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WPROWADZENIE 

Przedstawiany problem wiąże się z rozwojem technologii
informacyjnej (TI). Wkraczając w codzienne życie
współczesnych TI dokonała wielu zmian. Jedną z nich jest
powstanie nowej kultury, nazywanej przez N. Postmana
kulturą technopolu. Nowoczesna technologia jest niezwykle
wysoko ceniona, podobnie jak jej liczne wytwory, do
których należą stale rosnące zasoby informacji z łatwych
do nich dostępem. W konfrontacji z ograniczonymi
zasobami poznawczymi bywają dla wielu osób źródłem
dyskomfortu, który został ujęty w kategoriach stresu
informacyjnego.

CEL BADANIA / METODY BADAŃ

Poszukiwano odpowiedzi na pytanie o to, czy wiek odgrywa
rolę w różnicowaniu natężenia stresu informacyjnego. Wiek
potraktowano jako zmienną psychologiczną. Przyjęto, że
różnicuje on indywidualne zasoby, ważne w codziennym
życiu w środowisku bogatym w informacje. Zasoby te, tj.
systemy wiedzy i wartości, budowane stopniowo w
ontogenezie dostarczają kryteriów selekcji, ułatwiając
wybór danych w czasach łatwego doń dostępu. Do
indywidualnych zasobów zaliczono ponadto stosunek do
kultury technopolu – przedstawiciele średniej i późnej
dorosłości wydają się być wobec niej bardziej
zdystansowani.

METODA 

Osoby badane stanowili przedstawiciele wczesnej, średniej
i późnej dorosłości, zbliżone pod względem liczebności.W
badaniu wzięło udział 540 osób po równo kobiet i
mężczyzn w przedziale wieku 18-81 lat (M = 47.25, SD =
16.86). Respondenci wypełniali kwestionariusz KSI-R,
stanowiący skróconą wersję narzędzia wykorzystywanego
w wielu wcześniejszych badaniach (Ledzińska, 2009, 2012,
Ledzińska i in., 2013). KSI-R powstał na podstawie analiz
IRT (Zawadzki, 2006; Demars, 2010; Watson i in., 2011;
Wiśniewska, 2019). Materiał empiryczny został zebrany
jesienią 2019 roku na panelu Ariadna.

DYSKUSJA

Istnieją co najmniej trzy sposoby interpretacji wyników. 
1. Związane z wiekiem struktury poznawcze i systemy 

wartości  stanowią filtry ułatwiające wybieranie 
informacji. 

2. Z  wiekiem polepsza się efektywność mechanizmów 
hamujących, zapobiegających „pogoni za informacją”.

3. Wskaźnikiem wyróżnionej uprzednio  dojrzałości 
poznawczej pozostaje ponadto świadomość ograniczeń 
poznawczych ludzkiego umysłu. 
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GŁÓWNE WYNIKI

Tabela przedstawiająca kryterium podziału na grupy, liczbę
osób oraz średnią wyników KSI-R dla każdej z grup.

a,b zostały oznaczone średnie istotnie (p < 0.05) różniące się od siebie

Wykres skrzynkowy przedstawiający wyniki KSI-R
w podziale na trzy grupy wiekowe

WIEK LICZBA OSÓB ŚREDNIA 

grupa 1 18-35 177 50.096a,b

grupa 2 36-60 183 47.705a

grupa 3 >60 180 47.794b

o Stwierdzono ujemną, istotną statystycznie korelację 
między wiekiem a  nasileniem informacyjnego  stresu 
(r = -0.106, p=0.014). Wynik jest zgodny z rezultatem 
badania wstępnego, przeprowadzonego metodą tradycyjną 
na znacznie mniejszej grupie badanych.
oStwierdzono istotne statystycznie różnice między 
wynikami grupy najmłodszej i rezultatami członków z 
pozostałych poziomów wieku. Subiektywne doznania stresu 
informacyjnego okazały się najsilniejsze wśród 
najmłodszych respondentów, czyli przedstawicieli wczesnej 
dorosłości.  
oNie stwierdzono istotnej zależności między natężeniem 
stresu informacyjnego a deklarowanym czasem 
przebywania w sieci (r = 0.034, p = 0.427). 


