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SZIJÁRTÓ BOGLÁRKA 

Nélkülözhető-e a só, avagy függővé tehet-e 

bennünket a Facebook-kapcsolat? 

A mesebeli király arra kérte három lányát, hogy bizonyítsák iránta érzett szerete-

tüket. Mikor az uralkodó legkedvesebb és egyben legkisebb lányára került a sor, 

azt mondta neki: „Úgy szeretlek, mint a sót.” Az édesapja ezen felháborodott, és 

elzavarta lányát a királyságból. E döntését aztán nagyon megbánta. Egyszer egy 

másik királyságban volt hivatalos vacsorára. Az étel sótlan volt. A harmadik 

fogásnál már nem bírt uralkodni magán, és felkiáltott: „Milyen rettenetes, íztelen 

étel!” Erre azt felelte neki vendéglátója, a másik király: „A feleségemtől úgy 

hallottam, hogy uraságod nem szereti a sót.”  

Vajon ez tényleg csak gyermekeknek szóló régi mese vagy esetleg lehet üze-

nete a mának is? Mi a helyzet a közösségi hálóval? 

Az elmúlt szemeszterben szociológia szemináriumunkon kutatást végez-

tünk.1 Elsőéves andragógus hallgatókként a Facebook jelenségét vizsgáltuk, és 

annak hatásait, megnyilvánulásait mindennapi életünkben, majd az ezen össze-

függésekben kialakuló függőséget, illetve annak lehetőségét. Minden a követke-

ző kérdés feltevésével kezdődött: Függőséget okoz-e a Facebook használata? 

Alap kiindulópontunk szerint igen. Állításunkat egy a Karunkra járó hallgatók 

körében végzett kérdőíves kutatással teszteltük.  

Kérdőíves kutatás 

Hét kérdésből álló kérdőíves vizsgálatunk során két célcsoporthoz intéztük kér-

déseinket. Ők a karon hallgató másodéves andragógusokból (87%) és az első 

éves közösségi civil szervezőkből (16%) álltak. A női hallgatók voltak többség-

ben az andragógus csoportban, akik 94%-ban töltötték ki kérdőíveinket, a közös-

ségi civil hallgatók pedig 6%-ban. Férfi hallgatóinkra fordított tendencia volt 

jellemző. A közösségi civilesek közül 55%-ban, míg az andragógusok közül 

45%-ban válaszoltak. 

Kérdéseink megfogalmazása során számítottunk arra is, hogy a megkérdezet-

tek között akadnak majd olyanok, akik nem foglalkoznak a Facebook-kal, ezért a 

kérdéssort kétirányúvá tettük: megkérdeztük, hogy kik regisztrált tagok és kik 

nem felhasználók az oldalon. A 43 lekérdezett hallgatónkból 36-an regisztráltak 

a közösségi portálra.  

                                                        
1 Kutatásunk vezetője Koller Inez Zsófia, a csoport tagjai pedig Agócs Réka, Bagi Jadranka, 

Biró Mercédesz, Crista Dóra, Ekman Bianka, Eller Péter, Gyurók Anita, Kis Bendeguz, Perkó 

Ramóna, Poják Zsófia és Szijártó Boglárka voltak. 
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A második és harmadik kérdésünket a nem regisztráltakhoz intéztük. Kíván-

csiak voltunk, hogy tervezi-e a hét nem regisztrált személy, hogy a jövőben csat-

lakozik a Facebook felhasználóinak köréhez. Egyöntetű nemleges választ kap-

tunk, tehát akik nem akartak tagok lenni, azok tudatosan és határozottan határo-

lódtak el. Harmadik kérdésünkben az érdekelt minket, hogy milyen motivációk 

rejtőznek az elhatárolódás háttérben, illetve miért is ragaszkodnak ehhez a dön-

téshez. Kimondottan erős belső ellenállást tapasztaltunk itt, öten mondták azt, 

hogy mivel már sokan regisztráltak, ők csak azért sem fognak. Vajon hogyan fog 

alakulni ez a későbbiekben? Tényleg kikerülhetik, vagy a Facebook olyan termé-

szetessé fog válni, mint ma az e-mail cím vagy a mobiltelefon?  

A többi kérdésünk a regisztrált tagokra, azaz a Facebook felhasználóinak kö-

rére vonatkozott. A közösségi oldal használatának gyakorisága egyértelműen 

magas volt. Azt vallották, hogy általában naponta többször is megfordulnak a 

portálon. Voltak, akik azt válaszolták, hogy naponta legalább egyszer látogatják 

a Facebook-ot. Olyan válaszadónk viszont nem is volt, aki csupán hetente vagy 

havonta látogatná meg fiókját. Tehát felhasználókról elmondható, hogy napi 

szinten, aktívan látogatják az oldalt. A következő kérdésnél kiderült, hogy bár 

megosztottabb volt a Facebook használatának időtartama, a felhasználók sok 

időt töltenek az oldalon. Volt, aki azt válaszolta, hogy napi használat során fél 

óránál kevesebbet, míg mások három óránál többet is böngészik a portált.  

