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Zasadniczym celem niniejszego artyku u jest prezentacja barier, jakie napotyka zastosowanie technologii 

mobilnych z pespektywy u ytkowników indywidualnych. Artyku  powsta  na podstawie bada  w asnych 

autora prowadzonych w 2017 roku w ród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W opracowaniu 

przedstawiono krótk  charakterystyk  rynku technologii mobilnych – w kontek cie zarówno rodzimego 

rynku, jak i ogólno wiatowym. G ówna cz  opracowania po wi cona zosta a szczegó owemu omówieniu 

barier zwi zanych z zastosowaniem technologii mobilnych oraz prezentacji wniosków.
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The main goal of this article is to present the barriers faced by mobile technology from the individual 

users’ perspective. The paper bases on the author’s own research conducted in 2017 among the students 

of the Warsaw University. The article presents a short description of the mobile technology market both 

in the context of the home market and worldwide. The main part of the paper is devoted to a detailed 

discussion of the barriers associated with the use of mobile technologies and the presentation of results.
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1. Wprowadzenie

Technologie mobilne pozwalaj  na korzystanie z zasobów sieci o dowolnej 
porze z praktycznie dowolnego miejsca na wiecie. Dzi ki temu wzrasta 
efektywno  ich zastosowania, co z jednej strony prowadzi do lepszego 
dotarcia przez klienta do oferty firmy, z drugiej za  powoduje, e firmy, 
poszukuj c dróg do zwi kszenia konkurencyjno ci i zysków, zwracaj  si  
w kierunku tych e technologii, oferuj c za ich po rednictwem coraz wi cej 
produktów i us ug. Technologie mobilne rozszerzy y mo liwo ci bycia online 
z dotychczasowego wymiaru „zawsze” na „wsz dzie”. Dzi ki nim mo na „by  
obecnym” na rynku bez ogranicze , np. w czasie jazdy do pracy, czekania 
w kolejce, podró y lub po prostu w czasie wolnym, w dowolnym miejscu, 
gdzie jest zasi g telefonii komórkowej lub sieci WiFi, a bateria pozwala na 
swobodne u ywanie urz dzenia mobilnego – najcz ciej smartfona.

2. Charakterystyka rynku technologii mobilnych

W styczniu 2017 roku na wiecie by o 7,476 mld ludzi, z czego a  50% 
(3,773 mld) posiada o dost p do Internetu. 46% (3,448 mld) czy o si  
z Internetem za pomoc  smartfonów1. Niektóre rynki s  ju  niemal w pe ni 
nasycone smartfonami – w Szwecji 100% osób w wieku od 16. do 25. roku 
ycia korzysta ze smartfona2.

W Polsce penetracja Internetu wynosi 72%, co daje nam 15. miejsce 
w wiatowym rankingu. W ci gu roku przyby o w naszym kraju 9% inter-
nautów. Dla porównania na pierwszym miejscu znajduj  si  Zjednoczone 
Emiraty Arabskie z wynikiem 99%3.

Wed ug danych Google ro nie liczba u ytkowników korzystaj cych 
z Internetu za po rednictwem smartfonów i tabletów. W tej chwili wszelkie 
prognozy wskazuj  na to, e nied ugo wi cej osób b dzie korzysta o w ten 
sposób z Internetu ni  za pomoc  komputerów4. Nale y zauwa y , e obec-
nie rynek technologii mobilnych w coraz wi kszym stopniu wyznaczany jest 
przez smartfony i ich u ytkowników. Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e 
smartfon w dzisiejszych czasach to nie kwestia wyboru, a zwyk a konieczno .

Warto odnotowa , e w pa dzierniku 2016 roku globalna liczba ods on 
stron internetowych na urz dzeniach mobilnych wynios a 51,26%. Po raz 
pierwszy by a ona wy sza ni  liczba ods on na komputerach (48,74%). 
Mobilne ods ony to w 46,53% wej cia ze smartfonów oraz w 4,73% z table-
tów5. Wida  du  dynamik  tego zjawiska. W roku 2013 udzia  ruchu mobil-
nego w wiatowym ruchu internetowym wyniós  „jedynie” 17%. W roku 2014 
by o to ju  28,9%. W roku 2015 udzia  ten wyniós  33,4% (Parys, 2016a).

W Polsce liczba ods on na urz dzeniach mobilnych w pa dzierniku 2016 
roku wynios a a  60,4%. Jest to wysoki odsetek, je eli we miemy pod uwag , 
e w Wielkiej Brytanii by o to 44,4%, w Stanach Zjednoczonych 42% oraz 

„tylko” 23,3% na S owacji6.
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Z du ym prawdopodobie stwem mo na stwierdzi , e ju  w najbli szej 
przysz o ci komputery b d  u ywane podczas „tradycyjnej pracy”, a wszelkie 
inne czynno ci w sieci b d  wykonywane za pomoc  urz dze  mobilnych. 
Smartfony wypieraj  tak e telefony stacjonarne.

