
WPROWADZENIE

Tematem przewodnim książki jest charakterystyka współczesnych polskich se
niorów jako użytkowników komputera i internetu. W ramach realizacji grantu 
naukowego1 przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania, których najciekawsze 
wyniki prezentujemy w tej książce. Badania te zostały podjęte z kilku powodów, 
ale dwa spośród nich były najważniejsze. Po pierwsze, chcieliśmy zbadać tych 
użytkowników internetu, którzy zetknęli się z nim dopiero w dorosłym, a często 
już podeszłym wieku. Jest to grupa unikatowa, ponieważ już w niedalekiej przy
szłości psychologowie badający starszych ludzi korzystających z internetu będą 
mieć dostęp do osób użytkujących internet od czasu swojej młodości, a nawet 
od dzieciństwa, ale już nie do tych, którzy dorastali w czasach, kiedy internet nie 
istniał. Dlatego właśnie wyniki naszych badań będą miały nieocenione znaczenie 
porównawcze. Po drugie, chcieliśmy poznać nie tylko deklaracje osób starszych 
na temat korzystania z internetu, ale także ich praktyczne umiejętności w tym za
kresie. O ile te pierwsze badania (kwestionariuszowe) wpisują się w już istniejące, 
o tyle te drugie (eksperymentalne) mają charakter nowatorski.

Autorami poszczególnych rozdziałów są wykonawcy grantu. Brali oni czyn
ny udział na każdym etapie prac realizacji projektu - od opracowania podstaw 
teoretycznych badań, poprzez tworzenie narzędzi, badania pilotażowe aż do ba
dań właściwych, zarówno kwestionariuszowych, jak i eksperymentalnych2. Osta
tecznie - w zależności od preferowanych zainteresowań - zostali autorami lub 
współautorami rozdziałów poświęconych różnym zagadnieniom szczegółowym, 
które były przedmiotem naszych badań. Krótką charakterystykę tych rozdziałów 
przedstawię poniżej, poprzedzając ją sformułowaniem głównych pytań, na które 
autorzy starają się w nich odpowiedzieć.

1 Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Determinanty kompetencji korzystania 
z internetu przez osoby w wieku senioralnym (N N106 353440): 2011-2014. Kierownik: Barbara 
Szmigielska.

2 W realizacji empirycznej części projektu brali także udział specjalnie przeszkoleni podwyko
nawcy: Maria Bąk, Kamil Cichoń, Dariusz Decla, Marta Dora, Joanna Łuczyńska, Piotr Mężyński, 
Zuzanna Pietrzyk, Patryk Podleśny, Dagna Skrzypińska, Monika Słodka, Monika Szczygieł, Mał
gorzata Szymańska, Małgorzata Wolna.
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KIM JEST E-SENIOR W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH 
BADAŃ?

Pierwszy rozdział książki ma na celu zapoznanie czytelnika z obszarami badań 
e-seniorów oraz z ich wynikami. Omawiamy tu takie problemy, jak wyklucze
nie cyfrowe, formy aktywności podejmowane w internecie, korzyści i negatywne 
skutki korzystania z internetu przez ludzi w podeszłym wieku oraz programy, któ
re w różnych krajach są realizowane w celu włączenia seniorów w społeczeństwo 
informacyjne. Szczególną uwagę poświęciliśmy e-edukacji seniorów w Polsce. 
Zagadnienia przedstawione w tym rozdziale stanowiły dla nas szeroki kontekst, 
w którym osadzony został nasz projekt badawczy. Kolejne rozdziały dotyczą już 
wyłącznie badań własnych przeprowadzonych w ramach realizacji tego projektu.

JAKI PROJEKT BADAWCZY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY?

W drugim rozdziale został opisany całościowo nasz projekt. Przedstawiamy 
w nim cele, które były przez nas podjęte, opisujemy poszczególne etapy oraz me
todologię, w tym wszystkie narzędzia, procedurę eksperymentalną oraz osoby ba
dane na każdym etapie. Zdecydowaliśmy się na opisanie projektu w tym jednym 
miejscu, pomimo że wyniki z poszczególnych etapów przedstawione są w różnych 
rozdziałach książki. Chodziło nam o to, żeby czytelnik miał wgląd w całość tego 
dużego przedsięwzięcia badawczego, zwłaszcza że w książce nie zostały przedsta
wione wyniki wszystkich szczegółowych analiz, których dokonaliśmy. Uznaliśmy 
bowiem, że zamieszczenie w tekście bardzo dużej liczby danych, jakimi dysponu
jemy, i ich szczegółowych analiz wpłynęłoby niekorzystnie na jego komunikatyw
ność. Jednocześnie podjęliśmy decyzję, żeby w poszczególnych rozdziałach zawie
rających wyniki badań powtórzyć ogólne dane na temat metodologii po to, aby 
czytelnik zainteresowany tylko wybranym problemem miał dostęp do tych da
nych w jednym miejscu. W Aneksie zamieściliśmy nasze autorskie narzędzia oraz 
szczegółowy opis procedury badawczej. Mamy nadzieję, że będą one przydatne 
nie tylko w lekturze treści poszczególnych rozdziałów, ale także w przyszłych ba
daniach e-seniorów. Pomimo że w książce opisujemy wyniki badań jednego pro
jektu, to każdy z rozdziałów może stanowić odrębną całość.

