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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkit!zések: Vizsgálatunk a Facebook-használat önértékelési kontingenciákkal és
köt!déssel való összefüggéseinek feltárására irányult. Módszer: Mintánkat 460 f!iskolai hall-
gató alkotta (többségükben n!k, életkori átlag 26,81 ±8,406), akik internetes felületen tölthet!
kérd!ívben számoltak be Facebook-használati szokásaikról, valamint köt!dési és önértékelést
mér! kérd!íveket töltöttek ki (RQ, Bartholomew és Horowitz 1991, ECR-R, Fraley et al., 2000,
CSW, Crocker és Wolfe, 2001). Eredmények: Eredményeink szerint a nagyon intenzív (órán-
kénti) Facebook-használat inkább a belebonyolódott (ambivalens) köt!dés"ek jellemz!je.
A biztonságos köt!dés" személyek ritkábban jelentkeznek be erre a közösségi oldalra, az el-
kerül! köt!dés"ek számára pedig a Facebook kevésbé szolgál a közeli (pl. családi) kapcsola-
tok ápolására. A Facebookon történ! kapcsolattartás kevésbé gyakori azoknál, akiknél az ún.
„privát” kontingenciák (különösen az erényes viselkedés és az Istennek való megfelelés) er!-
sebbek. Az intenzív Facebook-látogatók esetében fontosabbak a „küls!” meger!sít!kt!l függ!
önértékelési kontingenciák. Az önértékelésüket versengéssel növel! válaszadók szerkesztik
a leggyakrabban Facebook-profiljukat. Bár a korábbi párkapcsolatok részét képezik a minta
Facebookon képviselt „szociális t!kéjének”, a Facebookon való felvételük nem mutatott ösz-
szefüggést a köt!déssel, sem pedig a kontingenciákkal. A válaszadók nagy része nem tartja fon-
tosnak a fényképekhez és személyes információkhoz való hozzáférés korlátozását, ezen be-
lül megenged!bbek az önértékelésükben Istenre támaszkodó személyek. Következtetések:
Következtetéseink értelmében az ambivalens (belebonyolódott) köt!désnél a közösségi ol-
dalakon zajló interakcióknak lehet korrektív hatása a kapcsolatok szempontjából, e köt!dési
minta által érintettek ugyanakkor hajlamosak az intenzív Facebook-használatra, csakúgy,
mint azok a személyek, akiknél a bels!, személyesebb kontingenciák gyengébbek, és a nyil-
vános kontingenciák (különösen a megjelenés) er!sebbek.
Kulcsszavak: Internet, Facebook, önértékelési kontingenciák, köt!dés
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BEVEZET#

A világot átszöv! internet a mindennapjaink
részévé vált. A technológiák fúziójának kö-
szönhet!en már az „okostelefonok” többsége
is teljes érték" internet-hozzáféréssel van fel-
ruházva. Szinte már csak a pénztárcánk
szabja meg, hogy hol és mikor kerülhetünk
kapcsolatba ismer!seinkkel, barátainkkal az
interneten keresztül. Az Ericsson Consumer-
Lab által 2013 januárjában lefolytatott kuta-
tás megállapítása szerint a felhasználók negy-
ven százaléka már az ágyból való kikelés
el!tt használja a mobiltelefonját, 70 százalé-
kuk pedig a munkahelyére vagy iskolába
való utazás során is mobilinternetezik. Ahogy
a világ jelent!s részén, úgy Magyarországon
is a Facebook a vezet! közösségi hálózat.
A szociális média elemzésével foglalkozó
socialtimes.hu szerint az oldalnak Magyar-
országon 2013-ban több mint négymillió-
hatszázezer felhasználója van, ami az össz-
lakosság 46,19%-át teszi ki. A Facebook
minden bizonnyal megkerülhetetlen ténye-
z!vé lépett el!. Szinte mindenki ismer olyan
példát, amikor egy-egy esemény, közérdek"
információ a hivatalos csatornákat jelent!sen
megel!zve terjedt el a Facebookon, vagy on-
nan indulva vált közismertté. A vidget.hu
portál 2013. augusztusi cikke szerint egy utas
nemrégen tájékoztatást kért a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) Facebook-oldalán,
hogy miért vesztegel a metrószerelvény egy
ideje az alagútban, pár percen belül ugyanott
meg is érkezett a válasz. A Technet. idén má-
jusban arról adott hírt, hogy leleményes ká-
rosultak rövid id!n belül megtalálták az el-
lopott autójukat a Facebook segítségével.
Azok, akik nincsenek jelen a közösségi há-
lózatokon, ma már nehezebben megközelít-
het!ek, kevesebb információhoz jutnak, vagy
megkésve érnek el hozzájuk a hírek.

ELMÉLETI HÁTTÉR

Önértékelési kontingenciák

Birkenbihl (1997) így fogalmaz: „Amit az
ember tesz (illetve nem tesz), végs! soron
mindig arra irányul, hogy környezete sze-
mében pozitívnak t"njék fel. Pozitív környe-
zeti reakciók (pozitív visszajelzés) fényében
vagyunk képesek önmagunkat is pozitívnak
látni” (28. o.). Bowlby (1969, 1973) úgy véli,
az önértékelés utáni vágy segít a szorongások
és a félelmek kezelésében, az ez irányú igény
kisgyermekkorban alakul ki, amikor kiszol-
gáltatottak, sérülékenyek és a feln!ttek segít-
ségére szorulók vagyunk. A korai kutatások az
önértékelést átfogónak és egydimenziós konst-
ruktumnak írták le (Piers, 1969, idézi Szenczi,
2008), például Rosenberg az önértékelést vo-
násként látja, amely id!ben és különböz! élet-
helyzetekben stabil (Kernis et al., 1993;
Rosenberg, 1979, idézi Crocker et al., 2006). 

