
POJĘCIE KOMUNIKOWANIA 

- przemieszczanie się ludzi i przedmiotów w przestrzeni, dzięki środkom lokomocji takim, jak: 

pociąg, samochód, samolot 

- oraz przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy 

 

ELEMENTY PROCESU KOMUNIKOWANIA 

- nadawca 

- przekaz (treść+forma) 

- kanał – droga, jaką przekaz przechodzi od nadawcy do odbiorcy 

- odbiorca 

- kontekst sytuacyjny – warunki, w jakich dochodzi do procesu 

- szumy 

- reakcja a sprzężenie zwrotne 

 

CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE PRZEBIEG PROCESU KOMUNIKOWANIA: 

 zakłócenia zewnętrzne, związane z otoczeniem zewnętrznym procesu komunikowania: 

nieodpowiednia temperatura (upał lub chłód), uszkodzony odbiornik, przerwa w nadawaniu 

fal radiowych czy telewizyjnych; 

 zakłócenia wewnętrzne, czyli uczucia i predyspozycje psychiczne uczestników procesu 

komunikowania, np. ból zęba, głód, zmęczenie czy roztargnienie, stereotypy i uprzedzenia 

wobec uczestników sytuacji komunikacyjnej; 

 zakłócenia semantyczne jako efekt zamierzonego (lub nie) błędnego użycia przez nadawcę 

znaków i kodów, ograniczającego możliwości pełnego zdekodowania komunikatu przez 

odbiorcę. 

 

ROLA KOMUNIKOWANIA W ŻYCIU SPOŁECZNYM 

 

- komunikowanie jako niezbędny proces nawiązywania kontaktów międzyludzkich 

- komunikowanie jako mechanizm, dzięki któremu istnieją i rozwijają się stosunki między 

ludzkie 

- komunikowanie jest podstawowym czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju 

człowieka jako istoty społecznej 

- tworzenie wspólnego obszaru doświadczeń 

- przekazywanie doświadczenia zbiorowego 

 

PODSTAWOWE POZIOMY KOMUNIKOWANIA 

- intrapersonalne, interpersonalne, grupowe i międzygrupowe, organizacyjne (instytucjonalne), 

masowe 

 

RODZAJE KOMUNIKOWANIA  

- komunikowanie bezpośrednie (kiedy dochodzi do bezpośrednich interakcji pomiędzy 

nadawcą a odbiorcą) – interakcja bezpośrednia 

- komunikowanie pośrednie (kiedy komunikowanie zachodzi za pośrednictwem 

dodatkowego środka komunikowania – medium) – interakcja pośrednia 

 

- komunikowanie jednokierunkowe 

- komunikowanie dwukierunkowe 

 

- interakcja pośrednia, np. za pomocą listów 

- i quasi-interakcja pośrednia za pomocą mediów masowych 



 

- komunikowanie interaktywne – pośrednie, dwukierunkowe (za pomocą głównie 

Internetu), aktywna rola odbiorcy w procesie poszukiwania i przetwarzania informacji 

 

ETAPY TWORZENIA I ODBIERANIA PRZEKAZU 

- percepcja rzeczywistości przez nadawcę; 

- kodowanie, tzn. przekładanie myśli i uczuć na komunikat; 

- dekodowanie, czyli odczytywanie kodów zawartych w komunikacie oraz przypisanie im 

określonego znaczenia; 

- oraz interpretacja, określenie czy znaczenia odczytanego kodu są dla odbiorcy znaczące 

ze względu na jego potrzeby, oczekiwania czy styl życia. 

