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2004-es bevezetését követ!en a Facebook
rendkívüli gyorsasággal vált a leglátogatot-
tabb online felületté, használata milliók kap-
csolati hálóját és információforrását változ-
tatta meg, létrehozva a szociális viselkedés
teljesen új színterét. A platform a szociál -
pszichológia számára egy egész világra ki-
terjed!, generációkat átível!, különböz! de-
mográfiai csoportokat magában foglaló
kutatási felületet biztosít a társas viselkedés
vizsgálatára. 

MIÉRT ÉRDEMES KUTATNI? 

A Facebook vizsgálata több okból sem egy-
szer": a felhasználók köre gyorsan b!vül,
ami a használati mintázatokban és jelleg-
zetességekben is hamar tükröz!dik, más-
részt a rengeteg technológiai fejlesztés,
a felhasználókat érint! szabályozások vál-
tozása is nehezíti a jelenség megragadását,
hamar elavulttá teszi az eredményeket.
Mindezek ellenére több érv hozható fel

ÖSSZEFOGLALÁS

Célkit!zések: A cikk arra vállalkozik, hogy összefoglalja a Facebook szociálpszichológiai re-
levanciájú kutatásait. A mára viszonylag terjedelmes szakirodalmat öt f! kérdés köré szervezve
mutatom be. Els!ként azokat a kutatásokat ismertetem, melyek a Facebook-felhasználók
szociodemográfiai és pszichológiai jellemz!it és az azokhoz kapcsolódó tevékenységeket ír-
ják le. A második kérdés a konkrét Facebook-aktivitásokra fókuszál. A harmadik a használat
hogyanjára koncentrál, vagyis arra, hogy hogyan használják a felhasználók a Facebook kínálta
lehet!ségeket. A negyedik kategóriába tartozó vizsgálatok a miértre keresik a választ, a mo-
tivációkat tárják fel. Az utolsóként bemutatott kutatások pedig a Facebook individuális, in-
terperszonális és társadalmi szint" következményeit járják körül. Az összefoglaló kitér az ed-
dig elhanyagolt témákra és módszerekre is.
Kulcsszavak: Facebook, közösségi média, szociálpszichológia, motiváció, privacy, énbemu-
tatás
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a kutatások hasznossága és szükségessége
mellett (Wilson et al., 2012).

A Facebookot hatalmas sikere önmagá-
ban is kutatásra érdemessé teszi. Mára a tár-
sadalmi kontextus fontos részét képezi, és
a társas jelenségek egy része már csak a Face-
bookon folyó aktivitásokkal együtt értel-
mezhet!. Miért csatlakoznak hozzá ilyen so-
kan? Miért válhatott ilyen gyorsan ennyire
elterjedtté? Milyen szükségleteket elégít ki? 

A második ok módszertani: a Facebook-
aktivitások konkrét, megfigyelhet! adatokat
jelentenek. A Facebook felületén – a techno-
lógia jellegzetességeib!l adódóan – szinte
minden rögzített, és ez a folyamatosan b!-
vül! adatbázis olyan társas jelenségekr!l tá-
jékoztat (önbemutatás, ismerkedés, baráti
csevegés), melyekr!l korábban csak indirekt
módon vagy nehézkesen lehetett adatokat
nyerni. A szociális háló segítségével túl lehet
lépni az önbevallásos tesztek módszertani
gyengeségein, továbbá lehet!séget ad longi-
tudinális, valamint kulturális összehasonlí-
tásra is, mi több, az így kapott adatok ökoló-
giai validitása igen magas.

Azt sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy
a Facebook társas következményei jelent!-
sek, individuális, interperszonális, csoport- és
társadalmi szinten is. 

A Facebook-alkalmazások sokszín" le-
het!ségei, illetve használatának kiterjedt kö-
vetkezményei miatt a közösségi háló több
diszciplína számára is kínál kutatási témákat
(például politikatudomány, jogtudomány, pe-
dagógia, pszichológia vagy médiakutatás).