Az empirikus kutatások azonban egyre
inkább a többdimenziós, több komponensb!l
álló modelleket támasztják alá (Szenczi,
2008). Az önértékelés alakulásában ugyanis
számos forrás, tényez! játszik szerepet
(Brennan és Bosson, 1998; Brennan és Morris,
1997). Az önértékelési kontingenciák – me-
lyeket a legtöbb szerz! stabil, kontextustól
független jellemz!ként ír le – olyan életterü-
leteket jelentenek, amelyek kielégít! m"köd-
tetése befolyásolja az adott személy értékes-
ségének érzését (Crocker és Park, 2004).
Befolyásolja !ket a siker és a kudarc (Park,
Crocker és Kiefer, 2007), egyes személyi-
ségvonások, a jó közérzet, a célok követése
és az interperszonális viselkedés min!sége
(Crocker és mtsai 2003; Park és Crocker,
2005; Park, Crocker és Mickelson, 2004).
Az önértékelés függ az aktuális életesemé-
nyekt!l; az e területhez kapcsolódó esemé-
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nyek pedig meghatározzák a hangulatot
(Crocker és mtsai 2003; Crocker és Park,
2003). Crocker és Wolfe egyúttal arra is utal,
hogy a kontingenciák hozzáférhet!sége egyes
kontextusokban akár eltér! is lehet (Higgins,
1996), s!t, az interperszonális tapasztalatok
függvényében folyamatosan alakulhat. Az
önértékelés sérülékenyebb azokon a terüle-
teken, amelyek az egyén számára fontosab-
bak, például az iskolai kudarc azoknál számít
sokat, akik önértékelése ezen a pilléren nyug-
szik. Crocker és Knight (2005, 200. o.) így
fogalmaz: „az önértékelés szempontjából
nem annyira az fontos, hogy az magas vagy
alacsony, hanem inkább az, hogy az egyén mit
gondol, milyennek kell lennie, vagy mit kell
tennie annak érdekében, hogy értékes ember
legyen.” Crocker és mtsai (2003) hét, az ön-
értékelést megalapozó területet, azaz kontin-
genciát (CSW – contingencies of self-worth)
azonosítottak, melyek súlya egyénenként el-
tér: mások elismerése, küls" megjelenés, csa-
ládi támogatás, morális viselkedés, tanul-
mányi teljesítmény, versengés, megfelelés
Istennek. 

Az önértékelési kontingenciák el!re jelzik
a különböz! viselkedésformákat, és egyes te-
vékenységek kedvelését; ez a hatás pedig füg-
getlen az általános önértékelést!l (Crocker,
Luhtanen és Cooper, 2003). A pozitív önér-
tékelésre való igény és a növelésére alkalmas
célok er!sen meghatározzák a magatartást
(Crocker és Park, 2004). A megjelenéssel
összefügg! önértékelés például befolyásolja
a házibulikon való részvételt, a vásárlás gya-
koriságát, a különböz! közösségekben, tár-
saságokban való tagságot és a gondoskodást,
azonban negatív kapcsolatban áll a spiritua-
litással és a családdal töltött id!vel. Az isko-
lai teljesítményb!l származó önértékelés po-
zitív összefüggésben áll a tanulással töltött

id!vel és negatív összefüggésben a társas
összejöveteleken való részvétellel (Crocker,
Luhtanen és Cooper, 2003). Stefanone és
mtsai (2011) azt is feltételezték, hogy az ön-
értékelési kontingenciák befolyásolják a Face-
book használatának jellemz!it is. Eredmé-
nyeik szerint az ún. „nyilvános” (public),
küls! forrásokkal összefügg! kontingenciák
(mások elismerése, küls! megjelenés, ver-
sengés) összefüggésben álltak a fényképek
megosztásával, míg a „magánjelleg"” (pri-
vát) kontingenciák (morális viselkedés, csa-
ládi támogatás, megfelelés Istennek) negatív
kapcsolatot mutattak az online töltött id!vel.
A fényképek megosztásával a küls! megje-
lenés mutatta a leger!sebb kapcsolatot. 

Facebook-használat és köt"dés

A köt!déselmélet központi kérdése, hogy
a korai interakciók miképpen befolyásolják
az érzelemszabályozást és a biztonságérzést
(Bowlby, 1973, 1982). A biztonságosan kö-
t!d!k, akik melegszív", válaszkész feln!ttek
mellett nevelkedtek, nem félnek mások kö-
zelségét!l; ellentétben az elkerül!en köt!d!
személyekkel, akik alapvet!en rideg, nem
válaszkész feln!ttekkel nevelkedtek, és ezért
a magány, elhúzódás állapotában éreznek
biztonságot (Bartholomew, 1990). Hazan és
Shawer (1987, idézi Bartholomew és Horo-
witz, 1991) három köt!dési kategória alapján
osztályozta a feln!ttkori szerelmi kapcsola-
tokat. Az eredmények szerint azoknak, akik
nem köt!dtek biztonságosan, több negatív
élményük és elképzelésük volt a szerelemr!l
és rövidebb párkapcsolataik alakultak ki, va-
lamint kevésbé el!nyös leírásokat adtak a sa-
ját szüleikkel való gyermekkori kapcsola-
tukról. Bartholomew és Horowitz (1991)
továbbgondolták, valamint b!vítették a fenti
modellt, így a négy kategóriát két dimenzió
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mentén helyezték el. Az egyik tengely men-
tén az énkép lehet pozitív vagy negatív 
– alacsony vagy magas szorongással jelle-
mezhet! –, a másokra vonatkozó tengelynél
pedig a másik fél megbízhatónak és elérhe-
t!nek, vagy megbízhatatlannak és elutasí-
tónak min!sülhet. A köt!dési mintázat az
egész életünket meghatározza (Bowlby,
1973, 1982; Bartholomew és Horowitz,
1991), a biztonságosan köt!d!knek általá-
ban magasabb önértékelésük van, mint azok-
nak, akik bizonytalanul köt!dnek (Bylsma,
Cozzarelli és Sumer, 1997; Park, Crocker és
Mickelson, 2004). 

A Facebook-használat vonatkozásában
Rao és Madan (2013) jelent!s különbségeket
találtak azon bizonytalan és biztonságos kö-
t!dés" felhasználók között, akik a Faceboo-
kon sok id!t töltenek. A bizonytalanul köt!-
d!k alacsony önértékelés"ek, önmagukat és
másokat is negatívan ítélik meg, ezért a Face -
book segítségével élhetik át a valakihez való
tartozás érzését, a köt!dés élményét. Ezzel
szemben a biztonságos köt!dés"eknek a csa-
láddal való kapcsolattartás és a közösségbe
való beilleszkedés fontosabb a virtuális vi-
lágnál, a Facebook csak egyetlen tevékeny-
ség sok más között, amelyet kapcsolataikban
m"ködtetnek.

Saját vizsgálatunkban a Facebook-hasz-
nálat egyes paraméterei, az önértékelési kon-
tingenciák és a köt!dési minták kapcsolatát
tártuk fel, arra a kérdésre koncentrálva, hogy
e lelki tényez!kkel a közösségi média hasz-
nálatának mely formája és vonatkozása függ
össze a leger!sebben. Rao és Madan (2013)
vizsgálatával szemben, akik a köt!dési stílust
dichotomként kezelték (biztonságos és bi-
zonytalan köt!dés) mi a Bartholomew és Ho-
rowitz (1991) által javasolt, árnyaltabb képet
adó négy kategorizációs lehet!séget nyújtó
eljárást használtuk.