CO SENIORZY MÓWIĄ O UŻYTKOWANIU KOMPUTERA 
I INTERNETU?

Trzeci rozdział zawiera analizę wypowiedzi seniorów na temat komputera i inter
netu zgromadzonych w trakcie wywiadów fokusowych, które przeprowadziliśmy
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na pierwszym etapie badań. Celem tych rozmów było uzyskanie swobodnych opi
nii seniorów, które byłyby przydatne do tworzenia kategorii i pytań do naszych 
kwestionariuszy. Okazało się, że uzyskany materiał był na tyle obszerny i intere
sujący, że poddaliśmy go dodatkowej analizie. Jej wynikiem było więc nie tylko 
stworzenie podstaw naszych narzędzi, lecz także pokazanie, jak można te poglądy 
wykorzystać w procesie przygotowania programów edukacyjnych dla e-seniorów. 
Rozdział ten jest przedrukiem artykułu, który ukazał się dwa lata wcześniej niż 
niniejsza książka - jednak zdecydowaliśmy się na zamieszczenie go nie tylko ze 
względu na ciekawe wyniki uzyskane na tym etapie realizacji projektu, ale także 
dlatego, że stanowi on jego nieodłączną część.

W JAKI SPOSÓB SENIORZY KORZYSTAJĄ Z INTERNETU 
I CZY MA TO ZWIĄZEK Z ICH OSOBOWOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ 
ŻYCIA?

W kolejnym, czwartym rozdziale książki przedstawiamy sposób, w jaki badani 
korzystają z internetu, jak przebiegał ich proces nauki w tym zakresie oraz jak czę
sto i z jakich powodów są obecnie aktywni w sieci. Z deklaracji uzyskanych od ba
danych wynika, że najczęściej korzystają oni z wyszukiwarki internetowej, poczty 
i serwisów informacyjnych, a najważniejszymi powodami podejmowania aktyw
ności w sieci są względy pragmatyczne (bycie na bieżąco, dostęp do informacji, 
ułatwienie codziennego życia). W tym rozdziale podjęto też próbę analizy związ
ków pomiędzy korzystaniem z internetu a cechami osobowości i dobrostanem. 
Okazało się - między innymi - że neurotyczność wiąże się z brakiem gotowości 
do wykorzystywania zróżnicowanych funkcji internetu oraz niechęcią do samo
dzielnego uczenia się korzystania z sieci. Natomiast takie cechy, jak otwartość na 
doświadczenie i ekstrawersja, sprzyjają zróżnicowanym sposobom wykorzystania 
tego medium. Wyniki analizy związków pomiędzy korzystaniem z internetu a do- 
brostanem seniorów pozwalają z kolei na sformułowanie hipotez wymagających 
weryfikacji w dalszych badaniach: może bowiem być tak, że spontanicznie po
dejmowana aktywność w internecie przyczynia się do podniesienia jakości życia 
osób starszych, ale również i tak, że to wysoka jakość ich życia przyczynia się do 
zdobywania kompetencji w zakresie korzystania z internetu.
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JAKIE SĄ PREDYKTORY KOMPETENCJI KORZYSTANIA 
Z INTERNETU W ŚWIETLE TEORII I WYNIKÓW NASZYCH 
BADAŃ?

W pierwszej części rozdziału piątego omówione zostały trzy główne ujęcia teo
retyczne, w ramach których podejmowane są próby wyjaśniania zachowań użyt
kowników internetu, w tym zachowań osób w wieku senioralnym. Są to: teoria 
planowego zachowania, model akceptacji technologii oraz uogólniona teoria 
akceptacji i korzystania z technologii. W dalszej części rozdziału przedstawiono 
złożone analizy wyników naszych badań kwestionariuszowych, których celem 
była próba odpowiedzi na pytania o to, (1) w jakim stopniu czynniki warunkujące 
korzystanie z nowych technologii - uwzględnione w tych teoriach - okażą się 
przydatne do wyjaśniania zachowań związanych z korzystaniem z internetu przez 
polskich e-seniorów oraz (2) jaki jest wzorzec zależności istotnie warunkujących 
zaangażowanie seniorów w korzystanie z internetu. Każde z pytań badawczych 
było rozpatrywane osobno w kontekście ogólnego korzystania zarówno z inter
netu, jak i z serwisów społecznościowych, wyszukiwarki oraz poczty. Najistot
niejszym czynnikiem w stosunku do wszystkich rodzajów aktywności okazała się 
spostrzegana łatwość korzystania z internetu, której znaczenie jest tym większe, 
im dłuższy jest staż korzystania. Równie ważnym czynnikiem - ale tylko w odnie
sieniu do poczty elektronicznej - okazała się spostrzegana przydatność internetu. 
W rozdziale wskazujemy na praktyczne implikacje uzyskanych zależności zwią
zane - na przykład - z edukacją seniorów, podczas której powinno się budować 
w nich poczucie sprawstwa i pozytywnego nastawienia do pokonywania trudno
ści, a nie tylko kłaść nacisk na zwiększanie ich wiedzy i umiejętności.