A KUTATÁSOK TÍPUSAI

A Facebook szociális életünkben betöltött je-
lent!ségét már a társadalomtudomány kép-
visel!i is felfedezték, de kutatása egyel!re

nélkülözi akár a konszenzuális keretet, akár
a szisztematikusságot. A cikkek változatos
sokszín"séget mutatnak mind megközelíté-
sükben, mind módszertanukban. A jelen cikk
a szaporodó kutatásokat szociálpszichológiai
szempontból tekinti át, ez mind a kiválasztott
cikkek témájában, megközelítésében, mind
azok kategorizálásában tükröz!dik. 

Cikkem ötletadója és kiindulópontja egy
2012-ben született amerikai összegz! írás
(Wilson et al., 2012), amely a 2005 és 2011
között született Facebook-kutatással kapcso-
latos társadalomtudományi cikkeket tekin-
tette át. A szerz!k a fellelt 412 tanulmányt
témájuk alapján öt kategóriába sorolták 
(1. táblázat).

Munkám során nagyban támaszkodtam
e felosztásra, de a két megközelítés között
van némi eltérés. Az amerikai szerz!k a meg-
lév! kutatások fel!l közelítettek, míg én in-
kább a Facebook lehet!ségeib!l indultam ki.
A szakirodalom segítségével megpróbáltam
bemutatni az összes olyan kutatási kérdést,
mely számot tarthat a társadalom-lélektannal
foglalkozók érdekl!désére. Természetesen
lehetetlen megemlíteni az összes kapcsolódó
cikket, ezért azt az elvet követtem, hogy azo-
kat témakörönként összefoglalom, illetve ki-
emelek egy-egy valamilyen szempontból fi-
gyelemreméltó kutatást. 

Ebben az összefoglalóban a kutatásokat
alapvet!en a kommunikációkutatás klasszi-
kus kérdése: Ki, mit, hogyan, miért, milyen
hatással? alapján kategorizáltam (2. táblá-
zat).

KI (HASZNÁLJA A FACEBOOKOT?)

Maga a Facebook folyamatosan szolgáltat ön-
magáról alapvet! statisztikai adatokat. Ezek
szerint 2012-ben az átlagos felhasználónak
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130 ismer!se volt, havonta 90 alkalommal
osztott meg az üzen!falán valamit, és több
mint nyolcvanféle közösségnek, csoportnak, és
online szervezett eseménynek volt a tagja
(Face book, 2012). Ma összesen több mint 
1 milliárd (!) felhasználója van az oldalnak, kö-
zülük Magyarországon 4 300 000 felhasználó
él, ez a hazai internetez!k kétharmadát jelenti.
A magyar felhasználók 48%-a férfi, 52%-a n!,
és a 18 és 34 év közöttiek majdnem a felhasz-
nálók felét adják ki (socialbakers.com).

A Facebook rendelkezik egy saját kuta-
tói csoporttal is (Backstrom et al., 2011),
akik a pszichológiai kutatások történetének
egyik legnagyobb elemszámú mintáját vizs-
gálták meg: 721 000 000 felhasználó 69 mil-
liárd kapcsolatát. Eredményeik szerint a fel-
használók 92%-a négylépésnyi távolságban
van egymástól. 20%-uk kevesebb mint 25,
50%-uk több mint 100 és nagyon kis hánya-
duk több mint 5000 körüli ismer!ssel ren-
delkezik. 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014, 14(1):113–132. 

1. táblázat. A Facebook kutatásának f! kategóriái 
Wilson és munkatársainak elemzése alapján (Wilson et al., 2012)

2. táblázat. A Facebook-kutatások lehetséges irányai

Ki? Kik használják a Facebookot? Milyen demográfiai és pszichológiai jellemz k mentén 
írhatók le? Meghatározzák e ezek a jellemz ik azt, hogy konkrétan milyen 
tevékenységeket végeznek az oldalon? 

Mit? Mit csinálnak az emberek a Facebookon? Milyen lehet ségeket kínál a technológia 
és melyeket használják ezek közül szívesen? Mely aktivitások a legnépszer bbek és 
melyek kevésbé? Hogyan kategorizálhatók ezek az aktivitások? 