 

TRZY TYPY KOMUNIKOWANIA (CELE) 

- komunikowanie informacyjne - cel: wzrost świadomości i wiedzy indywidualnej 

jednostki; dzielenie ideami, wyjaśnianie, instruktaż, jak należy postępować w określonych 

sytuacjach; kreowanie wzajemnego porozumienia; brak intencji wpływu 

- komunikowanie perswazyjne - cel: wykształcenie nowych postaw, zachowań lub zmiana 

już istniejących; w sposób dobrowolny, tj. bez stosowania jakichkolwiek środków 

przymusu 

- komunikowanie prowokujące do określonych zachowań – propaganda - odwołuje się 

do informacji i perswazji jako środków psychologicznego oddziaływania; promuje 

zdecydowanie interes nadawcy, nie zawsze zgodny z interesem odbiorcy     

 

SYSTEM KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO 

- ogół relacji komunikacyjnych, polegających na tworzeniu gromadzeniu oraz odbieraniu 

informacji między uczestnikami systemu, którym jest ogół społeczeństwa 

 

SYSTEM KOMUNIKOWANIA MASOWEGO A PUBLICZNEGO 

- komunikowanie polityczne: wyborcze i propagandowe – formułowanie oferty politycznej i 

przekonywanie do jej słuszności 

- komunikowanie komercyjne - obejmuje wszelkie formy oddziaływania masowego 

przedsiębiorstw, w celu kreowania własnego wizerunku i/lub sprzedaży produktów 

- komunikowanie społeczne - obejmuje wszelkie działania służące rozwiązywaniu ważnych 

kwestii i problemów społecznych 

 

KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE 

- komunikowanie formalne zachodzące w określonej przestrzeni komunikacyjnej 

(informacyjnej) mające na celu przekazanie i wymianę informacji o publicznym zastosowaniu 

oraz podtrzymanie więzi społecznych przez odpowiedzialne za ten proces instytucje publiczne 

 

KAMPANIA KOMUNIKACYJNA 

- ma na celu spowodowanie specyficznych i pożądanych skutków u relatywnie dużej liczby osób 

w określonym czasie, w konsekwencji kompleksowych, zorganizowanych działań 

komunikacyjnych 

- kampanie polityczne: wyborcze i propagandowe (cel: realizacja partykularnych interesów 

partii, ugrupowań politycznych lub ich liderów); 

- kampanie komercyjne: 

o kampanie public relations (cel: kształtowanie wizerunku instytucji społecznych, 

przedsiębiorstw czy osób); 

o kampanie reklamowe (cel: sprzedaż produktów) 



- oraz kampanie społeczne (cel: realizacja interesów ogółu społeczeństwa) 

- kampanie społecznie zaangażowane 

 

KOMUNIKOWANIE MASOWE 

- komunikowanie za pomocą mass mediów, czyli komunikowanie w skali masowej i na 

masową skalę 

- formy komunikowania, przy których wyspecjalizowane grupy za pomocą instytucji i 

techniki przekazują wiadomości heterogenicznej i rozproszonej publiczności 

 

KILKA PODSTAWOWYCH CECH KOMUNIKOWANIA MASOWEGO 

 po stronie nadawcy: 

o występowanie instytucji społecznych, które grupują zarówno techniczne środki 

produkcji i dystrybucji przekazów, jak i zespoły twórców, przygotowujące owe 

przekazy; 

o nadawca zbiorowy, nie działa samodzielnie, jest zawsze – chociaż w różnym stopniu – 

uzależniony od innych instytucji społecznych, które czasami występują jako 

dysponenci, czasami zaś jako kontrolerzy jego działania; 

 po stronie przekazu: 

o użycie skomplikowanych środków technicznych, zwielokrotniających liczbę oraz 

szybkość transmisji przekazów; 

o masowość produkcji i dystrybucji przekazów; 

 po stronie odbiorcy: 

o masowość odbioru, tj. skierowanie rozpowszechnianych treści ku liczebnie wielkim, 

społecznie zróżnicowanym oraz rozproszonym przestrzennie odbiorców. Tym samy 

wyłącza się z zakresu komunikowania masowego wszelkiego typu procesy 

przekazywania informacji do konkretnego adresata, np. poprzez telefon czy faks; 

 cechy samego procesu: 

o jednokierunkowość i niesymetryczność przekazu, z jednego centrum do wielu 

odbiorców; 

o periodyczność i schematyczność – poszczególne pakiety przekazów (gazeta, program 

telewizyjny) docierają do odbiorców z ustaloną częstotliwością, a w ich obrębie panuje 

określony porządek (objętość i układ tematyczny); 

o moralne zużycie – środki masowego przekazu mogą rozpowszechniać swe konkretne 

produkty tylko przez krótki okres czasu, zastępując je następnymi. 

