
CZYLI  WPŁYW TECHNOLOGII  NA

FUNKCJONOWANIE  CZŁOWIEKA

Opracow
anie: G.Załęski i M

.W
oźniak

MODUŁ I



Wstęp .....................................Czym jest Psychologia Nowych Technologii i jak żyje człowiek w  świecie cyfrowym ?
 
1.1 Pokolenia ........Generacje a nowe technologie; porównanie poszczególnych pokoleń; zblizenie na pokolenie Z  
 
1.2 Komunikacja społeczna ................Komunikacja międzypokoleniowa; komunikacja elektroniczna, interakcje
tradycyjne a interakcje cyfrowe...............................................................................................................................................
 
1.3 Social Media, Aplikacje itd. ...........................Czym jest psychografia, jakie narzędzia mają wpływ na cyfrozę
społeczeństwa, jakie są modele oceny aplikacji ...................................................................................................................
 
1.4 Nowe technologie a zmiany w życiu społecznym ....Czy kłamiemy w Internecie, jak postrzegamy obecnie
świat, jakie są negatywne skutki porównań społecznych ? czym jest "umysł roju" ?.........................................................
 
1.5 Socjopatologia .............Patologie cyfrowe, problemy współczesnego człowieka, rodzaje patologii społecznych
 
łącznie blisko 80 stron wiedzy !

MODUŁ I
Funkcjonowanie społeczne człowieka a nowe technologie 

Przewodnik po szkoleniu : 



Wprowadzenie 

- czyli po co w ogóle jest to szkolenie?

 
 

Internet daje Nam wolność ? Czy może zaczyna zabierać ?; 
Social media pozwalają Nam być bliżej ? Czy może  oddalają Nas od siebie ?; 
Dzięki nowinkom technicznym  przetwarzamy więcej informacji ? Czy może robimy to w płytki sposób ? 
Żyje Nam się dostatnio ? Czy może to pozory, a czujemy się samotni i nieszczęśliwi ? 

Materiał, który Wam prezentujemy, ma za zadanie uświadomić  Was o zagrożeniach ze strony nowych
technologii wobec funkcjonowania Nas wszystkich - ludzi. 
 
Jeszcze nigdy w historii, ludzkość   nie była tak blisko siebie, a zarazem tak daleko. Sieć Internet, smartfony,
aplikacje, social media i inne wynalazki niewątpliwie służą Nam i poprawiają jakoś naszego życia.
Niestety, źle użytkowane stanowią zagrożenie dla funkcjonowania społecznego, a także psychicznego. 
 

 
W trzech modułach tego kursu zapoznamy Was z ciemniejszą stroną korzystania  z nowych 
technologii. Oczywiście skompensowana wiedza psychologiczna oraz  socjologiczna nie będzie 
tylko przestrogą, ma być lekcją na przyszłość.  Ukazujemy Wam możliwości na kontrolowane 
i świadome wykorzystanie dostępnych nowinek technicznych w życiu codziennym.
 

Jeśli więc zastanawiasz się...



„Jeśli chcemy utrzymać globalne samopoczucie, zarówno na poziomie

osobistym, jak i społecznym, programy uświadamiające w mediach

społecznościowych mają być obowiązkowe w szkołach i firmach. ”
 - Abhijit Naskar o zagrożeniach tkwiących w nowych technologiach względem 

naszej kondycji psychosomatycznej.

 

(Autor książki "Neuronauka jest wszystkim"),

Od dzisiejszej technologii i skutków jej rozwoju nie uciekniemy, możemy

nauczyć się w tym wszytkim mądrze poruszać i ją wykorzystywać.

 

ZATEM ZACZYNAMY !

 

- CZY TO SZKOLENIE JEST POTRZEBNE ? 



Czy słyszałeś o Psychologii Nowych Technologii ?   

 
 
 



Pod koniec 2019 roku  przeprowadziliśmy ankiety wśród 
ponad 200 polskich rodziców oraz dzieci pow. 13 roku życia 

zadając im wcześniej wskazane pytanie.
 