Hogyan? Hogyan használják a felhasználók a Facebook kínálta lehet ségeket? Ebben milyen 
személyek, csoportok vagy kultúrák közti különbségeket lehet találni? 

Miért? Melyek a Facebook használat legf bb motivációi? Vannak e ebben tendenciózus 
különbségek a különböz  nem , korú vagy kultúrájú személyek között? 

Milyen 
hatással? 

Milyen hatást gyakorol a Facebook a szociális életünkre? Milyen individuális, 
interperszonális és társadalmi szint  következményei vannak a használatnak? 
Milyen el nyökkel és milyen veszélyekkel jár? 

Kutatási terület Cikkek száma % Kapcsolódó kutatási kérdés 
Felhasználók leíró 
jellemzése 

97 24% Ki használja a Facebookot és mit 
csinálnak a felhasználók az oldalon? 

A Facebook használat 
motivációi 

78 19% Miért használják az emberek a 
Facebookot? 

Énbemutatás 50 12% Hogyan prezentálják önmagukat az 
emberek a Facebookon? 

A Facebook szerepe a 
társas interakciókban 

112 27% Hogyan hat a Facebook a csoportok és 
az egyének közötti kapcsolatokra? 

Privacy és 
információmegosztás 

75 18% Miért osztanak meg az emberek 
személyes információkat a 
Facebookon? 

Összesen 412 100%  
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A felhasználókat leíró kutatások f!ként
demográfiai összehasonlításokat végeznek.
Ezekb!l kiderül, hogy vannak bizonyos nemi
és életkorbeli különbségek mind a faceboo-
kozás mennyiségét, mind az ottani aktivitá-
sokat tekintve. Egy svéd kutatás szerint a n!k
több id!t töltenek a Facebookon, továbbá el-
kötelezettebbek és aktívabbak (Denti et al.,
2012). A férfiakkal összevetve kétszer annyi
n! érezte úgy, hogy nem tudja elképzelni,
hogy hosszabb ideig nem lép be az oldalra.
Az ausztrál kormány által megrendelt kutatás
hasonló eredményre jutott: míg a fiatal (14–
17 éves) lányok 72%-ának, addig az ilyen
korú fiúk csak felének volt profilja valame-
lyik közösségi hálózaton (ACMA, 2008).
Hasonló hozzáállás jellemzi a fiatalokat is, az
id!sebbekhez képest. 14–26 évesek töltik
a legtöbb id!t Facebook-használattal, az id!-
sebbek sokkal kevesebb id!t szánnak rá. Egy
amerikai kutatás azt találta, hogy a fiatalabb
felhasználóknak (15–30 év között) 11-szer
több ismer!se van, mint az ötven felettieknek
(Quinn et al., 2011). A generációk közti kü-
lönbségek azonban szépen lassan elmosódni
látszanak: míg kezdetben a Facebook kifeje-
zetten az egyetemek és f!iskolák hallgatóiból
állt, 2010-re a felhasználók 28 százalékát
a 34 év felettiekb!l álló demográfiai csoport
tette ki (Facebook, 2010). 

A kifejezetten pszichológiai megközelí-
tés" cikkek nagy része a felhasználókat sze-
mélyiségjegyeik alapján (leggyakrabban
a Big Five öt dimenziója mentén) írja le. Az
extravertált emberek több id!t töltenek
a Facebookon (Moore és McElroy, 2012),
több ismer!sük van (Amichai-Hamburger és
Vinitzky, 2010; Ryan és Xenos, 2009), több
csoporthoz tartoznak (Ross et al., 2009) és
több képet osztanak meg (Moore és McElroy,
2012), mint az introvertáltak. Ez utóbbi cso-
port, vagyis azok, akik személyes kapcsola-