 

KOMUNIKOWANIE MASOWE OZNACZA TEŻ PROCES, KTÓRY 

CHARAKTERYZUJĄ NASTĘPUJĄCE CECHY 

- ograniczona liczba zmysłów odbiorcy, biorących udział w procesie przekazu (wzrok i słuch); 

- impersonalność przekazu, czyli uczestnicy nie znają się, nie mają ze sobą styczności (są 

wyizolowani); 

- konieczność zaangażowania dużej liczby osób, kompleksowej społecznej organizacji i 

instytucji, aby przenosić komunikaty od komunikatora do odbiorców w czasie i przestrzeni; 

pełni rolę selekcjonera środków masowego przekazu (gate-keeper); 

- opóźnione sprzężenie zwrotne, które wynika z możliwego szumu informacyjnego 

zakłócającego proces oraz z samego charakteru przekazu medialnego. 

 

ŚRODKI KOMUNIKOWANIA NA TRZY ZASADNICZE KATEGORIE 

- środki wyrażania, do których zalicza wszystkie postacie ludzkiego zachowania werbalnego i 

niewerbalnego, w szczególności zdolność do wydawania dźwięków, ich wysokość, siłę i 

barwę, czyli głos i sposób mówienia, możliwość zmiany wyrazu twarzy (mimikę, ruch brwi i 



oczu), ruchy rąk (gestykulację) i całego ciała (zmiany postawy), a także do pewnego stopniu 

cechy anatomiczne i biologiczne (kolor włosów czy skóry, zapachy 

- środki rejestracji, obejmujące wszystkie narzędzia i urządzenia techniczne, wraz z 

przysługującymi im właściwościami estetycznymi, przystosowane do utrwalania określonych 

przejawów czy wytworów ludzkiego zachowania 

- środki transmisji, w których skład wchodzą poszczególne urządzenia i zespoły, jak maszyny 

drukarskie, telefon, nadajniki i odbiorniki radiowe czy telewizyjne służące powielaniu i/lub 

szybkiemu przenoszeniu na dość znaczne odległości odpowiednio zarejestrowanych 

symbolicznych zachowań ludzkich 

 

AUDYTORIUM 
- zbiorowość odbiorcza złożona z osób, które uczestniczą bądź uczestniczyły w odbiorze 

konkretnego przekazu (filmu) 

 

PUBLICZNOŚĆ 
zbiorowość złożona z tych, którzy uczestniczą w odbiorze określonego rodzaju przekazu (np. 

filmów kinowych w ogóle czy też określonych gatunków filmowych 

 

CZTERY PODSTAWOWE FAZY BADAŃ 
- model masowego komunikowania bodziec-reakcja 

- model bodziec-reakcja uwzględniający rolę osobowości 

- model zróżnicowanego wpływu mass mediów na zróżnicowanych odbiorców 

- model  zindywidualizowanego i dwukierunkowego procesu komunikowania mediów z 

odbiorcą 

 

FUNKCJA 
- całokształt działania 

- kierunek działania 

- rezultat działania – w przypadku mediów masowych badaczy interesuje nie tyle samo 

działanie, co raczej to, co z owego działania wynika 

- sposób działania 

 

ROLA MEDIÓW 

- ogólny wkład w funkcjonowanie danego społeczeństwa 

 

FUNKCJE MEDIÓW 

rezultaty stosowanych sposobów działania 

 

ZADANIA MEDIÓW 

- planowane działania wynikające z przyjętego celu (celów) 

 

PODSTAWOWE FUNKCJE MEDIÓW MASOWYCH 

- mass media w procesie przekazywania informacji 

- mass media jako źródło interpretacji rzeczywistości 

 

OBIEKTYWIZM 

- przedstawianie rzeczywistości takiej, jaka ona jest 

- informacje są tak przedstawiane, żeby odbiorcy mogli sobie wyrobić na ich temat własny 

pogląd 

 