Hipotézisek

Hipotéziseink a szakirodalmi adatok fényé-
ben a következ!k voltak:
1. A magán- (privát) kontingenciák maga-
sabb értékei alacsonyabb mérték" Facebook-
használatot eredményeznek. Feltételezzük,
hogy azoknak, akik az önértékelésüket nem
a kívülr!l érkez! visszajelzésre alapozzák,
kisebb mérték" visszajelzésre van szüksé-
gük a Facebookon található közösségt!l
(Stefanone és mtsai, 2011 nyomán).
2. A magasabb értékkel bíró küls! megjele-
nés kontingencia magasabb mérték" Face-
book-használatot mutat. Azoknak, akik az
önértékelésüket nem belülr!l érkez! vissza-
jelzésre alapozzák, nagyobb mérték" vissza-
jelzés szükséges a Facebookon található kö-
zösségt!l (Stefanone és mtsai, 2011 nyomán).
3. A küls! megjelenés kontingenciában ma-
gasabb értéket elér! egyének több képet osz-
tanak meg magukról és ezt szélesebb körben
teszik hozzáférhet!vé (Stefanone 2011).
4. A Facebookot leginkább a belebonyolódott
köt!dés"ek fogják használni, mert !k másokat
pozitívan értékelnek, de önmagukban bizony-
talan személyek, akik sokat aggódnak kap-
csolataik miatt (Nagy, 2005 nyomán).

Mivel magyar mintán a CSW kérd!ívet
els!ként mi magunk alkalmaztuk, járulékos
kérdésként megvizsgáltuk a CSW magyar
mintára vonatkozó reliabilitását és validitás-
mutatóit.

MÓDSZER

Minta

A vizsgált minta 460 válaszadóból tev!dött
össze, a f!iskola nemi arányainak megfele-
l!en, 412 n!b!l és 48 férfib!l áll. A csoport
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középfokú és fels!fokú végzettség"eket fog-
lal magába, el!bbiek túlsúlyával. A vizsgá-
lati személyeink átlagéletkora 26,81 év (szó-
rás: 8,406). A minta Facebook-penetrációja
eléri a 98,9%-ot, tehát szinte kivétel nélkül
mindenkinek van Facebook-profilja (a pe-
netráció hazánkban a Metropol adatai szerint
42,1%-os). A válaszadók 41 százaléka nem
csak számítógépen, hanem az okostelefonján
keresztül is rendszeresen be szokott jelent-
kezni a közösségi portálra.

Mért változók

1. Demográfiai adatok: Nem, kor, végzettség. 
2. Facebook-használattal kapcsolatos kér-
dések: használat gyakorisága, kapcsolattartás
családtagokkal, ismer!sökkel, ismeretlenek-
kel, fényképek megosztásának beállításai.
3. Párkapcsolatokat érint! kérdések: meg-
jelennek-e a Facebook-ismer!sök sorában
a korábbi párkapcsolatok, miként, milyen
gyakorisággal, milyen formában történik
a korábbi partnerekkel való kapcsolattartás.
4. Köt!dés mérése: közvetlen kapcsolatok
élményei kérd!ív (ECR-R, The Experiences
in Close Relationships-Revised, Fraley,
Waller, and Brennan, 2000; magyarul Nagy
László, 2005), valamint RQ (Bartholomew és
Horowitz, 1991). 
5. Önértékelési kontingenciák (CSW – Con-
tingencies of Self-Worth; Crocker és Wolfe,
2001).

Mér"eszközök

Közvetlen Kapcsolatok Élményei Kérd"ív
(ECR-R, Fraley, Waller és Brennan, 2000;
magyarul Nagy László 2005): Az ECR egy
36 állításból álló, a köt!dés mérésére használt
önkitölt!s kérd!ív. Két dimenziója a közvet-
len kapcsolatokban átélt szorongás és elke-
rülés mértékét méri, a vizsgálati személyek
ezek alapján besorolhatók Bartholomew négy

köt!déskategóriájának egyikébe (biztonsá-
gos, elutasító-elkerül!, félelemteli és bele-
bonyolódott). Az elkerülés dimenzió azt mu-
tatja meg, hogy az egyén mennyire hajlamos
intim kapcsolataiból érzelmileg kívül ma-
radni, félelmet érezni a köt!déssel, függ!-
séggel kapcsolatban. A köt!dési szorongás
dimenziója jelzi, hogy az egyén mennyire
hajlamos megélni az elhagyástól, elutasítás-
tól való félelmet, mekkora a másoktól ér-
kez! meger!sítésre és elfogadásra való igé-
nye. A biztonságosan (secure) köt!d! egyén
jól kezeli az intimitást és az autonómiát, az
elárasztott/belebonyolódott (preoccupied)
személy esetében a kapcsolatok kötik le min-
den mentális kapacitását. Az elutasító (dis-
missing) elutasítja az intimitást, függéselle-
nes, a félelemteli/retteg! (fearful) fél az
intimitástól és szociálisan elkerül! (Láng,
2009).

A magyar változat teljesíti a reliabilitás és
validitás általános kritériumait és szabadon
használható (Nagy, 2005).

Kapcsolati Kérd"ív (RQ, Bartholomew
és Horowitz, 1991): A mér!eszköz faktorai:
biztonságos köt!dés, belebonyolódott (el-
árasztott), elkerül!, félelemteli köt!dés.
A kérd!ív összesen 4 tételb!l áll, valamennyi
állítás egy-egy köt!dési stílust mér, hétfokú
skálán, egyáltalán nem értek egyet–teljesen
egyetértek végpontokkal. A pontosabb mérés
érdekében egy-egy tétel több állítás csoport-
jából tev!dik össze. A személy abba a köt!dési
stílusba tartozik, amelyet önmagára legjel-
lemz!bbnek ítél, azonban kisebb mértékben
más köt!dési stílus is jellemz! lehet rá. Bart-
holomew és Horowitz (1991) szerint a biz-
tonságosan köt!d! feln!tteknek jó az önbi-
zalmuk, pozitívan értékelik önmagukat és
kapcsolataikat, képesek hosszan tartó kap-
csolatok kialakítására és fenntartására. A be-
lebonyolódott köt!dési stílussal rendelkez!
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egyéneket magas kapcsolati szorongás jel-
lemzi, gyakran érzik úgy, hogy sokkal na-
gyobb fokú intimitásra vágynak, mint part-
nerük, ami aggódásukat tovább fokozza.
A félelemteli kategóriába tartozó személyek
önmagukról kialakított képe negatív, félnek
a visszautasítástól, kerülik az intim kapcsola-
tokat, hogy megóvják sérülékeny önképüket.
Az elkerül! kategóriába sorolható személyek
függetlenségre törekszenek, önmagukat po-
zitívan értékelik, de a mások iránti bizalmat-
lanságuk miatt mégis elzárkóznak a közeli
kapcsolatoktól.