taikban érzékenyebbek, aggódóbbak és ke-
vésbé kezdeményez!k, inkább fordulnak
a virtuális világ felé (DeWall et al., 2009), to-
vábbá azt is kimutatták, hogy az aktív hasz-
nálók érzékenyebbek az elutasításra, mint
azok, akik nem használnak Facebookot
(Farahani et al., 2011). A neuroticitás dimen-
zión magas pontszámot elér!k gyakrabban
használják az üzen!falat, mint a stabilabbak
(Ross et al., 2009), illetve általában is több
id!t töltenek Facebook-használattal (Moore és
McElroy, 2012). A Big Five és a felhasználói
profilok kapcsolatát vizsgáló kutatások közül
az egyik legérdekesebb kutatásban a felhasz-
nálók által kitöltött személyiség-kérd!ív ered-
ményét vetették össze az adott felhasználó
profilján található információkkal és meg-
osztásokkal. Nyelvhasználati (aktív és pasz-
szív szavak aránya, affektív szavak aránya stb.)
és egyéb megadott jellemz!k (barátok száma,
az egocentrikus hálózat s"r"sége, aktivitások
száma), valamint a Big Five faktorai között
összefüggést találtak, ami azt jelenti, hogy az
általunk megosztott tartalmakból megjósol-
hatók személyiségjellemz!ink (Golbeck et
al., 2011). A Big Five-on kívül a nárcizmus is
el!kel! helyet kap a vizsgált személyiségté-
nyez!k között. Ezen kutatások szerint a nár-
cisztikus személyek gyakrabban használják
a Facebookot (Ryan és Xenos, 2009), továbbá
!k azok, akik több képet osztanak meg és ál-
landó rendszerességgel frissítik az állapotukat
(Buffardi és Campbell, 2008; Mehdizadeh,
2010). A kutatások során vizsgálták még az
önbecsülést mint személyiségvonást (Meh-
dizadeh, 2010), a valahová tartozás szükség-
letét (Gangadharbatla, 2010), a köt!dési stí-
lust (Oldmeadow et al., 2013) és a lezárás
iránti igényt is (Gangadharbatla 2010) a Face -
book-használattal összefüggésben. Egy pszi-
chográfiai szegmentációt eszközül használó
kutatás (Evans et al., 2012) hat Facebook-
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felhasználói típust különböztetett meg de-
mográfiai, aktivitásbeli és motivációs szem-
pontok alapján: (1) a rajongók (a használók
18%-a), akik jellemz!en politikai vagy m"-
vészeti csoportokhoz csatlakoznak; (2) az ön-
reklámozók (16%), akik els!sorban inkább
nyilvános, mint privát hálózatként használják,
gyakran üzleti célokra, saját személyes
„brand”-jük építésének, vagy társadalmi t!-
kéjük felhalmozásának céljából; (3) a keres!k
(22%) els!sorban hírek keresésére használják
a Facebookot, f!ként média- és szórakozási
eszközként tekintenek rá; (4) a befolyásolók
(17%) f!ként videókat, linkeket osztanak
meg, kevésbé használják a privát funkció-
kat; (5) a játékosok (4%) leginkább a játé-
kokat, applikációkat, online kuponokat hasz-
nálják, és jellemz!en ugyanannyi aktivitást
folytatnak idegenekkel, mint ismer!sökkel;
(6) a semlegesek (23%) használják legrit-
kábban, akkor is f!leg a sz"k társas köreik-
kel való kapcsolattartásra. A témához kap-
csolódóan e lapszám egyik tanulmánya
a Facebook-felhasználók önértékelési kon-
tingenciáit és köt!dési stílusát járja körül
(Tóth és Mirnics, 2014).

Noha a felhasználók jellemz!it leíró ku-
tatások a legtipikusabb és legelterjedtebb
Facebook-kutatások közé tartoznak, még
mindig vannak el!ttük kiaknázatlan lehet!-
ségek, például eddig kisebb hangsúlyt kaptak
a kultúrközi vagy longitudinális összehason-
lítások. 

MIT 
(CSINÁLNAK A FELHASZNÁLÓK

A FACEBOOKON?)