REALIZM MOŻE DOTYCZYĆ TRZECH ASPEKTÓW: 

 realizm wyglądu – dotyczy materialnej, postaciowej sfery rzeczywistości; 

 realizm fabuły – obejmujący sferę ludzkich zachowań, działań i stosunków; 

 realizm tematu – odnoszący się do sfery poruszanych problemów i poglądów 

 

STOSUNEK MEDIÓW DO RZECZYWISTOŚCI 

- uzależniony jest od zastosowanej konwencji gatunkowej oraz poruszanego problemu 

 

PROCES ODDZIAŁYWANIA KOMUNIKATU MASOWEGO 

- wstępna selekcja mediów i treści, związana z oczekiwaniami odbiorcy co do 

zaspokojenia potrzeb; 

- identyfikacja przekazu; 

- identyfikacja kodów zawartych w komunikacie; 

- odczytywanie zawartości przekazu - przypisanie określonego znaczenia słowom, 

obrazom i dźwiękom użytym do jego kodowania; 

- interpretacja sensu, która polega na ustaleniu intencji nadawcy w danej sytuacji; 

- reakcja odbiorcy na komunikat 

 

TEORIA AGENDA-SETTING 

- koncepcja porządku dziennego 

- mass media decydują o tym, iż odbiorcy – oprócz tego, że uzyskują informacje o 

wydarzeniach – nabywają również przekonania o wartości poszczególnych problemów 

- proces tworzenia przekonania o wartości danego zdarzenia 

o autentyczne wydarzenia i sprawy 

o selekcja, czyli wybór niusów 

o rodzaj medium informacyjnego 

o rodzaj historii 

o stopień emfazy (wzmocnienia wyrazistości przekazu) – im częściej dana 

kwestia jest poruszana tym większa wagę przywiązuje do niej publiczność 

 

 

 

KILKA CZYNNIKÓW, KTÓRE DECYDUJĄ O DOBORZE INFORMACJI 

- jednoznaczność – im bardziej jest przejrzyste i jednoznaczne dane wydarzenie, tym 

większe prawdopodobieństwo, ze zostanie uznane za wydarzenie; 

- zaskoczenie – prawdopodobnie również w sytuacji, kiedy dane zdarzenie jest 

zaskakujące, może stać się wydarzeniem; 

- mała odległość w czasie – czyli tzw. wydarzenia dnia; 

- intensywność – na przykład drastyczne, wykraczające poza normy społeczne, przyjęte 

wzory zachowań wydarzenia maja większą szansę zaistnienia w mediach; 

- ważność dla kręgu odbiorców – chodzi tutaj m.in. o geograficzną odległość, osobiste 

uwikłanie w dane wydarzenie czy też konflikty bliskie danemu terenowi; 

- personalizacja – wydarzenia, które można połączyć z działalnością konkretnej osoby 

posiadają większą wartość informacyjną niż wydarzenia abstrakcyjne; 

- negatywizm – im bardziej negatywny wydźwięk ma dane wydarzenie, tym większe 

prawdopodobieństwo, ze stanie się wydarzeniem ważnym. 

 

PROCES GLOBALIZACJI 

- rozpowszechnianie wielu (niekoniecznie spójnych) wzorów zachowań, norm i wartości w 

skali globalnej 



 

WPŁYW MASS MEDIÓW. PROBLEMY TERMINOLOGICZNE 

 

- wpływ – wszelkie oddziaływania wynikające z odbioru komunikatu wysłanego przez 

nadawcę 

- wpływ mass mediów jest wypadkową wielu czynników, leżących po stronie nadawcy – 

przekazu – mediów - odbiorcy oraz czynników zewnętrznych wobec samego procesu 

komunikowania masowego 

- po stronie odbiorców - wpływ mass mediów różnicuje intensywność korzystania z 

mediów oraz kompetencje poznawcze (komunikacyjne) 

 

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ 

 