Wed ug GUS nast puje ci g y spadek popularno ci telefonii stacjonar-
nej. W sieci publicznej telefonii przewodowej na koniec grudnia 2016 roku 
liczba u ytkowników tych us ug wynios a ok. 4,6 mln i by a o ok. 7% ni sza 
ni  przed rokiem7.

Bior c pod uwag  fakt, i  w ostatniej dekadzie systematycznie maleje 
liczba sprzedawanych komputerów, mo na uzna , e proces „przechodzenia” 
u ytkowników na urz dzenia mobilne trwa ju  od d u szego czasu8.

Urz dzenia mobilne staj  si  obecnie dla wielu ludzi na ca ym wie-
cie najwa niejszymi urz dzeniami, zapewniaj cymi dost p do wielu infor-
macji i rozrywki, nie tylko kiedykolwiek, ale tak e, a przede wszystkim 
gdziekolwiek znajduje si  u ytkownik (Parys, 2016b). Urz dzenia mobilne 
uwolni y nas od stacjonarno ci, co spowodowa o, e nast pi y zmiany nie 
tylko w procesie komunikacji, lecz tak e w funkcjonowaniu wspó czesnego 
spo ecze stwa ( ysik i Kutera, 2013).

Podsumowuj c rozwa ania o rynku technologii mobilnych, nale y wskaza  
pewn  jego cech  charakterystyczn , zwi zan  z dost pnymi rozwi zaniami 
technicznymi (technologicznymi) urz dze  oraz oprogramowaniem na nich 
instalowanym. Wzorzec smartfona, jako urz dzenia mobilnego zosta  ju  
dawno ustalony, w jego wygl dzie nie zachodz  zasadnicze zmiany, natomiast 
dynamiczny rozwój prze ywa oprogramowanie (Parys, 2016a).

Nale y jednak pami ta , e rynek aplikacji mobilnych (wraz z rynkiem 
ich dystrybucji) jest nadal rynkiem nowym, bardzo dynamicznie si  rozwija-
j cym. Ostateczny jego rozmiar i zakres wykorzystania s  wielk  niewiadom  
(Chmielarz, 2015).

3. Metodologia badania i próba badawcza

Badania w zakresie barier zastosowania technologii mobilnych oparto 
na autorskim podej ciu, sk adaj cym si  z poni szych etapów:
• analiza wybranej grupy u ytkowników urz dze  mobilnych na podstawie 

ankiety ilo ciowo-jako ciowej: precyzuj cej rodzaj urz dzenia oraz us ug, 
z jakich za jego po rednictwem korzystaj , forma p atno ci za us ugi, 
operator sieci komórkowej, cz stotliwo  korzystania z Internetu oraz 
bariery zastosowania i ich wa no  dla u ytkowników,

• identyfikacja, na podstawie wypowiedzi ankietowych, przejawów barier 
zastosowania technologii mobilnych,

• identyfikacja wa no ci konkretnych barier dla u ytkownika indywidual-
nego.
Procedura badawcza by a nast puj ca:

• wybór i uzasadnienie próby badawczej,
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• skonstruowanie ankiety na temat u ytkowania urz dze  mobilnych 
i barier oraz jej przeprowadzenie (badanie pilota owe),

• opracowanie i dyskusja wyników – weryfikacja przygotowanej listy barier,
• sporz dzenie oraz przeprowadzenie ankiety badaj cej poza samymi barie-

rami tak e wa no  poszczególnych przejawów dla u ytkowników,
• analiza i dyskusja uzyskanych wyników – podsumowanie etapu bada .

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ostatniego etapu. Prezento-
wane badanie w asne autora przeprowadzone zosta o w semestrze letnim 
(prze om maja i czerwca) roku akademickiego 2016/2017. By o to trzecie 
badanie po wi cone zagadnieniu barier zastosowania technologii mobilnych. 
Pierwszym badaniem by o badanie pilota owe przeprowadzone w roku aka-
demickim 2014/2015 (w czerwcu). W jego wyniku dokonano identyfikacji 
barier oraz przygotowano ich list . Wyniki badania pilota owego z roku 
2015 zosta y zaprezentowane w pracy autora pt. Identyfikacja barier zasto-

sowania technologii mobilnych z perspektywy u ytkowników indywidualnych 
(Parys, 2016c). Kolejnym badaniem by o badanie przeprowadzone w roku 
akademickim 2015/2016 na prze omie kwietnia i maja. By o to badanie, 
które w stosunku do badania pilota owego zosta o rozszerzone o kwestie 
zwi zane z ocen  wa no ci poszczególnych przejawów. Wyniki opublikowano 
w pracach autora pt. Technologie mobilne – bariery zastosowa  w ocenie u yt-

