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Abstract. The explosive rise of social media and digital technologies is exposing young people to 

unprecedented opportunities and risks. Also it is apparent that technology has the potential to harm or enhance your 

social skills and social life. The key is to analyze how technology affects us socially. 
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Cum spunea Laurent Laplante „Dacă într-adevăr Internetul are multe de oferit celui care ştie 

ceea ce caută, acelaşi Internet este de asemenea capabil să completeze abrutizarea celor care 

navighează fără busolă”. 

Societatea actuală, marcată de mediul tehnologic, aproape orice problemă este pusă în 

termeni tehnologici. În mod automat, prin mentalitatea unei lumi formatate şi robotizate, acestea 

sunt cuantificate printr-o logică specifică a tehnologiei. 

Popularizarea şi aplicarea tehnologiilor digitale au provocat un mare salt în utilizarea deplină 

a tehnologiilor actuale şi rămâne a fi o parte din viaţa noastră având de asemenea şi infulenţa sa.  

Societatea informaţională presupune globalizarea comunicaţiilor prin scurtarea distanţelor şi 

accesul informaţional. 

În această lucrare am abordat mai multe aspecte în ceea ce priveşte influenţa tehnologiilor 

digitale asupra vieţii sociale, şi anume: influenţa internetului, a reţelelor de socializare, 

tehnologia în raport cu tinerii şi impactul acesteia asupra societăţii contemporane. 

Un studiu apărut în 2011 arată că, datorită accesibilităţii crescute a informaţiei, prin intermediul 

motoarelor de căutare (Google), ne este mai greu să ne amintim o informaţie, însă ne este mult mai 

uşor să ne amintim unde o punem găsi. Asta este şi dovadă a flexibilităţii creierului uman, în loc să 

fie supraîncărcat cu informaţii, el păstrează resurse pentru a le utiliza în alte scopuri. 

Tehnologia  modernă modifică fiziologia şi psihologia umană: gândim atfel, simţim altfel, ne 

amintim şi uităm altfel. Cum este posibil ? Datorită unei trăsături extraordinare a creierului nostru, 

care îi permite acestuia să-şi modifice funcţionarea, influienţându-ne astfel fiziologia şi 

comportamentul în urma unor noi experienţe. Această remarcabilă însuşire şi-a arătat întregul 

potenţial odată cu progresele tehnologiei şi cu invazia acesteia în viaţa noastră: internetul, 

televiziunea, tehnologiile interactive, ne alimentează creierul cu o enormă cantitate de informaţii noi. 
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Unii specialişi susţin că extinderea tehnologiei în viaţa noastră ne reduce capacitatea de 

atenţie, ne face nerăbdători şi ne distruge creativitatea, când e vorba despre acţiuni din alte sfere 

decât cea digitală. 

De aici ne putem da seama că a devenit rapid un fenomen socio-tehnic mediatizat, care a 

a avut şi va avea un impact determinat asupra societăţii şi viitorului nostru. Oamenii sunt atraşi de 

acest fenomen şi îi dedică foarte mult timp, modificând moduri de lucru ori afectând interacţiunea 

umană. Dat fiind faptul că a devenit o parte integrantă a tehnologiei şi lumii moderne, internetul 

este folosit la nivel de necesitate, nu doar de plăcere.  

Prin intermediul internetului punem să comunicăm, să socializam, putem să ne promovăm şi 

dezvoltăm, etc., şi toate acestea sunt posibile prin intermediul retelelor de socializare, care la fel 

fac parte din familia digital. 

Apariţia reţelelor de socializare a modificat natura interacţiunilor umane, dar au devenit în 

sine mijloace foarte bune de promovare.Te ajută să îţi promovezi blogul, sau mica afacere şi să fii 

în permanent contact cu vizitatori sau potenţialii clienţi.  

În Republica Moldova cele mai accesate reţele de socializare sunt: Instagram, Facebook, 

Odnoklassniki, Twitter, Vkontakte, etc. Efectuând un studiu în rândul tinerilor din mediul urban,  

am costatat că la moment Instagram se bucură de cea mai mare popularitate în Republica 

Moldova. 

Şi facând o cercetare în rândul copiilor, s-a constatat că vârsta medie la care copiii afirmă că 

au început să folosească internetul este de 8 ani. 79% dintre copii, susţin că folosesc zilnic sau 

aproape zilnic telefonul şi internetul la şcoală şi 61% dintre ei afirmă că, într-o zi de şcoală 

obişnuită, petrec pe internet aproximativ una sau două ore.  

Potrivit Asociaţiei Americane a Pediatrilor, copiii sub 2 ani nu ar trebui să aibă nici o 

interacţiune cu mijloacele media, întrucât chiar şi 9 minute de vizionare a unor desene animate, 

influenţează negativ funcţiile executive la copii. 

Cu interpretarea implicaţiilor sistemului tehnologic actual şi influenţa acestuia asupra vieţii 

umane s-a ocupat în secolul trecut, sociologul francez, Jacques Ellul. Dânsul demonstrează că 

tehnologia nu poate fi redusă la un instrument sau la un rezultat al interacţiunilor sociale. În prima 

sa teză susţine că tehnologia deţine cel mai important rol în influenţarea vieţii contemporane. Iar 

în a doua teză susţine că tehnologia actuală se diferenţiază de tehnica tradiţională, neavând 

aproape nimic în comun cu aceasta 1[Jacques Ellul, The Technological Society,editura Vintage 

Books, New York, 1964] . 

Deci putem spune că ransformarea tehnologiei într-un mediu are influenţă directă asupra 

vieţii omului şi a societăţii. Mediul tehnologic fragmentează şi dezintegrează mediile naturale şi 

culturale. Reducerea simplificatoare a omului la un simplu operator de algoritmi de secvenţe 

logice produce o alienare. Ceea ce nu poate fi redus la o secvenţă integrată logic într-un anumit 

sistem procedural pentru asigurarea eficienţei este exclus. Însă viaţa înseamnă mai mult decât un 

set de proceduri. 

CONLUZIA generală care se poate face cu privire la modul în care tehnologia sculptează 

arhitectura creierului nostru este ceea că doar în funţie de timpul petrecut şi de activităţile 

desfăşurate pe dispozitivele tehnologice, putem vorbi de efecte benefice şi nocive. Un lucru este 

cert, trăim într-o perioadă în care trebuie să ne adaptăm ”sănătos” la dezvoltarea galopantă a 

tehnologiei. 
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