Önértékelési Kontingenciák Kérd"íve
(CSW, Crocker és Wolfe, 2001, Crocker és
mtsai, 2003): A 35 tételb!l álló kérd!ív
kitölt!i hétfokú Likert-skálán ítélik meg a té-
teleket egyáltalán nem jellemz!–teljesen jel-
lemz! végpontok közt. A mér!eszköz fakto-
rai: családi támogatás; versengés („többre
becsülöm önmagam, ha másoknál jobban tel-
jesítek”); küls! megjelenés („amikor vonzó-
nak tartom magamat, jól érzem magam a b!-
römben”); megfelelés Istennek („rosszul
érzem magam, amikor úgy vélem, nem kö-
vetem Isten szavát”); tanulmányi teljesít-
mény („többre becsülöm önmagam, ha jól
teljesítek az iskolában”); morális viselkedés
(„amikor saját erkölcsi értékrendemet köve-
tem, ez er!síti az önbizalmamat”); mások el-
ismerése („nem érdekel, mit gondolnak ró-
lam mások”). Crocker és mtsai (2003) szerint
a jelzett kontingenciák 8 és fél hónapos kö-
vetési id!nél is stabilnak mutatkoztak. A ma-
gyar verziót mi magunk készítettük, a mér!-
eszközt kezdetnek két független fordító
fordította le angolról magyarra. A korrekciók
után másik két másik fordító végezte a visz-
szafordítást magyar nyelvr!l angol nyelvre.
A végleges változat egy szakfordító javasla-
tai alapján alakult ki. Jelen vizsgálatot meg-
el!z!en a mér!eszköz m"ködését közvetlen

környezetünkben kisebb kényelmi mintavé-
tellel is teszteltük.

Mindezen mér!eszközök mellett, a minta
60 személyével két további mér!eszközt is
felvettünk a CSW validálásának céljával:
a John-féle Big Five Inventoryt (BFI), vala-
mint a Rosenberg-féle önértékelési skálát.

A Big Five Inventory (BFI, John és
mtsai, 1991): Az általános személyiségjel-
lemz!k öt nagy dimenzióját feltáró 44 tételes
kérd!ív. Gyors és rugalmas mér!eszköz,
olyan esetekre, amikor nincs szükség a sze-
mélyiség differenciáltabb leírására. Az egyes
vonások leírását kontextusba foglalt mellék-
nevek biztosítják, így segítve a vonás értel-
mezését: pl. érzelmileg stabil, nem borul ki
könnyen; néha goromba és kíméletlen má-
sokkal. A mér!eszköz az alábbi öt dimenziót
tárja fel: extraverzió, barátságosság, lelkiis-
meretesség, érzelmi instabilitás, nyitottság. 

Rosenberg-féle Önértékelés Skála
(Rosenberg, 1965): Rosenberg tíztételes, ön-
értékelést mér! eszköze Magyarországon
már több évtizede használatos, hazai mintán
megbízhatóság és validitás szempontjából
megfelel!nek találták (Kiss, 2009). Minden
tétel négy állítást tartalmaz, négyfokú szö-
veges válaszadási lehet!séggel, teljes egyet -
értés és teljes egyet nem értés végpontokkal. 

Eljárás

Vizsgálatunkat internetes adatfelvétel útján vé-
geztük. Az Apor Vilmos Katolikus F!iskola
hallgatóit a Neptun rendszerén keresztül kértük
fel egy internetes kutatásban való részvételre
a Facebook-használat témájában. A vizsgálatot
az AVKF tudományos rektorhelyettesének be-
leegyezésével végeztük, aki etikai szempontból
is megvizsgálta és megfelel!nek találta a ku-
tatást. Azonos felkérést a Facebookon, hallga-
tói körben is terjesztettünk. A kutatásban való
részvétel anonim és önkéntes volt.
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EREDMÉNYEK

Leíró statisztika

A mintának csak ötöde látogatja közösségi
oldalt ritkábban, mint naponta. A naponta
többször bejelentkez!k és a mindennapos lá-
togatók vannak a legtöbben (35,7% és 37%).
Mintánk 38 személyénél szinte addiktív jelleg"
használatról beszélhetünk, hiszen a válasz-
adó óránként, vagy állandóan a Facebookot
nézi. Többséget alkotnak azok a személyek,
akik személyes és alkalmi ismer!seikkel tart-
ják a kapcsolatot. Nem elterjedt az ismeretle-
nekkel való kapcsolattartás (2,8%). A minta
harmada számára ez az oldal dönt!en nem
a családtagokkal, hanem a tágabb ismeretségi
körrel való kapcsolatok ápolására szolgál
(31,7%), a többiek a közösségi hálók útján
a családtagokhoz is kapcsolódnak (1. táblázat).

Önmegjelenítésre vonatkozó kérdéseink
körében külön vizsgáltuk a Facebook-adatok
biztonsági beállításait, például azon kérdé-
seket, hogy adott személy kinek ad hozzáfé-
rést személyes fényképeihez. Itt a mérsékel-
ten óvatosak alkotnak többséget, akik csak
ismer!seiknek teszik lehet!vé fényképeik
megnézését (71,7%). Szintén az önmegjele-
nítéshez tartozóan vizsgáltuk, hogy adott sze-
mély törölt-e fényképet magáról vagy sem,
eredményeink szerint a minta többségénél
(60%) ez már el!fordult (2. táblázat).

Az adatokból kiolvasható, hogy a minta
44,6%-a a korábbi párkapcsolatokat is Face-
book közösségi hálója részének tekinti, 28%
pedig nem, és 25,2% csak egyes párkapcso-
latokat vett fel az ismeretségi körébe (3. táb-
lázat). Meglep! adat, hogy a minta megkö-
zelít!en egyharmadának van olyan korábbi
partnere, akivel csak a Facebookon tartja
a kapcsolatot. A Facebook ilyenformán al-
kalmasnak t"nik arra, hogy a személyes kap-

csolati háló azon szerepl!inek helyet adjon,
akik már nem a valódi, hanem a virtuális
realitásban, egy biztonságos távolságban
léteznek, de adott személy történetének
a részei.