kowników indywidualnych – wyniki bada  2016 (Parys, 2016a) oraz Bariery 

zastosowania technologii mobilnych oraz ich wa no  w ocenie u ytkowników 

indywidualnych (Parys, 2016b). Powy sze badania zrealizowane zosta y w spo-
sób tradycyjny, w postaci papierowych formularzy z pytaniami zamkni tymi. 
Respondenci w cz ci dotycz cej barier mieli równie  mo liwo  dopisania 
dodatkowych, nieuwzgl dnionych w tre ci, przejawów barier. Skorzystali 
z tej mo liwo ci, i w badaniu z roku 2016 lista barier zosta a uzupe niona 
o jedn  barier .

Badanie b d ce tematem niniejszego artyku u zosta o przeprowadzone 
metod  CAWI (ang. Computer Associated Web Interview).

Wybór grupy badawczej nie by  przypadkowy; nale y do klasy wygod-
nych. Ankietowani byli studentami Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, wszystkich rodzajów studiów licencjackich i magisterskich; 
stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych, kierunków zarz dzanie oraz 
rachunkowo , finanse i ubezpieczenia. Ograniczeniem dokonanego wyboru 
by  spodziewany, mi dzy innymi, wysoki udzia  osób maj cych dost p do 
smartfonów, tabletów, laptopów i komputerów stacjonarnych, które maj  
do  du e do wiadczenie w pos ugiwaniu si  takimi urz dzeniami. Pewnym 
ograniczeniem przeprowadzonego badania by  fakt, i  bariery i ich przejawy 
by y badane w odniesieniu jedynie do samej technologii bez powi zania ich 
z konkretnymi zakresami zastosowa , jak np. e-commerce czy bankowo  
elektroniczna. By o to dzia anie zamierzone, poniewa  te i inne zakresy 
zastosowania technologii mobilnych zosta y kompleksowo przedstawione 
w monografii pt. Mobilne aspekty technologii informacyjnych (Chmielarz, 
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2016), a tak e w pó niejszych pracach zespo ów pod kierunkiem W. Chmie-
larza.

Ankiet  wype ni o 356 osób, w tym w postaci pe nej oraz prawid owej 
317 osób, co stanowi 89% zwrotno ci ankiet. W ród ankietowanych by o 
65,3% kobiet i 34,7% m czyzn. Zdecydowana wi kszo  94,95% badanych 
by a w wieku z przedzia u 18–25 lat. Jest to wiek typowy dla studentów 
studiów licencjackich i in ynierskich. W przedziale wiekowym 26–35 lat 
by o 4,3% badanych, co jest wiekiem typowym dla studentów studiów magi-
sterskich stacjonarnych i zaocznych studiów licencjackich. Pozosta e 0,95% 
nale a o do pozosta ych grup wiekowych.

Na dobór grupy badawczej zdecydowano si , podobnie jak w poprzed-
nich edycjach, po analizie bada  D. Batorskiego (Batorski, 2015), który 
wskaza  na najwy szy procent wykorzystania urz dze  mobilnych w ród grup 
wiekowych 16–24 i 25–34 lata oraz raportu POLSKA.JEST.MOBI. Wed ug 
tego raportu w grupie wiekowej 20–29 lat odsetek osób maj cych smart-
fony wynosi 88%9. Respondenci przedstawionego w niniejszym opracowaniu 
badania autorskiego nale eli w zdecydowanej wi kszo ci do tej w a nie grupy 
wiekowej, co potwierdza prawid owo  doboru próby.

W zakresie wykszta cenia 65,93% badanych legitymowa o si  wykszta -
ceniem rednim, tytu  licencjata lub in yniera posiada o 28,71%, natomiast 
reszta (5,36%) posiada a wykszta cenie wy sze.

W próbie badawczej 59,62% stanowili studenci niepracuj cy, do sta-
tusu studenta pracuj cego przyzna o si  37,22%, natomiast pozosta e 3,15% 
próby badawczej stanowili pracownicy zawodowi.

15,14% ankietowanych deklarowa o pochodzenie z miasta wi kszego 
500 tys. mieszka ców, 38,8% z miast 100–500 tys. mieszka ców, 12,93% 
z miast 50–100 tys. mieszka ców, 26,81% z miast do 50 tys. mieszka ców, 
a 6,31% ze wsi.