CO SENIORZY POTRAFIĄ ROBIĆ W SIECI I OD CZEGO 
TO ZALEŻY?

O tym czytelnik dowie się z treści rozdziału szóstego. Przedstawione zostały tu wy
niki pochodzące z eksperymentalnej części naszych badań, w której osoby badane 
w obecności badacza wykonywały zadania wymagające umiejętności w zakresie 
korzystania z wyszukiwarki, poruszania się po konkretnej stronie WWW oraz 
dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Okazało się, że seniorzy radzili 
sobie z tymi zadaniami znacznie lepiej, niż oceniali swoje kompetencje potrzebne 
do ich wykonania. Najłatwiejsze były dla nich zadania wymagające poruszania się 
po stronie, a najtrudniejsze związane z zakupami. Ważnymi zmiennymi różnicu
jącymi poziom wykonania zadań okazały się płeć (mężczyźni lepiej radzili sobie 
z zakupami online) i wiek (młodsi seniorzy wykonywali zadania lepiej). Ponadto 
ustalono wiele interesujących zależności pomiędzy poziomem wykonania zadań
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a zmiennymi mierzonymi w badaniach kwestionariuszowych. Były to - między 
innymi - częstość i staż korzystania z internetu, postawy wobec tego medium oraz 
powody korzystania. Okazało się na przykład, że badani, dla których najistotniej
szym powodem korzystania z internetu jest ułatwianie sobie codziennego życia, 
oceniali wykonywane zadania eksperymentalne jako łatwiejsze i czerpali z tego 
więcej satysfakcji. Co więcej, im częstsze korzystanie z internetu deklarowali se
niorzy w kwestionariuszowej części badań, tym lepiej radzili sobie z zadaniami 
eksperymentalnymi, oceniając je jako łatwiejsze.

DLA KOGO MOGĄ BYĆ PRZYDATNE WNIOSKI Z NASZYCH 
BADAŃ?

Książkę kończymy, przedstawiając aplikacyjny wymiar naszych badań. Rozdział 
siódmy to „Poradnik” adresowany do różnych grup odbiorców. Zawiera on wska
zówki będące wynikiem analizy naszych problemów i spostrzeżeń, które mieli
śmy podczas prowadzenia tak szeroko zakrojonych badań. Wykorzystaliśmy tu 
nie tylko obserwacje i refleksje osób badających, lecz także spontaniczne wypo
wiedzi osób badanych. Wyrażamy przekonanie, że uwagi zawarte w poradniku 
będą przydatne badaczom realizującym podobne projekty naukowe, twórcom 
treści w internecie adresowanych do seniorów, osobom uczącym starszych ludzi 
korzystania z komputera i internetu (w tym członkom ich rodzin) oraz samym 
e-seniorom. Jeśli choć część naszych propozycji zostanie wykorzystana, to na 
pewno środowisko internetu stanie się bardziej przyjazne dla ludzi w podeszłym 
wieku, a oni sami będą z niego korzystać w sposób coraz bardziej kompetentny 
i dający im wiele zadowolenia.

Pragnę podziękować nie tylko Autorom tekstów i badaczom, ale przede wszyst
kim osobom badanym - seniorom, bez których ta książka nigdy by nie powstała. 
Dziękuję im za poświęcony czas z nadzieją, że dzięki udziałowi w naszych bada
niach zwiększyli swoje kompetencje w zakresie korzystania z internetu i nabrali 
przekonania, że warto kontynuować swoją e-edukację. Serdeczne podziękowania 
kieruję również do osób, które - za pośrednictwem różnych instytucji - umoż
liwiły nam kontakt z wieloma seniorami. Były to następujące placówki: firma 
szkoleniowa Nowe Trendy - Szkolenia, Inspiracja, Rozwój - w Gorlicach, Kol- 
pingowski Klub Seniora w Chełmku, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna: Dział Edukacji, Nauki i Badań w Krakowie, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jaśle, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie.

Kraków, 24 czerwca 2014 roku Barbara Szmigielska