1. táblázat. Facebook-használat 

2. táblázat
Személyes adatok beállításai 

Kinek adsz hozzáférést fényképeidhez? (%)  
Mindenkinek 17,4 (80) 
Csak az ismer seimnek 71,7 (330) 
Csak családtagjaimnak vagy 
közeli barátaimnak 

7,6 (35) 

El fordult e, hogy töröltél képet magadról  
a Facebookon? (%) 
Igen 60,0 (276) 
Nem 31,5 (145) 

Milyen gyakran használod a Facebookot? (%) 
Ritkábban, mint naponta 19,1 (88) 
Naponta 35,7 (164) 
Naponta többször 37,0 (170) 
Óránként 5,4 (25) 
Szinte állandóan 2,8 (13) 
Kivel tartod a kapcsolatot  
a Facebookon? (%) 
Csak személyes jó 
ismer seimmel 

41,3 (190) 

Személyes jó ismer seimmel, és 
alkalmi ismer seimmel 

52,4 (241) 

Ismer seimen kívül 
ismeretlenekkel is 

2,8 (13) 

Családtagjaiddal Facebookon is  
tartod e a kapcsolatot? (%) 
Általában igen 34,1 (157) 
Csak a távol él  családtagokkal 31,3 (144) 
Általában nem 31,7 (146) 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014, 14(1):133–148. 
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3. táblázat. Párkapcsolatok a Facebookon

A köt!dési stílus besorolására az ECR és az
RQ mutatók együttes mérlegelése alapján
került sor. Biztonságos köt!dés" személy-
nek például vizsgálatunkban azt tekintettük,
akinél az RQ biztonságos köt!dés alskála ér-
téke magasabb volt a többi alskála értékénél,
valamint az ECR szorongás és az elkerülés
alskálákon a magyar átlaghoz viszonyítva
alacsonyabb értéket láttunk (Nagy, 2005).
A többi köt!dési stílusnál is hasonlóan, a mé-
r!eszközök kiértékelési útmutatója szerint
jártunk el (pl. elkerül! köt!dés esetében
ECR-ben alacsony szorongás, magasabb el-
kerülés „kombináció”, RQ: magasabb elke-
rül! köt!dés értékek). Azon rendkívül kis
számú személyt, akiknél a két mér!eszköz ér-
tékei lényeges ellentmondásban álltak (a két
mér!eszköz szerint az illet! radikálisan eltér!
köt!dés" volt), kihagytuk az elemzésb!l. Kö-
t!dési stílus változónkat tehát a két mér!esz-
köz értékeinek együttes figyelembevételével,
az RQ szerz!i által is használt csoportosítás
szerint képeztük: biztonságos, félelemteli,

belebonyolódott és elkerül! köt!dést meg-
különböztetve.

Miután az RQ magyar standardja még
nem publikált, a mér!eszköz átlagait ellen-
!rzésként összevetettük a külföldi átlagokkal
(Bartolomew és Horowitz, 1991), és nem ta-
láltunk számottev!, statisztikailag szignifi-
káns eltérést. Az ECR szorongás és elkerülés
mutatója viszont a magyar szakirodalmi ada-
tokhoz képest magasabb volt (Vankó, 2012).
Mintánkban a biztonságos köt!dés volt a leg-
gyakoribb, de annak összesített aránya lé-
nyegesen alulmaradt a szakirodalmi adatok-
hoz képest. Reprezentatív kutatásokban
a biztonságos köt!dés a világban eddig mért
legalacsonyabb aránya 56 százaléknyi (Nagy,
2005). Jelen vizsgálatban az egyértelm"en
biztonságosan köt!d!k aránya összesen
45,4%, a félelemteli köt!dés"ek a minta
21,1%-át, a belebonyolódottak 21,3%, míg az
elkerül!k a minta 12,2%-át teszik ki. 

A köt"dési stílus és a Facebook-használat
összefüggései

A Facebookot leggyakrabban használók a be-
lebonyolódott köt!dés"ek voltak, a legritkáb-
ban használók pedig a biztonságos és az elke-
rül! köt!dés"ek, így az ezzel kapcsolatos
hipotézisünk igazolódottnak látszik. Szignifi-
káns eltérés volt a biztonságos és a belebonyo-
lódott köt!dés"ek Facebook-használatának
mértéke között is (p = –2,681; p = 0,0481*).
A biztonságos köt!dés"ek nagyobb valószí-
n"séggel tartanak kapcsolatot a Facebookon
keresztül olyanokkal is, akiket kevésbé, esetleg
egyáltalán nem ismernek [F(3; 456) = 3,738;
p = 0,0112**]. Nemcsak a biztonságos, hanem
a belebonyolódott köt!dés mértékével is n!
annak valószín"sége, hogy a személy idege-
nekkel is kapcsolatba lépjen [F(3; 456) = 3,457;
p = 0,0164**]. Az elkerül! köt!dés"ek kisebb
valószín"séggel tartják a kapcsolatot család-

A volt (régebbi) párkapcsolataid ott vannak e 
az ismer seid között? (%) 
Igen 44,6 (205) 
Nem 28,0 (129) 
Részben 25,2 (116) 
Régebben igen, 
most már nem 

2,2 (10) 

A volt (régebbi) párkapcsolataiddal tartod e  
a kapcsolatot a Facebookon? (%) 
Igen 15,7 (72) 
Nem 56,5 (260) 
Egyesekkel 27,8 (128) 
Van e olyan volt párkapcsolatod,  
akivel csak a Facebookon keresztül  
tartod a kapcsolatot? (%) 
Igen 32,0 (147) 
Nem 57,6 (265) 
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tagjaikkal a Facebookon keresztül, egyúttal
feltételezhet!, hogy ugyanez a tendencia
a való életre is igaz lehet [F(3; 456) = 2,817;
p = 0,0387*]. Nem találtunk azonban szig-
nifikáns eltérést az egyes köt!dési stílusok
közt aszerint, hogy a válaszadók kinek ad-
nak hozzáférést személyes fényképeikhez
(khi2 = 4,819; p = 0,8498). Korrelációszá-
mítás adatai alapján a Facebookon elérhet!
ismer!sök és az oda posztolt fényképek
száma független a köt!dési stílus mutatóktól.

A CSW reliabilitás- 
és validitásmutatói

Következ! lépésben megvizsgáltuk a CSW
önértékelési kontingenciák és a Facebook-
használat közti összefüggéseket; ezt meg-
el!z!en azonban szükségessé vált a CSW re-
liabilitásának és egyes validitásmutatóinak
tesztelése. Az itemanalízisb!l nyert Cron-
bach-alfa és valamennyi tétel reliabilitásmu-
tatója rendkívül magas volt, amib!l arra kö-
vetkeztethetünk, hogy nem volt szükség
a tételek átfogalmazására vagy elhagyására 
(a = 0,86, a if item deleted mutató vala-
mennyi tétel esetén 0,80 felett, az alskálák
esetében 0,65 és 0,96 között). A magyar át-
lagok nem tértek el szignifikánsan az ameri-
kaiaktól (Crocker és mtsai, 2003).

