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Dwa oblicza Internetu 
 
Wstęp 
 Tempo zmian technologicznych we współczesnym świecie jest oszałamiające. Multi-
medialne technologie docierają do biur, szkół i coraz częściej do domów. Komputer i Internet 
przetarły drogę do nadejścia Wieku Informacji, a wraz z nim zmian równie wszechogarniają-
cych i głębokich, jak te wywołane przez rewolucję przemysłową. Dla wielu milionów ludzi na 
świecie wymiana informacji poprzez Internet stała się łatwiejsza, szybsza, a moŜe nawet wy-
godniejsza, niŜ za pomocą tradycyjnego telefonu lub faxu. We współczesnym społeczeństwie 
informacyjnym, zastosowanie i wdraŜanie nowych technologii znacznie zmienia standard 
Ŝycia, sposób wykonywanej pracy czy rodzaj komunikowania się. W związku z tym pojawia-
ją się nierówności, oparte juŜ jednak nie na róŜnicach w pochodzeniu, dochodach czy wy-
kształceniu, ale w dostępie do informacji. Obecnie staje się ona światową walutą, a Internet 
narzędziem słuŜącym edukacji i informacji. Stąd warto zwrócić uwagę na dwa oblicza no-
wych technologii informacyjnych. Pierwszym – są korzyści płynące z ogromu informacji 
i moŜliwości wszechstronnego rozwoju, a drugi – jest związany z zagroŜeniami jakie niosą ze 
sobą techniki komputerowe. 
 
Korzyści i znaczenie Internetu dla dzieci i młodzieŜy 
 Rządy rozwiniętych państw podejmują starania, by rozpowszechnić technologie in-
formatyczne oraz umoŜliwi ć jak najszerszy dostęp do Internetu dzieciom i młodzieŜy, po-
przez nauczanie informatyki i korzystanie z Internetu w szkołach. Nasz system edukacji zaan-
gaŜował się w rozwój Internetu inicjując i wprowadzając projekt Internet dla szkół, będący 
przejawem nadchodzących czasów, w których informacja nastawiona jest na odbiór, jej prze-
twarzanie i generowanie. 
 Istotą jest zatem, zapewnienie młodzieŜy i nauczycielom moŜliwości korzystania 
z technologii informacyjnej w tym Internetu, który oferuje edukacji: 

• szybki dostęp do ogromnych zasobów wszelkich rodzajów informacji, 
• badanie zasobów i odkrywanie róŜnych informacji, 
• wymianę informacji z ekspertami róŜnych dziedzin, 
• moŜliwość odwiedzania wielu miejsc w Internecie (muzea, miasta, kraje itp.) 
• moŜliwość „ściągnięcia” gotowych lekcji i rozkładów materiału, 
• moŜe stymulować współpracę i wymianę doświadczeń między róŜnymi szkołami nie 

tylko w kraju ale i poza jego granicami, 
• daje moŜliwość reklamy własnej szkoły za pośrednictwem strony WWW, 
• jest narzędziem motywującym do pracy, 
• stwarza moŜliwość rozwoju róŜnych umiejętności począwszy od poszukiwania informa-

cji do nawiązywania kontaktów międzyludzkich i komunikowania się, 
• stwarza moŜliwości edukacji na odległość. 

Dzisiejsze społeczeństwo staje się społeczeństwem ukierunkowanym na interaktywne 
medium multimedialne. Przy takim burzliwym rozwoju i wykorzystywaniu narzędzi informa-
tycznych, naleŜy równieŜ sobie uświadomić pewne zjawiska negatywne. Odkryć drugą stronę 
medalu i zauwaŜyć zagroŜenia jakie stwarza Internet. 
 



ZagroŜenia jakie stwarza Internet 
 Komputer mimo, Ŝe jest genialnym wynalazkiem i usprawnił pracę tysięcy ludzi, nad-
uŜywany moŜe stać się przyczyną kłopotów ze zdrowiem. Stale wzrastająca popularność 
komputerów, uŜywanych przez nas zarówno w pracy, jak i w domu, niesie ze sobą równieŜ 
i niepoŜądane skutki. Coraz więcej osób zgłasza się do lekarza, skarŜąc się na niepokojące 
objawy pogorszenia wzroku i samopoczucia wywołane właśnie pracą przy monitorze. Nie 
zawsze zdajemy sobie bowiem sprawę z wielu rodzajów zagroŜeń dla zdrowia ze strony kom-
puterów. Pytani o nie najczęściej wymieniamy naraŜenia narządu wzroku oraz bliŜej nieokre-
ślony wpływ promieniowania elektromagnetycznego. Zapominamy o długotrwałym przeby-
waniu w określonej nie zawsze korzystnej dla nas pozycji przy klawiaturze, a juŜ zupełnie 
wykluczamy, szczególnie jeśli miałoby to dotyczyć nas, uzaleŜnienie od komputera, a co za 
tym idzie uzaleŜnienie od Internetu. 