4. Analiza uzyskanych wyników

Ankieta zawiera a pi tna cie pyta  merytorycznych oraz metryczk . By a 
podzielona na trzy cz ci (ka da zawieraj ca po 5 pyta ):
• informacje infrastrukturalne (cz stotliwo  czenia si  z Internetem, 

wykorzystywane urz dzenia, operator, forma p atno ci oraz us ugi, z któ-
rych respondenci korzystaj ),

• bariery oraz ich przejawy wraz z ocen  cz sto ci ich wyst powania jako 
ograniczenia dla zastosowa  technologii mobilnych (bariery przedsta-
wione w podziale na grupy),

• bariery wraz z przejawami pod k tem ich wa no ci dla u ytkowników 
(bariery przedstawione w podziale na grupy).
W niniejszym artykule zaprezentowane i omówione zostan  wyniki dwóch 

pierwszych cz ci. Wyniki ankiety w zakresie barier i oceny istotno ci ich 
przejawów zostan  przedstawione w odr bnym opracowaniu.
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Pierwsza cz , sk adaj ca si  z pi ciu pyta , dotyczy a charakterystyki 
wykorzystania urz dze , cz stotliwo ci ich u ywania, wykorzystywanych 
us ug oraz operatora i formy p atno ci. Pozwoli o to oceni  wiarygodno  
odpowiedzi, które by y udzielane na pytania zawarte w dwóch kolejnych 
cz ciach ankiety.

Urz dzeniem wykorzystywanym najcz ciej do komunikacji by  smartfon 
(50,79%), a tak e smartfon wraz z laptopem (26,50%). O prawie po ow  
mniej respondentów u ywa o samego laptopa (14,2%). Najrzadziej w tym 
celu wykorzystywane by y w tym celu tylko komputery stacjonarne (2,21%). 
Pozosta e 6,31% odpowiedzi dotyczy o innych konfiguracji zastosowania 
sprz tu, np. laptop i tablet, sam tablet czy komputer stacjonarny wraz 
z tabletem. Nale y zauwa y , e w niniejszym badaniu 1,58% badanych 
przyzna o si  do korzystania tylko z tabletu jako urz dzenia mobilnego. 
W tym zakresie wyniki s  zbli one do innych bada  przeprowadzonych przez 
zespó  z udzia em autora tak e w 2016 roku, na podobnej próbie, jednak 
z o onej ze studentów dwóch uczelni wy szych (Chmielarz i Parys, 2017).

Na pytanie dotycz ce cz stotliwo ci korzystania z Internetu 96,85% 
respondentów odpowiedzia o, e korzysta z niego kilka razy dziennie, 
a 1,23% nieustannie. Marginalne (w sumie 1,92%) by y odpowiedzi typu: 
„nie mniej ni  raz dziennie”, „nie mniej ni  raz w tygodniu”, czy „par  razy 
w miesi cu”. Nikt nie przyzna  si  do tego, e z Internetu nie korzysta, lub 
korzysta bardzo rzadko.

Na podstawie powy szych wyników mo na stwierdzi , i  próba badawcza 
z o ona by a z do wiadczonych u ytkowników Internetu, dobrze znaj cych 
specyfik  zjawiska, o którym si  wypowiadali oraz aspektów wykorzystania 
technologii mobilnych, które mieli oceni .

W zakresie operatora, z którego us ug korzystaj  najwi cej deklarowa o 
korzystanie z us ug sieci Play (41,64%). Na drugim miejscu znalaz  si  Orange 
(23,66%), trzecie zaj  T-Mobile (18,3%), a na ostatnim miejscu, w gronie 
du ych operatorów, znalaz  si  Plus (13,88%). Udzia  operatorów wirtual-
nych wyniós  2,52%. Wyniki uzyskane w przedmiotowym badaniu w zakresie 
kolejno ci w „rankingu” operatorów s  identyczne z wynikami bada  pro-
wadzonych w 2015 r. przez inny zespó  autorski (Chmielarz i uczak, 2016).

Je eli chodzi o formy p atno ci za us ugi, zdecydowana wi kszo  respon-
dentów korzysta z abonamentu (80,60%), pozosta e 19,40% korzysta z oferty 
na kart . W pytaniu o form  p atno ci respondenci proszeni byli o podanie 
formy p atno ci, w jakiej rozliczaj  si  swój numer, a w przypadku posia-
dania kilku numerów – p atno ci za numer „g ówny”.

Ostatnie pytanie, jakie zawarte by o w pierwszej cz ci ankiety, doty-
czy o us ug, z jakich korzystaj  u ytkownicy za po rednictwem urz dze  
mobilnych. U ytkownicy mogli wskaza  kilka us ug, z których korzystaj . 
Trzema najcz ciej wskazywanymi by y: portale spo eczno ciowe (94,95%), 
przegl danie stron WWW (94,32%) oraz komunikacja z rodzin , znajo-
mymi i przyjació mi (93,69%). Najrzadziej natomiast badani wskazywali: 
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blogi internetowe (45,74%), bazy danych (np. akty prawne) (35,33%) oraz 
za atwianie spraw urz dowych (np. serwis e-PUAP) – jedynie 13,56%.