Oto wyniki : 
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bada wpływ nowych technologii i mediów na
zachowanie człowieka  we wszystkich obszarach jego
funkcjonowania, w tym: funkcjonowaniu społecznym,
poznawczym oraz emocjonalnym; 

misją Psychologii Nowych Technologii jest  wywarcie
pozytywnego wpływu człowieka na poprawę
przyszłości ludzkości poprzez zrozumienie i
wzmocnienie relacji człowiek-technologia;  

międzynarodowym autorytetem w tej dziedzinie
nauki jest prof. Larry Rosen, emerytowany naukowiec
z Uniwersytetu w Kaliforni. 

 

 

 

 

Czym jest Psychologia Nowych Technologii ?  

 



2020 Ludzie a nowe technologie



Najgorsze i najlepsze miejsca dla życia cyfrowego

Estonia;                  6. Izrael;
Finlandia;               7. Kanada;
Norwegia;              8. Singapur;                            
Dania;                     9. Holnadia;
Nowa Zelandia;   10. USA...

1.
2.
3.
4.
5.

32. Polska
mocna pozycja : 

źródło: WeAreSocial.com



Demografia: 6 żyjących obecnie pokoleń :
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POKOLENIA 
Sprawdź czym charakteryzuje się Twoja generacja

 

Przyjęło się powszechnie, że poszczególne pokolenia zaczęto nazywać, segregować na podstawie daty urodzenia oraz

pewnych cech osobowości, sposobu zachowania, podejścia do życia, pracy, społeczeństwa. Różnice między nimi występują

również w podejściu do nowych technologii lub ich braku. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
General G.I., (Urodzeni między rokiem 1901 a 1926).  To pokolenie ludzi, którzy dorastali w czasie Wielkiej Wojny i
brali czynny udział w II W.Ś. Zdaniem socjologów ludzie z tego pokolenia mają na ogół poglądy konserwatywne, liczą
się dla nich przede wszystkim pragmatyzm i  praca – nie zaś przyjemności czy hedonizm. Żyją według zasady:
„odpowiedzialność, obowiązki, honor i wiara” (co można by zastąpić polską triadą „Bóg, Honor, Ojczyzna”). Uważają się
za patriotów i o tych wartościach – różnie rozumianego przywiązania do kraju. Niestety przedstawicieli tej grupy jest
już niewiele. Ich podejście do nowych technologii to :  świadomość, że istnieją, ale całkowity brak umiejętności
posługiwania się nimi. 
 
 
 

 
 
Cicha generacja, (Urodzeni w latach 1927–1945). Ciche pokolenie nie jest tak zasadnicze. Wojna w tym wypadku to
wspomnienie z dzieciństwa niż aktywnej służby. Mówi się zatem o  nich jako o  moralnie pogubionych,
niedookreślonych, często pesymistycznie nastawionych do życia. Pochwalają przy tym życie według przyjętej tradycji.
Ta grupa, prócz świadomości o istnieniu nowinek technicznych, posiada (w znacznej części) umiejętności podstawowej
obsługi. Pomagają w tym członkowie rodziny, ale i kursy czy szkolenia. W tej grupie nie zauważymy zaburzeń
związanych z nadmiernym lub niewłaściwym korzystaniem z np. smartfonów (choć zdarzają się wyjątki). 
 

20-30 's
 



 
 

 
Pokolenie Baby Boomers, (Urodzeni w latach 1946–1964). Czyli pokolenie wyżu  demograficznego. Przedstawiciele
tej generacji cenią sobie niezależność. Ich mocną stroną w pracy jest zaangażowanie, optymizm i globalne spojrzenie
na problemy.  Baby boomers rzadko zmieniają miejsce pracy i stanowisko. Pokolenie (głównie w krajach Zachodu)
łączone z tzw. rewolucją obyczajową, która zachwiała poglądami tradycjonalistycznymi. Pokolenie trwale związane z
takimi technologiami jak telewizja czy radio, ale również aktywnie korzystające z obecnych odkryć technologicznych.
Bardziej cenią sobie treść niż obraz. To w tym pokoleniu możemy dostrzec już pierwsze sygnały niepokojącego
użytkowania np. urządzeń mobilnych - swoistą tarczą przez uzależnieniem (nie we wszystkich przypadkach) jest
wychowanie i doświadczenia zupełnie w innej rzeczywistości.  Bardzo cenią sobie media społecznościowe, używając
ich w znacznej mierze do komunikacji z bliskimi.  
 