- wpływ w płaszczyźnie poznawczej 

- definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości - media 

stanowią ważne źródło informacji o świecie 

o odbiorca aktywny - problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie 

doświadczenia medialnego do praktycznych kontekstów życia 

codziennego odbiorcy 

o odbiorca bierny – kultywowanie głównego nurtu kultury, czyli 

odbiorca stopniowo przejmuje definicję rzeczywistości prezentowaną w 

mediach 

- ustalanie porządku dziennego 

o media kształtują wyobrażenia na temat tego, co jest ważne 

o media wpływają na to, jak interpretujemy rzeczywistość 

- koncepcja luki informacyjnej 

o do człowieka dociera coraz większa ilość informacji (złożonych) 

o zakłada się, że media wpływają w istotny sposób na lukę informacyjną 

o otwarta luka informacyjna 

o zamknięta luka informacyjna 

- wpływ w płaszczyźnie emocjonalnej 

o nacisk na charakter związku, jaki zachodzi pomiędzy mass mediami a 

odbiorcą 

 pobudzenie emocjonalne 

 rozładowanie emocjonalne 

 przeżycie zastępcze 

 uzależnienie 

- wpływ w płaszczyźnie behawioralnej 

 aktywacja procesów wolicjonalnych 

 dezaktywacja procesów wolicjonalnych 

 

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA DZIECI 

1. WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE 

POZNAWCZEJ 

2. podstawowe funkcje 

i. funkcja wychowawcza – budowanie określonego systemu wartości 

ii. funkcja edukacyjna – dostarczanie wiedzy 

iii. funkcja budowania tożsamości 

3. zaciera się granica pomiędzy socjalizacją pierwotna a wtórną 



4. dzieci muszą być przygotowane do krytycznego postrzegania i interpretowania 

rzeczywistości 

5. rola rodziców – dialog – jeśli nie – człowiek poszukuje wzorców poza domem 

6. kult młodości 

7. kultura prefiguratywna 

 

2. WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE EMOCJONALNEJ 

 samo funkcjonowanie mediów zmieniło życie człowieka – uzależnienie od mediów 

 

3. WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE BEHAWIORALNEJ 

 

 nadaktywność dziecka 

 bierne uczenie się 

 Pokemony czy Teletubisie? 

 książka a telewizja? 

 

4. WNIOSEK – DZIECKU POTRZEBNE SĄ RÓŻNE FORMY 

KOMUNIKOWANIA I AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ 

 

WPŁYW MASS MEDIÓW NA ŻYCIE SPOŁECZNE 

 

1. kompresja czasu 

 

 doświadczanie symultaniczności – doświadczanie wielu wydarzeń jako 

dziejących się w tym samym czasie/w tym samym miejscu 

 wpływ mass mediów – nowy rodzaj symultaniczności - doświadczanie 

wydarzeń dziejących się w tym samym czasie w różnych zakątkach świata 

 przeszłość – dostępna jest odbiorcy głównie poprzez mass media 

 teraźniejszość – intensywne doznanie – czas rozpadł się na wiele 

teraźniejszości 

 przyszłość – nie jest już tak łatwa do przywidzenia 

 

2. kompresja przestrzeni - pojawienie się hiperprzestrzeni 

 

 konsekwentnie skraca się czas dotarcia do określonych miejsc (w sensie 

fizycznym i symbolicznym) - świat stał się mniejszy – kompresja przestrzeni 

 odległe obszary znalazły się blisko nas – efekt naoczności - pojawienie się 

hiperprzestrzeni 

 

3. hiperrzeczywistość – pomiędzy rzeczywistością a fikcją 

 

 media – okno na świat? 

 media zwierciadło rzeczywistości? 

 poczucie autentyzmu – efekt naoczności 

 media jako kalejdoskop  

 powiększa się zakres zjawisk i zdarzeń, z którymi jesteśmy konfrontowani 

poprzez mass media 

 mass media tworzą własną rzeczywistość, która może zastąpić naszą – 

imagologia 



 symulakry – przestawienia zastępujące rzeczywistość 

 