W zakresie us ug, z których korzystaj  u ytkownicy, wyst pi y ró nice 
je eli chodzi o p e . Kobiety wskazywa y najcz ciej te same us ugi co ogó  
badanych, jednak kolejno  by a inna. Najcz ciej wskazywane przez nie by y: 
komunikacja z rodzin , znajomymi i przyjació mi (95,17%), przegl danie 
stron WWW (94,69%) oraz portale spo eczno ciowe (94,2%). W zakresie 
najrzadziej wykorzystywanych wskazania co do kolejno ci by y takie same 
jak w ca ej próbie. M czy ni w zakresie najcz ciej wykorzystywanych us ug 
ró nili si  zarówno od ca ej populacji, jak i p ci pi knej. Panowie wskazywali, 
e najcz ciej korzystaj  z nast puj cych us ug: portale spo eczno ciowe 

(94,55%), przegl danie stron WWW (93,64%) oraz poszukiwanie informacji 
(np. Google) (92,73%). W zakresie najrzadziej wykorzystywanych wskazania 
w ród m czyzn co do kolejno ci by y takie same jak w ród kobiet, a tak e 
w ca ej próbie. Podczas analizy wyników bada  uwag  zwróci  fakt, e w ród 
u ytkowników deklaruj cych za atwianie spraw urz dowych za po rednic-
twem technologii mobilnych nie by o osób pochodz cych ze wsi.

Druga cz  ankiety dotyczy a barier i ich przejawów. Respondenci pro-
szeni byli o okre lenie, który z przejawów barier wyst puje ich zdaniem 
jako ograniczenie dla zastosowania technologii mobilnych. Bariery zosta y 
podzielone na 5 zasadniczych grup, w ramach których wskazano konkretne 
ich przejawy. Zosta y one sklasyfikowane w nast puj cych grupach barier 
zwi zanych z:
• bezpiecze stwem i prywatno ci ,
• funkcjonowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej,
• aspektami technicznymi funkcjonowania urz dze  mobilnych,
• kosztami (zakupu i korzystania z us ug),
• oprogramowaniem urz dze  oraz serwisów internetowych.

Bariery zosta y przedstawione w ankiecie w ramach pi ciu pyta  opo-
wiadaj cym tym grupom. Badani mogli wskaza  kilka przejawów, jak rów-
nie  wybra  mo liwo , e nie widz  adnej bariery. Dodatkowo formularz 
ankiety dopuszcza  uzupe nienie listy barier o dodatkowe, nie wymienione 
w formularzu, a wyst puj ce zdaniem u ytkownika bariery. Nale y podkre-
li , e adna z badanych osób, podobnie jak w badaniu pilota owym, nie 

skorzysta a z tej mo liwo ci.
Szczegó owe zestawienie barier w podziale na grupy wraz z konkretnymi 

przejawami zosta o omówione dalej. Na zamieszczonych wykresach wiel-
ko ci wyra one w procentach zosta y, w celu poprawienia ich czytelno ci, 
zaokr glone do warto ci ca kowitych.

Pierwsz  grup  stanowi y bariery, które zosta y zaliczone do grupy zwi za-
nych z bezpiecze stwem i prywatno ci  korzystania z technologii mobilnych. 
Rozk ad odpowiedzi w tym zakresie zosta  przedstawiony na rysunku 1.

Jak wida , 54% respondentów obawia si  utraty danych. Nieco mniej 
(39%) wyra a obaw , e za po rednictwem urz dze  mobilnych mog  by  



Tomasz Parys

34 DOI 10.7172/1644-9584.71.2

ledzeni lub inwigilowani. U ytkownicy korzystaj cy z technologii mobilnych 
dostrzegaj  zatem problematyk  zwi zan  z bezpiecze stwem i zachowa-
niem prywatno ci.

możliwości śledzenia/szpiegowania użytkownika

obawa przed utratą danych

0 10 20 30 40 50

39%

54%

60 %

Rys. 1. Bariery dotycz ce bezpiecze stwa i prywatno ci. ród o: opracowanie w asne.

W tym miejscu nale y przypomnie , e kwestia zapewnienia bezpiecze -
stwa od strony technicznej le y w zakresie wymaga  stawianych dostawcy 
oprogramowania lub us ugodawcy. Bezpiecze stwo zwi zane z u ytkowa-
niem oferowanych us ug i obs ug  udost pnianych narz dzi wymaga odpo-
wiedniego dzia ania u ytkowników i w a nie oni powinni o nie zadba  (np. by 
nie by  ledzonym, zostawi  urz dzenie w domu oraz nie przechowywa  
wa nych plików w serwisach internetowych, a tak e nie odpowiada  na 
podejrzane e-maile).