 
 

50 's
 

POKOLENIA 
Sprawdź czym charakteryzuje się Twoja generacja

 

Przyjęło się powszechnie, że poszczególne pokolenia zaczęto nazywać, segregować na podstawie daty urodzenia oraz

pewnych cech osobowości, sposobu zachowania, podejścia do życia, pracy, społeczeństwa. Różnice między nimi występują

również w podejściu do nowych technologii lub ich braku. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Pokolenie X. (Urodzeni w latach 1965–1980). Pokolenie X to dojrzali pracownicy. Charakteryzuje ich lojalność wobec
pracodawcy, są godni zaufania.  Cenią sobie takie wartości jak: rozwój osobisty, niezależność, różnorodność i
pracowitość. W przeciwieństwie do baby boomers, są ukierunkowani na rezultaty, a nie sam proces. Mimo, że są
obeznani z nowymi technologiami, bardziej ufają kontaktom face to face. Pokolenie, które rosło wraz z rozwojem
branży IT, nie jest to jednak pokolenie tzw. internetu czy też popularne kiedyś "dzieci neostrady". Silne korzenie
naturalnej interakcji międzyludzkiej przeplatają się z doświadczeniami cyfrowymi, które to zdobywali mając 20-35 lat. 
Dziś są biegli w aplikacjach mobilnych, polegają jednak bardziej na komputerach osobistych niż ich miniaturowych
odpowiednikach. To pokolenie dziś rządzi naszym krajem, a własne doświadczenia przekładają na politykę
gospodarczą i społeczną kraju.  Niestety, w tej generacji mieliśmy i mamy przypadki zaburzeń, a nawet uzależnień od
nowinek technologicznych (kiedyś gry komputerowe, dziś już urządzenia mobilne czy też różnego rodzaju aplikacje). 
 
 
 

70 's
 

POKOLENIA 
Sprawdź czym charakteryzuje się Twoja generacja

 

Przyjęło się powszechnie, że poszczególne pokolenia zaczęto nazywać, segregować na podstawie daty urodzenia oraz

pewnych cech osobowości, sposobu zachowania, podejścia do życia, pracy, społeczeństwa. Różnice między nimi występują

również w podejściu do nowych technologii lub ich braku. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Pokolenie Y, (tzw. Millenialsi. Urodzeni w  latach 1981–2000). Milenialsi są lepiej zorientowani w świecie technologii
(szybciej się też uczą obsługi rozmaitych narzędzi czy aplikacji), są nieco mniej przywiązani do tradycji, bardziej
elastyczni. Łatwiej przystosowują się do różnych okoliczności. Rodzicom- Milenialsi zawdzięczają nierzadko wysokie
mniemanie o sobie. W  takich warunkach byli bowiem wychowywani – w  przeświadczeniu o  swojej wyjątkowości,
skuteczności, sprawczości, o własnych zdolnościach i kompetencjach wreszcie. W Polsce jest to pokolenie, które ma
stosunkowo wysokie poczucie własnej wartości (także na tle obywateli krajów zachodnich). 
Niestety, Pokolenie Y zachłysnęło się wręcz nowymi technologiami.  Chcą być osobami "mobilnymi" używając
praktycznie wszystkich dostępnych aplikacji i nowinek technologicznych, mają przez to szeroką, ale płytką wiedzę.
Osoby z lat 80 pamiętają oczywiście świat bez telefonów komórkowych, ale komputer dorastał właściwie wraz z nimi.
Swoją ciekawością i chęcią poznawania świata niejako przysłonili interakcje z drugim człowiekiem. Coś, bez czego
wcześniej nie potrafili żyć, stało się już teraz miłym wspomnieniem. Niestety, w większym procencie niż starsze
pokolenie, Millenialisi uzależniają się od zdobyczy technologii, niejednokrotnie wykazując objawy różnego rodzaju
zaburzeń. 
 