4. chaos – walka z nudą 

 

 wszystko jest ważne, jeśli przyciągnie uwagę odbiorcy 

 jeśli temat wyczerpie swoją atrakcyjność – znika, nawet jeśli problem nie 

został rozwiązany 

 zapping 

o doświadczanie wszystkich programów naraz 

o możliwość bycia wszędzie 

o brak możliwości bycia gdziekolwiek 

 

WPŁYW MASS MEDIÓW NA KONTAKTY POŚREDNIE 

- ludzie mają dostęp do informacji z odległych źródeł, bez wychodzenia z domu 

- możliwość zdobycia wiedzy o warunkach życia zasadniczo odmiennych od naszych 

- możliwość porównania z innymi obszarami kulturowymi 

o odkrycie wielu wspólnych elementów 

o zdystansowanie się wobec własnej rzeczywistości 

o doświadczenia zderzenia wartości, norm i wzorów kulturowych, w efekcie chęć 

odrzucenia wszystkiego, co obce 

- mass media mogą wywoływać wiele różnych zjawisk społecznych 

 

ZAISTNIEĆ W SPOŁECZEŃSTWIE 

- chęć pokazania się szerszemu gronu jest naturalna 

- demokratyzacja władzy 

o coraz większy wpływ mody na życie społeczne 

o ujawnianie wszystkiego, co dotyczy życia osobistego w formie artystycznej i 

propagowanej przez media 

o dominacja osobowości narcystycznej 

o rozwój technologiczny 

 

OPINIA PUBLICZNA 

 

- poglądy i zachowania oparte na określonych wartościach i moralności, które należy 

demonstrować publicznie, gdy mamy do czynienia z ustabilizowaną sytuacją społeczną 

 

KONSEKWENCJE NEGATYWNEGO OBRAZU RZECZYWISTOŚCI MEDIALNEJ 

- teoria transferu pobudzenia – telewizja nie tyle namawia do zachowań agresywnych, co 

wyzwala silne emocje, które mogą być w efekcie przełożone na agresję 

- katharsis – symboliczne rozładowanie emocji poprzez oglądanie scen drastycznych 

- silny wpływ na dzieci, nie są w stanie kontrolować swoich zachowań – teoria społecznego 

uczenia się 

- stępienie wrażliwości odbiorcy – teoria kultywowania postaw – świat jest mało przyjazny 

- środowiskowe uwarunkowani agresji 

- nie należy lekceważyć społecznej roli, jaką pełnią mass media wobec odbiorców. 

 

BUDOWANIE TOZŚAMOŚCI W DOBIE MASS MEDIÓW 

- tożsamość budowana w oparciu o konformizm 

o nadmiar informacji może rodzić lęk i poczucie zagubienia 



o w obawie przed samotnością i lękiem, człowiek może dążyć do 

bezgranicznego podporządkowywania się oczekiwaniom społecznym 

o człowiek bez tożsamości 

o wobec braku trwałej tożsamości człowiek poszukuje uczuciowej identyfikacji 

z innymi ludźmi, chociaż na chwilę 

o człowiek zyskuje pozorne poczucie bezpieczeństwa, w zasadzie też nie ponosi 

odpowiedzialności za swoje życie, albowiem zostaje wchłonięty przez innych 

- tożsamość budowania w oparciu o indywidualizm 

o człowiek ignoruje lub wręcz odrzuca wszelkie wzorce zachowań, wartości i 

normy, koncentrując się na respektowaniu własnych cech i potrzeb 

o jeśli tworzy więź z innymi, to tylko do czasu, kiedy inni zaspokajają jego 

potrzeby 

-  tożsamość nowoczesna 

o w świadomości człowieka przełamuje się przynależność do różnych grup 

społecznych, z których każda czegoś chce od jednostki 

o jak znaleźć stały punkt odniesienia? 

o człowiek o zintegrowanej osobowości – to osoba, która potrafi w każdych 

warunkach przystosować się do otoczenia, z jednoczesnym zachowaniem 

własnego „Ja”. 