A Facebookon folytatható aktivitások sora
hosszú és nagyon változatos. Vannak aktív és
passzív tevékenységek, népszer" és kevésbé

népszer" aktivitások, szociális vagy infor-
mációs jelleg"ek, társasak vagy magányosak.
Idetartoznak például – a teljesség igénye nél-
kül – az üzenetküldés, a megosztás (status
update), a lájkolás (like), a bökés (poke), a be-
jelentkezés egy adott lokációról (check-in),
jegyzetek írása (note), az üzen!falra írás,
csoportok vagy események létrehozása, vagy
a már meglév!khöz való csatlakozás, mások
profiljának nézegetése, vagy a számos Face-
bookon játszható játék használata (FarmVille,
Pet Society, Mafia Wars). Az egyik legna-
gyobb internetet kutató intézet, a Pew Inter-
net felmérése szerint a három legnépszer"bb
tevékenység az ismer!sök bejelölése és visz-
szajelölése, a lájkolás és a privát üzenetek
küldése (Pew Internet, 2011). Felmérésük
szerint a felhasználók 20–30%-a számít kie-
melked!en aktívnak (power user), akikre az
jellemz!, hogy egy-két aktivitástípusra „spe-
cializálódnak”. Az aktivitások típusában
nemi különbségeket is találtak: a nemi szte-
reotípiáknak megfelel!en azt tapasztalták,
hogy a férfiak többször kezdeményeznek is-
meretséget (friending), míg a n!k gyakrabban
vannak a fogadó oldalon. A statisztika azt is
kimutatta, hogy minél több ismer!se van va-
lakinek, annál valószín"bb, hogy „túllép”
a passzív Facebook-használaton és aktívabb
tevékenységbe kezd (Pew Internet, 2011).
Joinson (2008) faktoranalízis segítségével
a Facebook-aktivitásokat a következ! kate-
góriákba sorolta: (1) kapcsolatok ápolása;
(2) hasonsz!r"ek felkutatása (hasonló em-
berekkel való találkozás, csoportokhoz való
csatlakozás); (3) fotók posztolása és nézege-
tése; (4) játékok, applikációk, kvízek hasz-
nálata; (5) nyomozás: mások profiljának és
tevékenységének figyelése; (6) mások társas
hálózatának feltérképezése. 

A legtöbb kutatás a Facebook vizsgálatakor
nem különíti el a különböz! tevékenységek
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pszichológiai hátterét. Az alábbiakban azt
a két aktivitást ismertetem részletesen, me-
lyek szociálpszichológiai szempontból kife-
jezett figyelmet érdemelnének. Az els!
a megosztás, mely videók, cikkek, bejegyzé-
sek, saját írások, fényképek nyilvános köz-
zétételét (posztolását) jelenti. A felhaszná-
lók összesen közel négymilliárd megosztást
tesznek közzé naponta és kétszázötvenmillió
képet töltenek fel (Facebook, 2012). E meg-
osztások segítségével a felhasználók közve-
títhetik ismer!seik felé ízlésüket, vélemé-
nyüket és életvitelüket, így hatékonyan
formálva másokban a saját magukról kiala-
kított képet, valamint szorosabbra f"zhetik
a szálakat a hasonló érdekl!dés", de koráb-
ban csak távoli ismer!sökkel. A kevés, kife-
jezetten megosztásra koncentráló kutatás
egyike 2500 felhasználót vizsgált kérd!íves,
fókuszcsoportos és interjús módszerrel
(Brett, 2011). A kutatás a megosztás jellege,
a hozzá kapcsolódó értékek, az énprezentáció
célja és a mögöttes motivációk alapján hat-
féle megosztó személyiséget különböztetett
meg: az altruistát, a karrieristát, a „hipsz-
tert”, a bumerángot, az összeköt!t és a sze-
lektálót. 2012-ben jelent meg a megosztással
kapcsolatos kutatások egy figyelemreméltó
példája, mely kísérleti úton próbált választ ta-
lálni arra a kérdésre, hogy a megosztások
mennyisége milyen hatással van a magány -
érzésre. A kísérleti csoport résztvev!it arra
kérték, hogy egy héten keresztül többet posz-
toljanak, mint szoktak, míg a másik csoport
nem kapott semmilyen instrukciót. El!bbiek
kevésbé érezték magukat magányosnak, és
úgy érezték, szorosabban köt!dnek barátaik-
hoz. Érdekes módon ez a változás teljesen
független volt attól, hogy kaptak-e visszajel-
zéseket a posztjaikra (Deters és Mehl, 2012).
Egy magyar egyetemközi kutatás (Szabó,
2013; Ujhelyi, 2013) a megosztás mögötti

motivációkat próbálta feltárni, összekötve
azokat a posztolás el!tt és után átélt felel!s-
ségérzettel, továbbá felrajzolta a megosztás
szempontjából markánsan eltér! Facebook-
felhasználók profilját.