A validitás ellen!rzése érdekében meg-
vizsgáltuk négy egyszer", kérd!ívünkben já-
rulékosan feltett, dichotom válaszlehet!sé-
gekkel ellátott, életmódra vonatkozó kérdés
kapcsolatát a CSW-értékekkel. E négy kér-
dést változatlanul vettük át Maricutoiu és
mtsai (2012) tanulmányából, melyben
a CSW validálására használták !ket. A mu-
tatók a következ!k voltak: 1. Éjszakai mun-
kavégzés gyakorisága a feladatok befejezése
érdekében (kapcsolat várható a tanulmányi
teljesítmény mutatóval). 2. Templomba járás
és gyónás gyakorisága (kapcsolat várható
a megfelelés Istennek mutatóval). 3. Diétázás
(kapcsolat várható a küls! megjelenés válto-
zóval). A korábbi kutatások eredményével
ellentétben a diétázás nem függött össze
a CSW küls! megjelenés faktorával, azonban
kapcsolatban állt a mások elismerése faktor-
ral [egy másik „nyilvános” kontingenciával,
F(2; 457) = 5,417, p = 0,0047**]. Hétköznapi
értelemben ez jól magyarázható, hiszen a di-
éta a szociális megfelelés céljával is történhet,
nemcsak az el!nyös küls! elérése érdekében.
A gyónás és a templomba járás szokása a ko-
rábbi vizsgálat adataival összhangban egyér-
telm"en az Istennek való megfeleléshez kap-
csolódott [W(5; 17,8) = 11,983 , p = 0,0000**
és F(6; 53) = 6,953, p = 0,0000***]. 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014, 14(1):133–148. 

4. táblázat. A CSW, a BFI és a Rosenberg önértékelési skála mutatók kapcsolata

 Családi 
támogatás

Versengés Küls  
megjelenés

Megfelelés
Istennek 

Tan. telj. Morális 
viselkedés

Elismerés 

r 0,036 0,005 –0,004 0,403(**) 0,239 0,143 0,215 Barátságosság 
p 0,784 0,967 0,973 0,001 0,066 0,275 0,098 

r 0,224 0,257(*) 0,098 0,178 0,310(*) 0,201 0,212 Lelkiismere
tesség p 0,086 0,047 0,457 0,174 0,016 0,123 0,105 

r –0,131 0,003 –0,139 0,323(*) –0,114 0,133 –0,165 Nyitottság 
p 0,317 0,982 0,291 0,012 0,387 0,309 0,208 

r –0,096 0,012 –0,370(**) 0,004 –0,090 –0,102 –0,437(**) Rosenberg 
önértékelési 
skála p 0,464 0,930 0,004 0,974 0,496 0,439 0,000 
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Az éjszakai munkavégzésnek nem volt kap-
csolata a tanulmányi teljesítmény faktorral. 

A CSW konstruktív validitásához szintén
adalékul szolgál a CSW, a BFI és a Rosen-
berg önértékelési skála mutatói közti korre-
láció (4. táblázat – a szignifikáns összefüg-
géseket mutató dimenziók megadására
szorítkoztunk). Összefüggés mutatható ki
a barátságosság, nyitottság és az Istennek
való megfelelés, valamint a lelkiismeretesség
és a tanulmányi teljesítmény közt; korábbi
vizsgálatokból mindhárom eredmény isme-
retes (pl. Maricutoiu és mtsai, 2012; Crocker
és mtsai, 2003). Zeigler-Hill (2006) szerint
a barátságosság és a nyitottság általában véve
a kapcsolatokban megélt közelség, fokozot-
tabb bizalom velejárója, illetve Saroglou és
Jaspard (2003) szerint a vallásosság kapcso-
latban áll a barátságosság magasabb értéke-
ivel, esetenként az er!sebb nyitottsággal is.
A Rosenberg önértékelési skálával a CSW
két skálája mutatott összefüggést, a mások el-
ismerése és a versengés (a Rosenberg-skála
alacsonyabb értékei jelzik a magasabb önér-
tékelést). Az eredményekb!l, az elméleti hát-
térrel összhangban, arra következtethetünk,
hogy a CSW mérési tartománya nyilvánva-
lóan tágabb, mint az általános önértékelést
mér! Rosenberg-skáláé.

Önértékelési kontingenciák 
és Facebook-használat

Mint már említettük, Stefanone és mtsai
(2011) az önértékelési kontingenciákat két
csoportba sorolták. Az egyik kontingencia-
csoportba a megjelenés, mások elismerése,
versengés került. Ezek az ún. nyilvános,
„public” kontingenciák, amelyek a minden-
napi interakciók során er!sítik az önértéke-
lést. A másik csoportba került a többi, sze-
mélyesebb, „mélyebb” kontingencia, melyek
akár spirituális jelleg"ek is lehetnek, ezeket

„privátnak” nevezték. Saját vizsgálatunkban
a privát kontingenciák értékei lényegesen
alacsonyabbak azok esetében, akik inten-
zív Facebook-használók, tehát óránként,
vagy akár állandóan a Facebookot nézege-
tik [F(4; 455) = 6,212; p = 0,0001***] Ez az
eredmény ellentmond Stefanone (2011) ered-
ményeinek, aki nem talált összefüggést
a kontingenciák és a Facebook használatának
mértéke között. 

5. táblázat
A CSW-mutatók kapcsolata 

a Facebook-használat gyakoriságával

Az 5. táblázatból látható, hogy a Facebook-
használat gyakoriságának növekedésével
párhuzamosan n! a küls! megjelenésnek az

Küls  megjelenés 
 Átlag Szórás 
Ritkábban, mint 
naponta 

23,03 5,594 

Naponta 23,82 4,931 
Naponta többször 25,13 5,164 
Óránként 26,36 5,816 
Szinte állandóan 27,77 4,106 

Megfelelés Istennek 
 Átlag Szórás 
Ritkábban, mint 
naponta 

19,93 10,02 

Naponta 20,09 10,45 
Naponta többször 17,12 9,98 
Óránként 16,4 10,38 
Szinte állandóan 15,31 9,953 

Morális viselkedés 
 Átlag Szórás 
Ritkábban, mint 
naponta 

27,5 4,571 

Naponta 27,32 4,742 
Naponta többször 25,73 4,765 
Óránként 23,08 6,103 
Szinte állandóan 23,54 4,371 
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önértékelésben megmutatkozó fontossága
[F(4; 455) = 5,162; p = 0,0004**]. A vallásosabb
vizsgálati személyek (magasabb megfelelés
Istennek mutató) ritkábban használják a Face-
bookot [F(4; 455) = 7,670; p = 0,0000**]. Rit-
kábban járnak a Facebookon azok is, akik ön-
értékelésüket a morális viselkedést!l teszik
függ!vé [F(4; 455) = 7,670; p = 0,0000**].

Egyetlen esetben sem mutattunk ki szigni-
fikáns különbséget a Facebookot ismer!sökkel
és ismeretlenekkel is kapcsolattartásra haszná-
lók csoportjai között, így levonható a követ-
keztetés, hogy e területtel az önértékelési kon-
tingenciák nem függnek össze. A Facebooknak
kontaktus céljára való használata a kontingen-
ciák egyikével sem mutatott kapcsolatot. Meg-
lepetésre a személyes fényképekhez való hoz-
záférés tekintetében az Istennek való megfelelés
mutatónál jelentkezett különbség [F(3; 456) =
= 2,754; p = 0,0421*] és nem a várt küls! meg-
jelenés kontingenciánál. Azok, akik nyilváno-
sabban kezelik személyes fényképeiket,
e szempont mentén magasabb értékekkel jelle-
mezhet!k, tehát önértékelésük fenntartásában
a vallás fontosabb szerepet játszik.