A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy milyen alkalmazásokat és funkciókat 

használnak vizsgált hallgatóink. Több funkciót is preferáltak, legjellemzőbbek a 

hozzászólások és a „lájkolás” voltak, de szorgalmasan beszélgetnek is egymással 

a chaten keresztül. Ugyanakkor a képek nézegetése, feltöltése és a játékok hasz-

nálata is jellemző volt. A zenehallgatást és a csoportok létrehozását  is kedvelték, 

azonban a meghívók készítése és a kapcsolatfigyelő kevésbé volt használatos.  

Milyen alkalmazásokat és funkciókat használsz? 

 

Végül kimondottan a pszichológiai háttért megvilágító kérdést tettünk fel. 

Ennek során négy mondatot fogalmaztunk meg. A válaszadóknak ezen állítások-

kal kellett egyetérteniük vagy velük szembehelyezkedniük a számok segítségé-

vel, melyek annak függvényében növekedtek, hogy mennyire ismertek saját 
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érzéseikre a mondatokban. A megkérdezettek általában nem érezték úgy, hogy 

befolyásolná a mindennapi életvitelüket a közösségi háló, kevesebben voltak, 

akik beismerték azt, hogy nagyobb befolyással bír mindennapjaikban a portál.  

Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal? 

 

Ezek az önértékelésre vonatkozó válaszok nagyon eltérő képet mutattak a 

korábbi válaszokhoz képest, amiből azt a következtetést vontuk le, hogy még 

maguknak sem merik beismerni, valójában milyen nagymértékű az a befolyás, 

amit a Facebook mindennapi használata okoz. Hiszen ha valóban nem bírna na-

gyobb befolyással életükben a közösségi oldal, akkor nem látogatnák naponta 

többször, nem töltenének annyi időt ott és nem használnának annyi alkalmazást, 

sem szolgáltatást az oldalon. A sok „facebookozás” függőséghez vezet, de ehhez 

a felismeréshez sokan nem jutnak el, hiszen saját maguk előtt még azt sem merik 

beismerni, hogy intenzíven használják. 

Következtetésünk alátámasztása 

„A közösségi oldalak folyamatos használata növelheti a stresszt, gyengíti a sze-

mélyes kapcsolatokat és a súlyos függőknél alváshiányt is okozhat.”2 

Az idézet Eric Darrtól, a Pennsylvania állambeli Harrisburgi Természettu-

dományi és Műszaki Egyetem igazgatójának szájából hangzott el tavaly szept-

emberben.  A hallgatók egy szociológiai kísérlet részeseivé váltak, ugyanis egy 

hétre blokkolták hozzáférhetőségüket Facebook-fiókjaikhoz. Eric Darr nem a 

technológia ellenzője, a kísérlettel azt kívánta elérni, hogy a hallgatók saját ma-

                                                        
2 http://www.metropol.hu/cikk/626135 On-line: 2011.április 25. 
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gukon vegyék észre, tapasztalják, mennyire nagy befolyással bír életükben az 

internet, és ezen belül is a Facebook használata. Egy megkérdezett szakértő sze-

rint túlságosan szélsőséges volt a kísérlet, mégis jó néhány egyetemistát komo-

lyan elgondolkodtatott.  

Minden élőlénynek alapvető szükséglete a só, azaz ennek hiánya igencsak 

komoly problémákat vetne fel, bár ez csekélység, a királyok ezzel nem foglal-

koznak, a hiányát azonban gyorsan észreveszik…3  

Igazán akkor tudatosulhat bennünk, hogy mennyire fontos számunkra vala-

mi, mekkora erővel bír mindennapi életünk alakításában, hogy ha megtapasztal-

juk, milyen annak a bizonyos dolognak a hiánya, mi van akkor, ha elveszítünk 

valamit, vagy megválunk valamitől, amiről azt mondjuk, ha nem lenne, az éle-

tünk ugyanúgy menne tovább. Ezt hiszik a mi kérdőíves kutatásunkban megkér-

dezettek is. Szélesebb célcsoport esetén valószínűleg ugyanezeket az eredmé-

nyeket kaptuk volna. 

Annak a veszélye is megvan, hogy a közösségi média átírja kapcsolatainkat, 

barátságainkat, de akadályozhat a munkában és a tanulásban is. A közösségi 

hálónak vannak konstruktív elemei, de ugyanúgy árnyoldalai is. Ha odafigyelünk 

internetezési szokásainkra, elkerülhetjük, hogy függők legyünk. Mint sok élet-

helyzetben, ebben az esetben is meg kell találnunk az arany középutat.  
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