80-90 's
 

POKOLENIA 
Sprawdź czym charakteryzuje się Twoja generacja

 

Przyjęło się powszechnie, że poszczególne pokolenia zaczęto nazywać, segregować na podstawie daty urodzenia oraz

pewnych cech osobowości, sposobu zachowania, podejścia do życia, pracy, społeczeństwa. Różnice między nimi występują

również w podejściu do nowych technologii lub ich braku. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Pokolenie Z lub XD, (Urodzeni w latach 2001–do teraz) To pierwsze pokolenie, które z technologiami jest oswojone
już od urodzenia. Z  większą wprawą obsługuje smartfony i  tablety niż rodzice czy starsze rodzeństwo. Dużą wagę
przywiązują do wykształcenia i samouctwa, głównie za pośrednictwem popularnych serwisów jak YouTube. Jest to
przede wszystkim "pokolenie niecierpliwe". Jeśli czegoś chcą – to natychmiast muszą to mieć. Przyjaźnie pielęgnują tak
w sieci, jak poza nią, przy czym z serwisów randkowych zaczynają korzystać już w wieku 16 lat. Oznacza to, że pierwszy
raz w krótkiej relacji Człowiek-Internet - więzi wirtualne są silniejsze niż realne. Pokolenie to jest pierwszym, które nie
pamięta świata bez Internetu, Telefonii komórkowej, sieci WiFi itp. To właśnie w tej generacji świat wirtualny od
realnego dzieli niekiedy bardzo cienka granica, a w skrajnych wypadkach ta granica jest płynna. Niestety to właśnie to
pokolenie jest najbardziej narażone na szkodliwe oddziaływanie stałego użytkowania technologii i to tutaj notujemy
pierwsze przypadki depresji w wieku lat 7, escapismu (ucieczka w świat wirtualny)  i innego rodzaje zaburzeń. To
właśnie na tej generacji należy się skupić najbardziej - bo to nasza przyszłość. 

lub :
iGeneration  - generacja ludzi określana przez nowoczesne typy technologii mobilnych (iPhone, iTunes, iPod) i
użytkowana przez dzieci, młodzież urodzonych po 2000 r. Wartym podkreślenia jest fakt zindywidualizowania tych
technologii pod konkretną osobę i w sposobie użycia. Pokolenie to również cechuje się wielozadaniowością...

21st cemtury
 

POKOLENIA 
Sprawdź czym charakteryzuje się Twoja generacja

 

Przyjęło się powszechnie, że poszczególne pokolenia zaczęto nazywać, segregować na podstawie daty urodzenia oraz

pewnych cech osobowości, sposobu zachowania, podejścia do życia, pracy, społeczeństwa. Różnice między nimi występują

również w podejściu do nowych technologii lub ich braku. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pokolenia : hierarchia ważności mediów



Obrazy pozostają najpopularniejszym rodzajem odbieranych treści: 
 
 
 
 

Około 3/4 pokolenia Z (77 procent), 
pokolenia X (72 procent), a także pokolenia 
wyżu demograficznego (52 procent) -woli 
w mediach społecznościowych publikować 
np. zdjęcia niż tekst. 
 

Nie świadczy to zbyt dobrze o kierunku rozwoju 
naszej cywilizacji, dążąc przede wszystkim do 
uproszczenia i pójścia na skróty 
(wracamy znów do tekstów ikonograficznych) 
zdaje się, że zataczamy koło...

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Pokolenie Z 

Pokolenie X 

Baby Boomers 



 

"Podwójne życie XXI w.", a więc jednoczesne realizowanie
swoich potrzeb w świecie rzeczywistym i wirtualnym stało się
codziennością. Nie należy lekceważyć wpływu mediów
społecznościowych na kształtowanie się umysłów
najmłodszego pokolenia, a więc Generacji Z. Skutki tego
wpływu zostaną zapewne ocenione dopiero za 10-15 lat,
kiedy to wspomniane pokolenie zacznie wywierać realny
wpływ na życie gospodarcze, społeczne i polityczne.
Oczywiście, proces kształtowania nie zakończy się dziś, będzie
on przebiegał nadal, ale pierwsze efekty będziemy mogli
zobaczyć za przeszło dekadę. 

 
 

 
 
 

Dzienne użytkowanie mediów społecznościowych

przez różne pokolenia

Pokolenie Z Millennialsi Pokolenie X Baby Boomers
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Źródło: The Manifest 2019 Consumer Social Media Survey



 

ikonografia (!)

spadek popularności

facebooka (!)



