Na kontakty twarzą w twarz miały wpływ miejsce korzystania z  Internetu i  czasu  w jakim się 

odbywa. Jeśli osoby poddane badaniu korzystały z Internetu w domu, miało to negatywny 

wpływ na kontakty z rodziną i znajomymi. Nie stwierdzono takiej zależności wobec osób 

korzystających z Internetu w pracy. Badania dowiodły także, że więcej szkód w postaci 

słabszych kontaktów towarzyskich, przynosi korzystanie z Internetu w weekendy, niż w 

zwykły dzień tygodnia.12 

  Co warto podkreślić, w licznych badaniach znalazła odbicie teza, że internauci 

przenosili znajomości internetowe do realnego świata. Rozmawiali z poznanymi w sieci 

poprzez komunikatory, telefon, wysyłali korespondencję e-mailową lub tradycyjną. Często 

dzięki znajomościom internetowym zawiązywały się przyjaźnie, miłości i zalegalizowane 

związki małżeńskie. Tematem badań wpływu Internetu na człowieka i komunikację społeczną 

zajmowało się jeszcze wielu badaczy. Przeprowadzone badania nie były jednoznaczne 

i podkreślały zarówno skutki pozytywne jak i negatywne wpływu Internetu na komunikację 

społeczną.13 

   Internet w zakresie komunikacji społecznej stał się integralną częścią życia zarówno 

osób dorosłych jak i młodszych grup społecznych. Dla dzieci okazał się bardzo ważnym 

                                                           
12 Por. N.H. Nie, L. Erbring, Internet & society: A premilinary report, It & socjety Volume 1 , 

issue 1 , Wyd. Stanford University, Summer 2002.  

13 A. Błachnio, Przegląd wybranych…,dz. cyt. s.227. 
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elementem edukacji, rozrywki czy utrzymywania więzi ze znajomymi. Jednak kontakt 

małoletnich w  zakresie korzystania z sieci internetowej i komunikowania się z nieznanymi 

osobami powinien być kontrolowany i ostrożny, gdyż może nieść za sobą ryzyko niechcianych 

zdarzeń. Warto więc instalować programy filtrujące niepożądane treści czy dostęp do witryn 

zawierających m.in. elementy przemocy, terroryzmu, promujących nałogi i pornografię.   

Podsumowując należy stwierdzić, iż niewątpliwym jest fakt, że wiele obszarów życia 

ma swoje odniesienie na płaszczyźnie Internetu. Pomimo to, łączność internetowa nie może 

zastąpić bezpośrednich relacji międzyludzkich. Internet znacznie ułatwia codzienne życie, ale 

gdy całkowicie zastępuje osobiste spotkania z innymi ludźmi, może stanowić znaczący problem 

społeczny. Od czasów starożytnych twierdzono, że człowiek to istota społeczna a do 

prawidłowego rozwoju i funkcjonowania potrzebuje innych ludzi, zwłaszcza w obszarze 

bezpośrednich interakcji społecznych. 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14https://www.heurestic.pl/blog/internet.Wplyw-internetu-na-relacje-miedzyludzkie;213.html 

(Dostęp 30.11. 2018 r.) 
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