Eltérés látható abban is, hogy a személyek
havonta mennyi id!t töltenek profiljuk testre
szabásával. Nincs eltérés az önértékelési kon-
tingenciák tekintetében azok közt, akik kap-
csolatban állnak korábbi párkapcsolataikkal
a Facebookon keresztül, és akik nem. A Face -
bookon elérhet! ismer!sök és az oda posztolt
fényképek száma szintén az önértékelési kon-
tingenciáktól függetlenül alakult.

DISZKUSSZIÓ

Kutatásunkban arra a kérdésre kerestük a vá-
laszt, hogy kapcsolatban állnak-e a Face-
book-használat paramétereivel az önértéke-
lési kontingenciák és a köt!dési stílusok. Az

eredményekb!l kit"nik, hogy mindkét té-
nyez!csoport összefügg a közösségi hálók
használatával, a kapcsolat a köt!dés esetében
egyértelm"bb és világosabban magyarázható.

A kontingenciák mér!eszközét, a CSW-t
megfelel! pszichometriai mutatókkal ren-
delkez! eszköznek találtuk, azzal együtt is,
hogy a jöv!ben további validáló vizsgála-
tokra lehet szükség. Els! hipotézisünk be-
igazolódott, ugyanis vizsgálatunkban a Face -
book-használat ritkább azoknál, akiknél az
ún. „privát” kontingenciák er!sebbek (külö-
nösen a morális viselkedés és az Istennek
való megfelelés késztetése). Ez az eredmény
ellentmond Stefanone és mtsai (2011) ered-
ményeinek, akik nem találtak összefüggést
a kontingenciák és a Facebook-használat
mértéke között. Az önértékelést er!sít! kap-
csolati és morális tényez!k, azaz a „bels!”
kontingenciák (Crocker és Wolfe, 2001) in-
kább az egészségesebb mérték", illetve rit-
kább Facebook-használatot valószín"sítik.
Az intenzív Facebook-látogatók esetében ki-
mutattuk a küls! megjelenés, az egyik „küls!”
meger!sít!kt!l függ! önértékelési kontingen-
cia szerepét, ami a második hipotézisünket
igazolja. Ez némileg ellentmond Zeigler-Hill
(2006) következtetéseinek, aki szerint a küls!
megjelenés kontingencia nem állt összefüg-
gésben az interperszonális kapcsolati m"kö-
désekkel, de egybevág Stefanone és mtsai
(2011) eredményeivel. Saját vizsgálatunk ada-
tai szerint azoknál intenzív a Facebookon való
jelenlét, akiknél a megjelenés er!sen befolyá-
solja az önértékelést. Ily formán a Facebookon
való jelenlét az önmegjelenítés egyik metafo-
rikus, virtuális formájának tekinthet!, és
együtt változik a fizikai nyilvánosság el!tti
kedvez! önprezentáció vágyával.

A felhasználók többsége, 73,7% havi
gyakoriságnál is ritkábban szerkeszti a Face -
book-profilját, 11,1% pedig havonta fél órát
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szán rá, tehát e tevékenység végeredmény-
ben nem elterjedt. Facebook-profiljukat az
önértékelésüket versengéssel növel!k szer-
kesztik a leggyakrabban, talán azért is, hogy
„versenyképesebbek” maradjanak. Mindez
összhangban van Stefanone és mtsai (2008)
eredményeivel, akik szerint egyesek ver-
sengési késztetés okán töltöttek több id!t
a profiljuk szerkesztésével. A versengési
kontingencia továbbá Zeigler-Hill (2006)
szerint is jelent!sen összefügg az internetes
önprezentációval. 

Ez részben egybevág Stefanone és mtsai
(2011) eredményeivel, akik azt találták,
hogy a n!k sok id!t töltenek a profiljuk csi-
nosításával. Ugyanennek a csoportnak egy
másik része viszont nagyon keveset szépít
Facebook-profilján, vélhet!en azért, mert
talán más, a Face booktól független területen
éli meg rivalizálását [F(5; 454) = 2,574; 
p = 0,0260*].

Nem igazolódott be az a (harmadik) hi-
potézisünk, hogy a küls! megjelenésre ala-
pozó kontingenciával együtt jár a nagyobb
mennyiség" fénykép megosztása, szélesebb
kör" hozzáféréssel. A fényképek hozzáféré-
sével kapcsolatban a minta nagy része
(71,7%) nem alkalmaz jelent!s korlátozást,
a teljes ismeretségi körben elérhet!vé teszi
!ket. Meglep! módon az Istennek való meg-
felelés magasabb mértéke jelentette a széle-
sebb körben közzétett képeket. Feltételez-
zük, hogy ennek az lehet a magyarázata,
hogy akinek mélyen belülr!l fakadó önérté-
kelési alapja van, az kevésbé tart a Facebook
közösségét!l jöv! esetleges negatív vissza-
jelezést!l, így bátrabban közöl magáról fo-
tókat. A vallásos Facebook-használók (akik
önértékelésüket Isten szeretetét!l teszik füg-
g!vé) e téren nagyobb bizalommal vannak
mások iránt, a Big Five-val kialakult korre-
lációk értelmében ugyan!k emberi kapcso-

lataikban általában is elfogadóbbak, barát-
ságosabbak, nyitottabbak. 

Összességében, ahogyan ezt Crocker, Luh-
ta nen és Cooper (2003) is sugallják, az önér-
tékelési kontingenciák el!re jelzik a külön-
böz! viselkedési formákat és egyes
tevékenységek kedvelését, így a Facebook-
használatot is. Stefanone és mtsai (2011)
eredményeivel összhangban, a virtuális
világban való viselkedés szempontjából
a személyes, privát kontingenciákat találtuk
jelent!snek, melyek leginkább a Facebook-
használat gyakoriságát befolyásolták. Az er!s
privát kontingenciák védenek a nagyon in-
tenzív használat ellen, ami érthet!, hiszen
a személy önértékelése ilyen esetekben in-
kább bels! meger!sít!kre támaszkodik
(erény, Isten szeretete), nem pedig a közös-
ségi médiából nyert visszajelzésekre. 