o giętkość poznawcza – otwartość na nowe doświadczenia, zdolność do 

asymilacji nowych doświadczeń 

o ciekawość poznawcza – wysoki poziom aspiracji do zdobywania wiedzy 

o orientacja temporalna – poczucie czasu, nastawnie na przyszłość, 

umiejętność przełożenia marzeń na działanie 

o poczucie sprawstwa – poczucie możliwości wpływania na bieg wydarzeń 

o ufność wobec innych i świata – przekonanie, ze można polegać na innych i na 

sobie 

 

ŚWIAT ALTERNATYWNY 

- czy można uznać świat Internetu za paralelny wobec otaczającej nas rzeczywistości 

- stworzona przez człowieka koncepcja nieistniejących światów, charakteryzująca się w 

mniejszym czy większym stopniu odmiennym od rzeczywistości (własną geografią, 

zasadami społecznymi, kulturą i innymi elementami 

- człowiek posługuje się osobowością alternatywną, rozumianą jako sztucznie stworzoną 

koncepcję własnej osoby, zawierającą odmienne od rzeczywistych cechy fizyczne, 

psychiczne czy społeczne 

 

RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA 

- rzeczywistość wirtualna jest funkcją wyposażenia technicznego – potrzebny jest 

minimalny zestaw przyrządów niezbędny do stworzenia świata wirtualnego 

- zjawiska psychiczne, które dostarczają złudzenia „przebywania w innymi świecie” 

 

TOŻSAMOŚĆ OSOBOWA W INTERNECIE 

- brak bezpośredniego kontaktu fizycznego 

- możliwość ujawniania tylko niektórych elementów swojej tożsamości, można podszywać 

się pod kogoś innego bądź pozostać anonimowym 

- w Internecie w zasadzie łatwiej jest rozszyfrować płeć niż wiek 

- w Internecie proces tworzenia pierwszego wrażenia jest zawsze wolniejszy i bardziej 

nieregularny, niż w przypadku kontaktów twarzą w twarz 

- głównym narzędziem wywierania przez nas wpływu jest klawiatura 



- kreowanie tożsamości za pomocą prywatnej strony domowej - pozwala to osiągnąć 

poczucie integracji swego Ja i wrażenie skutecznej nad nim kontroli, dzięki temu, że w 

każdej chwili możemy wysłać na serwer zmienioną wersję siebie; tworzenie takiej strony 

internetowej jest czasochłonne i absorbujące. Prowadzi to w efekcie do koncentrowania 

się na własnym Ja i często wzmaga przeświadczenie, że inni także interesują się nami i 

naszym życiem, co niestety bywa bardzo złudne 

- odgrywanie cudzych ról - tego typu eksperymenty z własną tożsamością mogą 

powodować rozdwojenie jaźni u młodego człowieka czy w najlepszym razie załamanie 

ciągłości jego tożsamości 

- zawsze możemy się rozłączyć 

- Internet umożliwia jednakże uczenie się prowadzenia rozmów osobom nieśmiałym 

- komputer z jednej strony daje poczucie panowania nad rzeczywistością, z drugiej zaś 

znosi presję odpowiedzialności 

- większość ludzi nie odchodzi zbyt daleko od swego prawdziwego Ja, raczej manipuluje 

kilkoma cechami, które chce poprawić 

 

TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA W INTERNECIE 

- Internet umożliwia komunikowanie się z wieloma osobami 

- stwarza nowy świat niezależny od uwarunkowań geograficznych, hiperprzestrzeń 

- pluralizm odgrywanych ról społecznych 

 

RÓŻNE GRUPY W INTERNECIE 

- osoby znające się osobiście i wykorzystujące Internet jako środek komunikowania i 

wymiany myśli w przerwach między spotkaniami twarzą w twarz 

- ludzie o wspólnych zainteresowaniach, którzy nie znają się osobiście, ale przewidują 

spotkanie realne 

- wirtualne grupy, których członkowie nie spodziewają się raczej, by kiedykolwiek spotkali 

się w prawdziwym życiu, mimo tego że łączą ich wspólne zainteresowania 

-  

 

 

 

 

 


