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PSYCHOLOGIA 
KOMUNIKOWANIA 
W INTERNECIE

Magdalena Miotk-Mrozowska: KOMU-
NIKACJA INTERPERSONALNA W IN-
TERNECIE. Wydawnictwo Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009. S. 240.

Od połowy XX wieku Internet stał się 
ważną przestrzenią komunikowania się ludzi. 
Ma to niewątpliwie wpływ na psychikę użyt-
kowników mediów sieciowych – przypomina 
autorka, referując światowe badania psycho-

logiczne na ten temat, i omawia własne po-
szukiwania empiryczne. Interesuje ją przede 
wszystkim, jak kody komunikacyjne służą 
użytkownikom Internetu w zewnętrznej re-
cepcji stanów mentalnych pojawiających się 
u interlokutorów, którzy posługują się obcym
kodem przy odtwarzaniu obiektywnej rze-
czywistości.

Autorka zwraca uwagę, że w komuniko-
waniu interpersonalnym w sieci kluczowy 
staje się język naturalny i jego funkcje: re-
prezentacyjna (opisowa), ideacyjna (referen-
cyjna) i komunikacyjna (socjalna, interperso-
nalna). Język bowiem – podkreśla badaczka 
– stanowi medium łączące, na poziomie wer-
balnym i pozawerbalnym, zewnętrzne sta-
ny świata ze stanami świadomości. Istotne
w tym procesie są konteksty i kompetencje
komunikacyjne, zaś celem przekazu informa-
cja, która wpływa na zachowania odbiorców,
ale i może tworzyć między nimi sieci porozu-
mienia w cyberprzestrzeni.

Za E. Griffi nem wyróżnia dwie funkcje 
komunikacyjne: orientacyjną i dyskursywną. 
Celem pierwszej jest maksymalne (w porów-
naniu z pozostałymi relacjami komunikacyj-
nymi) wyeksponowanie relacji między wy-
powiedzią a obiektywnym stanem rzeczy, zaś 
w funkcji dyskursywnej ważniejsi są partne-
rzy komunikacyjni. Wtedy większe znacze-
nie ma i bardziej jest wyeksponowana relacja 
między nadawcą i odbiorcą, czyli istotniejsze 
się stają formy porozumiewania się między 
ludźmi, związane z poszukiwaniem wspólno-
ty znaczeń oraz sprzężeń zwrotnych pomię-
dzy partnerami, czyli ze wspólnym tworze-
niem reprezentacji rzeczywistości. Badaczka 
zastanawia się, która z tych dwóch funkcji 
komunikowania jest ważniejsza w Internecie.

W dalszej części pracy wyróżnia Miotk-
-Mrozowska dwa zasadnicze modele komu-
nikowania interpersonalnego w sieci: CMC
(Computer-Mediatad Communication) oraz
model szerzej pojmowany, który obejmuje
także komunikowanie za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych oraz transmisję in-
formacji poza sieć, np. za pomocą płyt CD
i DVD. Następnie omawia specyfi kę form
takiej komunikacji, która odznacza się bądź
jednostronnością, bądź synchronicznością



167RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

lub asynchronicznością, i wnioskuje, że ko-
munikowanie interpersonalne w sieci wszyst-
kie te formy syntetyzuje w praktycznym 
działaniu komunikacyjnym, służącym poro-
zumiewaniu się. 

Autorka podkreśla, że sieciowe procesy 
komunikacyjne przyjmują dwie formy: kon-
fi guracyjną oraz liniową, o czym przesądza 
zarówno usytuowanie nadawcy względem 
przekazu, jak i techniki autoprezentacji te-
goż nadawcy, gdyż z zasady jest on osobą 
anonimową. Z kolei anonimowość nadawcy 
mobilizuje odbiorcę do zdobywania informa-
cji, która pozwoli mu właściwie „oznaczyć” 
cechy osobiste nadawcy, sprawdzić spójność 
jego cech psychicznych, fi zycznych i społecz-
nych. Następnie autorka wyróżnia dwie stra-
tegie użytkowników w tego typu procesach 
komunikowania: afektywną i deskryptywną, 
które w działaniach komunikacyjnych skut-
kują „otwieraniem się” lub „zamykaniem się” 
odbiorców w relacjach z nieznanymi bezpo-
średnio nadawcami. 

Siła tego typu komunikowania istotnie 
zależy – podkreśla Miotk-Mrozowska – od 
poziomu potrzeby afi liacji u partnerów ko-
munikowania internetowego oraz od stop-
nia ich „oznaczenia” przez respondentów. 
Wyróżniając w swych badaniach dwa typy 
umysłowości parterów komunikacyjnych, 
tj. analityczno-obiektywny i intuicyjno-glo-
balny, autorka referuje wyniki własnych ba-
dań przeprowadzonych nad użytkownikami 
polskiego Internetu.

Jak pisze: „[...] wprowadzone pojęcie 
oznaczoności partnera okazało się zasadne, 
jako że, po pierwsze, udało się zaobserwować 
wyraźne różnice u badanych osób w zakresie 
tej cechy, pod drugie zaś – wykazałam, że 
różne poziomy oznaczoności z jednej strony 
uwarunkowane są odmiennymi dyspozycjami 

osobowościowymi, z drugiej – determinują 
odmienne sposoby zachowań komunikacyj-
nych w Internecie. Wysoki poziom oznaczo-
ności uwarunkowany jest przetwarzaniem 
informacji ukierunkowanym na globalność 
i intuicyjność, a także wysokim poziomem 
potrzeby afi liacji. Z kolei niski poziom ozna-
czoności zaobserwowałam u osób o analitycz-
nym i obiektywnym sposobie przetwarzania 
informacji oraz niskim poziomie afi liacji. Wo-
bec tego możemy stwierdzić – konstatuje ba-
daczka – iż proces percepcji społecznej prze-
biega w Internecie w zupełnie inny sposób niż 
w tradycyjnych formach porozumiewania się. 
Specyfi ka komunikacji internetowej wyzna-
cza zatem odmienny sposób funkcjonowania 
ludzi w tym zakresie” (s. 172). 

Autorka dostarczyła również danych na 
temat najsilniej preferowanych strategii ko-
munikacyjnych. Okazało się, że osoby o syn-
tetycznym typie umysłowości i silnej potrze-
bie afi liacji najczęściej stosują afektywną 
strategię zachowań komunikacyjnych, zaś 
te o analitycznym typie umysłu i niskiej po-
trzebie afi liacji – strategię zamykania się. Tak 
więc nawet anonimowość komunikacyjna 
nie znosi pewnych barier komunikacyjnych, 
które są nakładane na komunikowanie w sieci 
przez określone typy osobowości – konklu-
duje badaczka.

Praca ta może być postrzegana jako cie-
kawe źródło wiedzy przydatnej w dalszych 
badaniach nad psychicznym podłożem proce-
sów komunikacyjnych w sieci, ale i wykorzy-
stywana w praktyce do poprawiania skutecz-
ności tego typu komunikowania w obszarze 
przekazów medialnych, reklamowych oraz 
marketingowych, emitowanych w formie in-
ternetowej.
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