Az intenzív Facebook-használatra a be-
lebonyolódott köt!dés hajlamosít a legin-
kább, ahogyan ezt negyedik hipotézisünk-
ben feltételeztük. A biztonságosan köt!d!k 
– akik mintánkban egyébként alulreprezen-
táltak – bátrabban lépnek kapcsolatba a Face -
bookon ismeretlenekkel, hasonlóan a bele-
bonyolódott köt!dési mintájú válaszadókhoz.
A két csoport motivációi azonban eltér!k le-
hetnek. A belebonyolódott csoportnál ma-
gyarázati lehet!ségnek tekintjük a kapcsola-
tok miatti fokozott szorongást és aggódást,
amelyet e csoport tagjai éppen az intenzívebb
kommunikáció útján törekednek oldani. Az
e csoportba tartozók kapcsolati önértékelése
alacsonyabb, esetenként szerethet!ségükben
is kételkednek, minek következtében a virtu-
ális világban komfortosabban kommunikál-
hatnak, mint a való életben, az ott kapott visz-
szajelzések oldják szorongásaikat (Anders és
Tucker, 2000; Jenkins-Guarnieri és mtsai,
2012; Marshall és mtsai, 2013). Korábbi
vizsgálati adatok is meger!sítik, hogy e cso-
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port tagjai több kommentet tesznek közzé
a közösségi hálón (Andangsari, Gumilar és
Godwin, 2013). Whitty (2003) Winnicott el-
méletéb!l levezetett magyarázata nyomán az
internet e válaszadók számára olyan poten-
ciális teret jelent, ahol kreatív módon talál-
kozik a bels! realitás és a küls! valóság. Az
internet a kikapcsolódás, játék és a kreativi-
tás tere lehet, a kapcsolatok gyakorlóterepe,
ahol a kapcsolati kudarc kevésbé fáj, és ki-
sebb valószín"séggel fordul el!. A Faceboo-
kon bárkivel könnyebben, a küls! megjelenés
vagy a nonverbális viselkedés zavaró hatásai
nélkül kommunikálhatunk. A közösségi há-
lón az ismer!sök– vagy akár ismeretlen tár-
sak – bármikor elérhet!k, a kell! pillanatban
megoszthatjuk velük érzéseinket és gondo-
latainkat, és szükség szerint támaszt nyújt-
hatnak. A gyengébb köt!dési mintával ren-
delkez!k számára mindez kulcsfontosságú.
Mindemellett a belebonyolódott köt!dés"
válaszadókkal ellentétben az elkerül! köt!-
dés" személyek nem érzik magukat otthono-
san a Facebookon. Kutatási adataink szerint
kevésbé veszik fel ismeretségi hálójukba csa-
ládtagjaikat, ahogyan vélhet!en a való élet-
ben is hajlamosabbak távolságot tartani. Az
el!zetes kutatási adatok szerint az e köt!dési
csoportba tartozó személyek a Face bookot
kevésbé szívesen használják (Marshall és
mtsai, 2013; Oldmeadow és mtsai, 2013).
Úgy érzik, egyedül is jó nekik, a Face bookon
történteket pedig – korábbi köt!dési tapasz-
talataikhoz hasonlóan – akár még fájdalmas-
nak is élhetik meg (Andangsari, Gumilar és
Godwin, 2013).

A Facebook egyszerre használható
a meglev! kapcsolatok fenntartására, illetve
új ismeretségek kialakítására, de a felhasz-
nálók általában els!dleges céljának az el!b-
bit tekintik, az oldal segítségével egyfajta
szociális t!két m"ködtetnek (Lampe, Ellison

és Steinfield, 2006). Ebbe a keretbe illeszke-
dik, hogy válaszadóink jelent!s részének
(megközelít!leg 70 százalékának) van olyan
korábbi párkapcsolata, amelynek emlékét
már csak a Facebookon fennálló ismeretség
!rzi. Ennél jóval kisebb részük ápol kapcso-
latot a régi partnerrel a Facebook útján
(15,7%). Meglep! módon a korábbi párkap-
csolatoknak a Facebookon való fenntartása
sem a köt!déssel, sem pedig a kontingenci-
ákkal nem mutatott összefüggést.

Stefanone és mtsai (2011) érvelése szerint
a fényképek megosztása a közösségi hálóza-
ton arra hivatott, hogy jelezze a kapcsola-
tokhoz való viszonyt és figyelmet keltsen.
Saját válaszadóink esetében az önértékelési
kontingenciák, valamint a fényképek és
egyéb személyes információk megosztásá-
nak szabályozása vagy azok törlése között
minimális kapcsolat volt. Ez végeredmény-
ben nem mond ellent a szakirodalomnak, hi-
szen közelmúltbeli adatok tanúsítják (Gross
és Acquisti, 2005), hogy a Facebook-fel-
használók nagy része egyszer"en nem tartja
fontosnak a fényképekhez és személyes in-
formációkhoz való hozzáférés korlátozását.

Kutatásunk korlátai közt több fontos kö-
rülményt érdemes említenünk. Mindenek-
el!tt: vizsgálati személyeink többségükben
egyetemi hallgatók és n!k voltak. Az ered-
mények a kiegyensúlyozatlan nemi arányok
miatt korlátozott érvényesség"nek tekinthe-
t!ek, és els!sorban n!kre vonatkoztathatóak.
A köt!dési stílusokkal kapcsolatban nyert
adataink alapján mintánkba az átlagosnál több
bizonytalan köt!dés" személy került, ami
akár torzíthatta is az eredményeket. A jelen
kutatásban mindemellett nem vizsgáltuk – de
következ! kutatásainkban tervezzük feldol-
gozni – a köt!dés és az önértékelési kontin-
genciák egymás közti kapcsolatát, szükséges
volna továbbá tanulmányozni ezek egymáshoz
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SUMMARY
CONTINGENCIES OF SELF-WORTH, 

ATTACHMENT PATTERNS AND FACEBOOK

Background and aims: Our research aim was to determine the connection between contingencies
of self-worth, and attachment patterns on Facebook. Methods: We have 460 university students
in our sample (most of them women, aged 26,81 ±8,406) who completed our questionnaires
(RQ, Bartholomew & Horowitz 1991, ECR-R, Fraley et al., 2000, CSW, Crocker & Wolfe,
2001) online. Results: Our results showed that intensive Facebook users have Ambivalent/
resistant attachment styles. Users with a Secure attachment style are less frequently using
Facebook. Avoidant users are less frequently using the social network for keeping in touch
with their close social contacts/acquaintance (e.g. family members). Those user with
significantly higher Private-based contingencies (e.g. virtue, and God’s love) tend to use
Facebook less and to keep less contact with others. Intensive Facebook use was more typical
for the users with high Public-sphere contingencies. Users with high score on Competition
contingence spent more time managing their Facebook profiles. None of the CSW had
a significant relationship with either Attachment styles or with the presence of the ex-partner
among the contacts on Facebook. Discussion: We assume that users with strong Public
contingencies (especially Appearance) are more likely to use Facebook intensively along with
those who have Ambivalent/resistant attachment styles.
Keywords: Internet, Facebook, Contingencies of self-worth, attachment style
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mélyek bevonásával megvizsgáljuk a lehet-
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