 

 

 

 

Facebook 

przedziały wiekowe

*Przeciętnie człowiek 
korzysta z social mediów 
ponad 20 godz
miesięcznie

gen Z       gen Y              gen X            BB...



źródło: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-
the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/

(...)Te wycieczki do centrum handlowego są rzadkie - mniej więcej raz w miesiącu. Częściej Athena i jej przyjaciele
spędzają razem czas na swoich telefonach, bez opieki. W przeciwieństwie do nastolatków mojego pokolenia, którzy mogli
spędzić wieczór na plotkowaniu używając telefonu stacjonarnego, rozmawiają na Snapchacie, aplikacji na smartfony,
która umożliwia użytkownikom wysyłanie zdjęć i filmów, które szybko znikają. Starają się dotrzymywać swoich
Snapstreaków, które pokazują, ile dni z rzędu mają Snapchat ze sobą. Czasami zapisują zrzuty ekranu szczególnie
niedorzecznych zdjęć znajomych. „To dobry szantaż”, powiedziała Athena. (Ponieważ jest nieletnia, nie używam jej
prawdziwego imienia). Powiedziała mi, że większość lata spędzała sama w swoim pokoju z telefonem. Tak właśnie
wygląda jej pokolenie, powiedziała. „Nie mieliśmy wyboru, aby poznać życie bez iPadów lub iPhone'ów. Myślę, że
bardziej lubimy nasze telefony niż ludzi. ”

Jesteś przedstawicielem pokolenia Z, a może ktoś z Twoich bliskich ?

-artykuł JEAN M. TWENGE

Przeczytaj poniższy tekst  i zastanów się :



 

 
Spędzam więcej czasu (lub ktoś z moich bliskich) przed ekranem komputera, smartfona niż na realnych spotkaniach...

Jeśli odpowiedziałeś(aś) twierdząco na choć 1 pytanie... 

ćwiczenie
dodatkowo,

odpowiedz na kilka pytań:

Nawet jeśli wezmę dzień wolny (lub ktoś z moich bliskich) to i tak nie wyłączam telefonu służbowego...

Każdy dzień rozpoczynam od sprawdzenia komunikatorów, e-maili lub po prostu sprawdzam powiadomienia...

Posiadam konta na wielu social mediach i wykorzystuje je do rozrywki lub na np.zamieszczaniu swoich zdjęć...

Wolę stale surfować po Internecie niż np. czytać książkę, gdyż nie mogę się skupić na jej treści... 

Częściej wykorzystuje komputer/laptop/telefon do rozrywki i komunikacji niż do realnej  pracy...

Jeśli się nudzę lub na coś czekam... zawsze sięgam wtedy po smartfon... 

ten kurs jest dla CIEBIE



Uważasz, że możesz z niej skorzystać jako 
e-learning lub w formie szkolenia. Zapraszamy

po całość materiału oraz do kolejnych modułów
dot. wpływu nowych technologii na

funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne
człowieka. 

 
Możesz także wspierać nasz projekt -promując

go wśród swoich bliskch.
Masz pytania ? Zapraszamy do kontaktu  :

 
p.p.mobilna@gmail.com

tel. 795 665 592
tel. 500 409 854

Spodobała Ci się ta tematyka ? 



allpsych.com
apa.org;
apnorc.org;
(APA) psychiatry.org;
brettbecker.com;
cyberpsychology.eu;
dailyfx.com;
drlarryrosen.com;
freedomhouse.com;
internetsociety.org
jamanetwork.com;
learningcircuits.org;
link.springer.com;
marketwatch.com;

 

 
 

I MODUŁ POWSTAŁ M.IN. DZIĘKI :

netografia

medium.com;
megjay.com;
neuroscientistnaskar.wixsite.com;
newspoint.pl;
psychologicalscience.org;
psychologyinrussia.com;
psychologytoday.com;
psychoftech.org;
researcmegjay.com;hgate.net;
themanifest.com;
theatlantic.com;
wikipedia.com;
wearesocial.com;
whatsherface-book.com.

 

 
 

[dostęp 20.06.2020 r.]