Mint mindent, a megosztást is lehet túl-
zásba vinni (oversharing), ami mennyiségi
(túl sok információ) és min!ségi (túl intim in-
formáció) szinten is megjelenhet. Egy brit
felmérés szerint azok között, akik töröltek va-
lakit az ismer!seik közül, negyvenhat száza-
lék jelölte meg legf!bb indoknak azt, hogy az
adott személy túl sokat szerepelt a kezd!-
lapjukon fényképeivel, videóival, bejegyzé-
seivel (MyVoucherCodes, 2012). A túlzásba
vitt megosztás torzíthatja mindennapi visel-
kedésünket és a helyzetek nem megfelel!
kezeléséhez, illetve személyiségtorzuláshoz
vezethet. Rice szerint (2009) a túlzott meg-
osztás egyfajta kísérlet lehet arra, hogy fel-
keltsük mások érdekl!dését. A kutató szerint
legrosszabb esetben egyfajta érzelmi por-
nóvá válik: a meghittség látszatát adja, a kap-
csolatokba befektetett elkötelezettség vagy
id! nélkül. Tari (2010) úgy fogalmaz, hogy az
oversharing jelensége az érzelmek levezeté-
sének gátolatlansága, és leginkább az ala-
csony mérték" frusztrációt"résb!l fakad, tu-
lajdonképpen egyfajta érzelmi inkontinencia. 

A Facebook 2010-ben egy els!re aprónak
t"n! funkciót épített be az oldalra: a Tetszik
(like) gombot. A személyek a kis ikonra való
kattintással közölhetik ismer!seikkel, hogy
azok képei, videói vagy bármilyen egyéb
megnyilvánulásai elnyerték a tetszésüket.
A lájkolás népszer"sége egyszer"ségében
rejlik: egy gombnyomással többféle pszi-
chológiai és kommunikációs igényünket tud-
juk kielégíteni. Amellett, hogy jelezhetjük
vele, hogy egy adott tartalom kedvünkre
való, tudatosan formálhatjuk saját énprezen-
tációnkat, hiszen az általunk lájkolt tartal-
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mak online megjelenésünk épít!kövei. A láj-
kolás evolúciós perspektívából felfogható
a kurkászás egy formájának is, vagy más ér-
telmezési keretben a tranzakcióanalízis
„stroke” fogalmának feleltethet! meg (Nagy,
2010). A gomb megnyomása egy adott márka
vagy személy iránti lojalitás kifejezésére is
szolgálhat, továbbá kontextustól függ!en je-
lenthet gratulációt vagy együttérzést, felhív-
hatja az adott tartalomra a figyelmet, esetleg
jelzésként szolgálhat arra, hogy egy adott
személlyel azonos az érdekl!dési körünk
(Varga, 2012). 

Egy érdekes magyar kutatás (Orosz et al.,
megjelenés alatt) a Facebook kapcsolati státusz
funkciója és a kapcsolat iránti elkötelez!dés
összefüggéseit vizsgálta kérd!íves módszerrel.
A szerz!k eredményei szerint a kapcsolati stá-
tusz feltüntetése er!sebb romantikus érzelme-
ket és féltékenységérzést implikál, vagyis „di-
gitális jegygy"r"ként” funkcionál. 

HOGYAN 
(HASZNÁLJÁK AZ EMBEREK

A FACEBOOKOT?)