Internet jest szczególnie groźnym i uzaleŜniającym medium, takim samym jak alkohol 
czy narkotyki. Trudno jest jednak określić, co w Internecie moŜe być najgroźniejsze i jak się 
przed tym strzec. Interent ma wiele twarzy: wysyłanie listów elektronicznych, krąŜenie po 
pajęczynie World Wide Web, ściąganie plików, udział w grupach dyskusyjnych, gry fabular-
ne, sieciowe pogawędki. MoŜe być łatwym źródłem uzaleŜnienia właśnie z tego powodu, Ŝe 
gromadzi tak wiele zasobów i pozwala na tak wiele form aktywności. Istotną rolę odgrywa 
anonimowość uŜytkownika, szczególnie przy tak nieakceptowanych społecznie dziedzinach, 
jak pornografia. UŜytkownik otrzymuje z Internetu to, co chce bez Ŝadnych obaw. 
 Kontakty człowieka z maszyną, udział komputerów i Internetu w naszym codziennym 
Ŝyciu zwiększa się, a wraz z tym rośnie groźba uzaleŜnienia przeciętnego uŜytkownika od 
technologii informatycznej 
 
Badania 
 Celem badań było określenie wykorzystania zasobów Internetu i wpływu nowych 
technologii informacyjnych na zdrowie człowieka. W badaniach sondaŜowych zastosowano 
ankietę. Została ona przeprowadzona na jednej ze stron internetowych 
(www.infoholizm.prv.pl) zajmujących się wpływem Internetu na zdrowie i Ŝycie człowieka. 
Badania prowadzone były w okresie od 1 marca do 1 maja 2001 roku. Wzięło w niej udział 
468 respondentów. Ankietę opracowano z myślą o uŜytkownikach Internetu. 
Pytania w ankiecie obejmowały następujący zakres: 

• wiek ankietowanych, 
• płeć, 
• wykształcenie, 
• miejsce zamieszkania, 
• miejsce korzystania z Internetu, 
• czas korzystania z Internetu, 
• cel korzystania z Internetu, 
• czas poświecony dziennie na Internet, 
• potrzeba posiadania dostępu do Internetu, 
• stopień zagroŜenia wynikający z niewłaściwego korzystania z Internetu, 

• dolegliwości związane z praca przy komputerze, 
• uzaleŜnienie od Internetu 

W ankiecie wzięły udział osoby w róŜnym wieku – przewaŜającą grupę (60%) stano-
wiły osoby młode do 25 roku Ŝycia.. 70% spośród ankietowanych to męŜczyźni. Wykształce-
nie badanych zobrazowano na rys. 1. 
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Rysunek 1. Wykształcenie ankietowanych 

 
Większość respondentów pochodziła z miasta o powyŜej 100000 mieszkańcach (zob. rys. 2). 
Wynika stąd, Ŝe jak na razie jest tam łatwiejszy dostęp do Internetu niŜ w małych miejscowo-
ściach. Jest tak między innymi z powodu lepiej rozbudowanych sieci telekomunikacyjnych 
w miastach i duŜej ilości stałych łącz internetowych.  
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Rysunek 2. Miejsce zamieszkania ankietowanych 

 
Na pytanie o miejsce korzystania z Internetu zdecydowana część uŜytkowników  

(ok. 75%) zakreśliła, iŜ korzysta z niego w domu, drugą grupę mniej liczną (15%) to osoby 
korzystające z Internetu w pracy. Pojedyncze osoby wskazywały za miejsce szkołę (4%) i ka-
fejki internetowe (3%). 

StaŜ korzystania z Internetu ilustruje wykres na  rys. 3.  Jak widać, im dłuŜszy staŜ 
„przygody z Internetem” tym mniej respondentów, co świadczy o tym, Ŝe Internet naleŜy do 
młodej generacji środków komunikacji. 
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Rysunek 3. StaŜ korzystania z Internetu 

 
Na pytanie dotyczące celowości korzystania z Internetu, 26% ankietowanych zakreśli-

ło spędzanie wolnego czasu, 21% komunikację z innymi uŜytkownikami, 15% wyszukiwanie 



informacji. Najmniejszy procent stanowiły osoby korzystające  z grup dyskusyjnych i wymia-
ny poglądów. 

Czas poświęcony dziennie na Internet przez ankietowanych przedstawiono rys. 4. Jak 
widać 22% korzysta z Sieci powyŜej 5 godzin dziennie (co oznacza potencjalne uzaleŜnienie 
od Internetu), w pozostałych przedziałach czasu korzysta przeciętnie po 14% pytanych. Zde-
cydowana większość (80%) opowiada się za potrzebą posiadania dostępu do Internetu, w tym 
16% uwaŜa, iŜ stopień zagroŜenia jest bardzo duŜy, 27% - duŜy, 25% - średni, 11% - mały, 
13% bardzo mały, zaś pozostali nie maja zdania na ten temat. 
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Rysunek  4. Czas poświecony dziennie na Internet 

 
 Około 36% ankietowanych odczuwa dolegliwości związane z pracą przy komputerze 
i aŜ 31% przyznaje się do uzaleŜnienia od Internetu. 
 
Podsumowanie 
 Jesteśmy świadkami powszechnego procesu komputeryzacji, niemal wszystkich sfer 
Ŝycia. Dostęp do Internetu staje się sprawą priorytetową nie tylko dla firm, ale takŜe pojedyn-
czych osób chcących zaistnieć jako kolejni Internauci w ogromnej, światowej sieci. Chęć ko-
rzystania z Internetu to jednak jedna strona medalu. Drugą stronę stanowią skutki z jego nie-
umiejętnego korzystania. 

Wyniki ankiety wykazały, iŜ mimo wielu korzyści płynących z dostępu do usług 
i informacji zawartych w Internecie, uŜytkownicy doznają uszczerbku na zdrowiu. Dzieje się 
tak wówczas, gdy nie potrafią korzystać z Internetu w rozsądny sposób, skutkiem czego są 
dolegliwości zarówno fizyczne jaki psychiczne. 
 Dlatego naleŜy duŜo więcej uwagi poświęcić edukacji obecnych i przyszłych uŜyt-
kowników Internetu, by poza rozrywką słuŜył im takŜe w rozwijaniu zainteresowań oraz 
umoŜliwiał korzystanie z Sieci w sposób nie zagraŜający ich zdrowiu. 
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