Drug  grup  barier, o które pytani byli uczestnicy ankiety, stanowi y 
te, które mo na zaliczy  do grupy zwi zanych z infrastruktur  telekomu-
nikacyjn  i powodowanych jej stanem, dzia aniem lub brakiem problemów 
w korzystaniu z urz dze  mobilnych. Przejawy barier z tej grupy wraz odset-
kiem udzielonych odpowiedzi zaprezentowano na rysunku 2.

zbyt wolna transmisja danych

mała dostępność sieci WiFi

brak zasięgu sieci komórkowej

(na wybranych obszarach)

0 10 20 30 40 50

43%

41%

52%

60 %

Rys. 2. Bariery dotycz ce infrastruktury telekomunikacyjnej. ród o: opracowanie w asne.
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Odnosz c si  do wyników uzyskanych w tym zakresie, mo na stwierdzi , 
e u ytkownikom najbardziej przeszkadza brak zasi gu do sieci komórkowej. 

Nale y te  zauwa y , e wskazania w tej grupie by y do siebie zbli one, 
natomiast zbyt wolna transmisja danych oraz brak sieci WiFi jako bariery 
wskazane zosta y przez praktycznie tak  sam  liczb  respondentów. Komen-
tuj c niedogodno ci zwi zane z infrastruktur  telekomunikacyjn , nale y 
pami ta , e za jej stan i oferowane us ugi odpowiedzialni s  dostawcy 
us ug mobilnych. Wyniki potwierdzaj , e maj  oni na tym polu do  du o 
do zrobienia, gdy  ponad 40% respondentów dostrzega braki w omawianym 
zakresie.

Bior c pod uwag , e u ytkownicy najcz ciej korzystaj  z: portali spo-
eczno ciowych, przegl dania stron WWW oraz komunikacji z rodzin , 

znajomymi, przyjació mi, które to us ugi wymagaj  z za o enia po czenia 
o charakterze ci g ym, mo na stwierdzi , e zak ócenia w funkcjonowaniu 
sieci mog  powodowa  dyskomfort, a nawet zdenerwowanie u ytkowników.

Kolejn  grup  uwzgl dnion  w badaniu by y bariery zwi zane z aspek-
tami technicznymi funkcjonowania urz dze  mobilnych. Znalaz y si  w niej 
trzy przejawy, które wraz odsetkiem u ytkowników, wskazuj cych na ich 
wyst powanie, obrazuje rysunek 3.

słaba bateria

zbyt mały ekran urządzenia mobilnego

(telefon i smartfon)

niefunkcjonalny ekran dotykowy

0 10 20 30 40 50

67%

26%

10%

60 70 80 %

Rys. 3. Bariery zwi zane z aspektami technicznymi urz dze  mobilnych. ród o: opracowanie 

w asne.

Komentuj c zaprezentowane na rysunku 3 wyniki, nale y zauwa y , e 
w ród kwestii technicznych zwi zanych z funkcjonowaniem urz dze  mobil-
nych barier , która wyst puje najcz ciej w ocenie u ytkowników, jest s aba 
bateria. Ten przejaw bariery wskazany zosta  przez 67% respondentów. By a 
to bariera najcz ciej wskazywana w badaniu. Pokre li  nale y tak e, e 
bardzo ma o u ytkowników wskaza o niefunkcjonalny ekran dotykowy (10%) 
jako barier  w korzystaniu z urz dzenia mobilnego. W stosunku do wyników 
uzyskanych w badaniach (Parys, 2016a) prowadzonych w 2016 roku w obu 



Tomasz Parys

36 DOI 10.7172/1644-9584.71.2

tych przypadkach nast pi  spadek odsetka wskaza , które w poprzedniej 
edycji wynios y dla s abej baterii 78%, natomiast dla niefunkcjonalnego 
ekranu dotykowego 15%. Co ciekawe, wzrost wskaza  odnotowano w zakre-
sie ma ego ekranu urz dzenia mobilnego, które w przedmiotowym badaniu 
uzyska o wynik 26% w stosunku do 15% w roku ubieg ym.

Kolejn  grup  barier uj tych w ankiecie, stanowi y bariery, które okre li  
mo na mianem „klasycznych”, ze wzgl du na fakt, e wyst puj  w praktycz-
nie ka dym przypadku zwi zanym zarówno z zastosowaniem, jak i funkcjo-
nowaniem bran y IT. By y to przejawy bariery ekonomicznej – tj. zwi zane 
z kosztami samych urz dze  i transmisji danych. Uzyskane w tym zakresie 
wyniki obrazuje rysunek 4.

zbyt wysokie koszty transmisji danych

zbyt wysoka cena urządzenia

0 5 10 15 20 25

24%

19%

%

Rys. 4. Bariery zwi zane z kosztami. ród o: opracowanie w asne.

Bariery zwi zane z kosztami nie s , jak wida  na rysunku 4, postrze-
gane jako zbyt uci liwe dla u ytkowników technologii mobilnych. Uzy-
skane wyniki oznaczaj , e akceptuj  oni ceny oferowane zarówno przez 
producentów, jak i dostawców us ug, z tym e oferta tych ostatnich przez 
24% oceniana jest jako zbyt droga. Tak e cena samego urz dzenia nie 
jest traktowana przez u ytkowników jako zbyt wa na (19%). W przypadku 
tych dwóch barier nast pi  tak e spadek wskaza  w odniesieniu do roku 
poprzedniego, kiedy to wynios y one odpowiednio 29% oraz 31%.

W tej grupie barier równie  wyst puje zró nicowanie wskaza  w zale no-
ci od p ci. W ród kobiet odsetek wskaza  na zbyt wysokie koszty transmisji 

danych wyniós  21%, natomiast na zbyt wysok  cen  urz dzenia wskazywa o 
19% w tej grupie. By  zatem odsetek zbli ony do wskaza  w ramach ca ej 
grupy badawczej. W ród m czyzn wskazania wynios y dla obu przejawów 
odpowiednio 29% oraz 25%. Jak mo na przypuszcza , kwestie zwi zane 
z kosztami s  bardziej istotne dla m czyzn ni  dla kobiet.

Ostatni  uwzgl dnion  w prezentowanym badaniu grup  barier, by y te, 
które mo na wspólnie okre li  jako zwi zane z oprogramowaniem urz dze  
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mobilnych oraz przystosowaniem witryn internetowych do obs ugi za ich 
po rednictwem. Rozk ad uzyskanych odpowiedzi przedstawia rysunek 5.

brak dedykowanych aplikacji mobilnych

brak wersji stron dla urządzeń mobilnych

brak aktualizacji oprogramowania

0 10 20 30 40 50

17%

50%

9%

60 %

Rys. 5. Bariery zwi zane z oprogramowaniem urz dze  oraz serwisów internetowych. ród o: 

opracowanie w asne.

Nale y podkre li , e w tej grupie znalaz a si  bariera okre lona jako brak 
aktualizacji oprogramowania, która uzyskuj c jedynie 9%, by a najrzadziej 
wskazywana w ca ym badaniu. Warto zauwa y  tak e fakt, i  w przypadku 
bariery dotycz cej braku wersji stron dla aplikacji mobilnych, która uzyska a 
50%, nast pi  znacz cy wzrost w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to 
„jedynie” 30% badanych wskaza o na jej istnienie.

5. Wnioski

Komentuj c wyniki uzyskane w przedmiotowym badaniu, mo na stwier-
dzi , e urz dzeniem mobilnym najcz ciej wykorzystywanym przez u yt-
kowników jest smartfon. Jest on u ywany (sam lub wraz z innymi urz dza-
niami) przez 77,29% badanych. Smartfon jako technologiczny i funkcjonalny 
nast pca wypiera klasyczny telefon komórkowy, w tradycyjnej wersji wypo-
sa onej w klawiatur  oraz do  ma y wy wietlacz. Zarówno w badaniu bie-

cym, jak i z roku poprzedniego aden z respondentów nie wskaza  (nie 
przyzna  si ), e u ywa „tradycyjnego telefonu komórkowego”. Ostatni raz 
tak  opcj  wskazali respondenci badania wykonanego w roku 2015, kiedy 
to zosta  on wybrany jedynie przez 5% badanych (Parys, 2016d).

Barierami, które wskazane zosta y przez badanych jako najcz ciej 
wyst puj ce by y: s aba bateria urz dzenia mobilnego (67%), obawa przed 
utrat  danych (54%) oraz brak zasi gu sieci komórkowej (52%). Najrzadziej 
natomiast wskazywane by y: zbyt wysoka cena urz dze  mobilnych (19%), 
niefunkcjonalny ekran dotykowy (10%) oraz brak aktualizacji oprogramo-
wania (9%).
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Podsumowuj c, nale y zauwa y , e na pierwszym i ostatnim miejscu 
„rankingu” znalaz y si  te same przejawy barier co w roku poprzednim. 
Na pierwszym miejscu znalaz a si  zbyt s aba bateria, na ostatnim za  brak 
aktualizacji oprogramowania. Spad  jednak odsetek wskaza  na obie te 
bariery. W bie cym badaniu na s ab  bateri  wskaza o 67% respondentów 
w stosunku do 78% w roku ubieg ym. Brak aktualizacji oprogramowania 
w bie cym badaniu wskazano tylko w 9% przy 11% w badaniu ubieg o-
rocznym. Barier , która odnotowa a najwi ksz  zmian , jest brak wersji 
stron dla urz dze  mobilnych. Odsetek wskaza  z 30% w roku ubieg ym 
wzrós  do 50%.

Mo na tak e sformu owa  wniosek o przyzwyczajaniu si  u ytkowników 
do specyfiki urz dze  mobilnych oraz ich obs ugi – g ównie przez panele 
dotykowe, o czym wiadczy  mo e mniejszy odsetek wskaza  na niefunkcjo-
nalny ekran dotykowy. Wyniki bada  pokazuj  tak e, e badani w wi kszym 
stopniu korzystaj c ze smartfona do przegl dania witryn internetowych czy 
te  robienia zakupów, cz ciej dostrzegaj  braki w jako ci wy wietlanych 
stron, spowodowane z jednej strony, wspominanym ju  brakiem odpowied-
nich wersji stron, z drugiej za  rozmiarami (zbyt ma ymi) ekranu smartfona 
(wzrost z 20% do 26%).

Elementem, na który zwracaj  uwag  badani, s  tak e braki w zasi gu 
sieci komórkowej czy te  ma a dost pno  sieci WiFi. Ze wzgl du na fakt, 
e dzia ania w tym zakresie s  domen  dostawców us ug trudno wysnu  

konkretne wnioski dotycz ce u ytkowników i ich zachowa . Optymistycz-
nym wnioskiem jest natomiast, e u ytkownicy dostrzegaj  kwestie zwi zane 
z bezpiecze stwem i prywatno ci . Wskazuje to, e wzrastaj ca funkcjonal-
no  aplikacji mobilnych i mo liwo ci ich zastosowa  nie przes aniaj  im 
kwestii zwi zanych z bezpiecze stwem.

Konkluduj c, mo na stwierdzi , e u ytkownicy w coraz wi kszej licz-
bie korzystaj  za po rednictwem swoich urz dze  mobilnych z serwisów 
internetowych, o czym wiadczy wzrost wskaza  na brak wersji stron tych e 
serwisów dla urz dze  mobilnych. U ytkownicy coraz mniejsz  wag  przy-
wi zuj  tak e do ceny urz dzenia jako bariery (spadek z 31% do 19%10), 
co mo na t umaczy  wzrostem funkcjonalno ci urz dze , za które s  oni 
sk onni zap aci  wysok  cen . Zmian  wida  te  w zakresie baterii, jakie 
wyposa one s  analizowane urz dzenia. Spadek wskaza  (z 78% do 67%) 
w tym zakresie wiadczy  mo e z jednej strony o poprawie jej jako ci, 
z drugiej natomiast o zwi kszaj cej si  ofercie w zakresie banków energii 
(tzw. „power banków”), których mo liwo ci powalaj  w znacz cy sposób 
wyd u y  czas pracy urz dzenia mobilnego – zazwyczaj smartfona.

6. Zako czenie

Rynek technologii mobilnych rozwija si  w ostatnich latach do  dyna-
micznie. Wzrasta liczba u ytkowników urz dze  mobilnych i instalowanych 
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na nich aplikacji. U ytkownicy dobrze przyj li oferowane przez nie funk-
cjonalno ci oraz udost pniane za ich po rednictwem us ugi i ch tnie z nich 
korzystaj . Rynek ten b dzie si  najbli szym czasie nadal rozwija  i ulega  
przeobra eniom. Ko cz c rozwa ania, nale y przypomnie , e smartfon jako 
urz dzenie mobilne ma ju  utrwalony wzorzec, w jego wygl dzie nie zacho-
dz  zasadnicze zmiany. Natomiast dynamiczny rozwój prze ywa oprogra-
mowanie, które b dzie w najbli szym czasie decydowa  o rynku technologii 
mobilnych, oraz determinowa  zachodz ce na nim zmiany.

Przypisy

 1 https://mobirank.pl/2017/01/24/mobile-digital-social-media-na-swiecie-2017/ (dost p: 
09.2017).

 2 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pl-pl/article/barometr-zachowan-konsumentow-
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analiza-zachowan-konsumentow/ (dost p: 09.2017).
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(dost p: 09.2017).

 5 https://mobileclick.pl/po-raz-pierwszy-w-historii-liczba-wyswietlen-stron-na-mobile-
wieksza-niz-na-komputerach/ (dost p: 09.2017).

 6 Ibidem.
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 9 POLSKA.JEST.MOBI 2015 – raport w wersji elektronicznej pobrany z: http://www.tns-
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10 Porównywane warto ci dotycz  odpowiednio wyników bada  z roku 2016 i 2017.
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