A használat hogyanját vizsgáló kutatók nagy
része az énbemutatásra koncentrál. A Face-
book-profil létrehozásával az egyén tulaj-
donképpen online identitását építi fel, mely
folyamat visszahatásként az én jobb megis-
merésével is együtt járhat. Az egyik legin-
kább el!térben lév! kérdés az, hogy az online
megjelenített kép mennyire tükrözi a valósá-
got. Több kutatás is hasonló következtetésre
jutott: a felhasználók általában viszonylag
pontos képet mutatnak az offline énjükr!l
(Waggoner et al., 2009; Weisbuch et al.,
2009). Ezt az ún. kiterjesztett valóság hipo-
tézist (Back et al., 2010) magyarázhatja egy-
részt az, hogy a Facebook esetében az offline

barátság vezet az online ismeretséghez és
nem fordítva (Lampe et al., 2006; Ross et al.,
2009), így a felhasználót személyesen is is-
mer!k észrevennék, ha a profil tulajdonosa
nem mondana igazat, vagy pozitívabb képet
festene magáról (Lampe et al., 2006; Ross et
al., 2009). Másik magyarázó tényez! lehet,
hogy az egyén általában azt szeretné, ha má-
sok úgy látnák !t, mint ahogyan ! saját magát.
Ugyanakkor azt a feltételezést is alátámaszt-
ják empirikus bizonyítékok, hogy az online
megjelenített kép egy idealizált énprezentá-
ciót tükröz (idealizált virtuális identitás hi-
potézis, Manago et al., 2009). Egy tanulmány
például azt mutatta ki, hogy az introvertált,
alacsony önértékelés" és a személyes kap-
csolataikban nem túl népszer" felhasználók
(Zywica, Danowski, 2008), illetve a nárcisz-
tikusként leírható személyek (Buffardi,
Campbell, 2008) bevallottan igyekeznek po-
zitívabb, népszer"bb képet adni magukról
Facebookon. Az önfényezés hatásosságára
azonban nem találtak bizonyítékot: a profil
független értékel!i átláttak a csaláson és he-
lyesen ítélték introvertáltnak vagy nárciszti-
kusnak a profil tulajdonosait (Zywica,
Danowski, 2008; Buffardi, Campbell, 2008).
A felhasználó feltételezései az észlelt közön-
ségr!l és a kulturális normák szintén befo-
lyásolhatják az énprezentációt. Egy tanul-
mány rámutatott, hogy a német diákok
kevésbé hajlamosak illetlen tartalmakat kö-
zölni Facebookon, mint az amerikaiak (Karl
et al., 2010). 

A legtöbb információt az énr!l a profil tu-
lajdonosa maga szerkeszti, ám a megfigyel!k
benyomására hat az ismer!sök száma és azok
jellemz!i is (Walther et al., 2008). Egy vizs-
gálat azt tárta fel, hogy az ismer!sök száma
és a profil tulajdonosának észlelt vonzósága
közötti korreláció egy fordított U alakú gör-
bével írható le: kb. 300 ismer!sig növekszik,
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onnantól viszont csökken, talán mert nem
hiteles a túl magas ismer!sszám (Tong et al.,
2008). Egy másik kutatás szerint az üzen!-
falra író személyek népszer"sége hat a fel-
használó megítélésére; ugyanazt az embert
vonzóbbnak találták, amikor a falán szerepl!
bejegyzések népszer" személyekt!l szár-
maztak, mint amikor ugyanazokat a bejegy-
zéseket kevésbé népszer" személyekt!l ere-
deztették. Talán e jelenség miatt férfiak és
n!k egyaránt szeretnek vonzó fotókkal ren-
delkez! emberek ismer!seivé válni (Wang
et al., 2010) és kevésbé rejtik el a népsze-
r"bbek hozzászólásait még akkor is, ha azok
negatívak voltak (Pena és Brody, 2011). Min-
dent egybevetve e tanulmányok mutatják,
hogy az ismer!sök jellemz!i közvetve, de
er!sen hatnak a mások által észlelt énképre
(Tong et al., 2008).

A kutatások másik része a Facebook és
a valós élet egymásra hatását járja körül, egy
nemrég megjelent taiwani tanulmány (Hsu et
al., 2011) például a kapcsolatok közelsége és
az ezekkel a személyekkel folytatott online
interakció mennyisége közötti összefüggése-
ket vizsgálta. Az interakciókat és a barátokat
is különböz! típusokba sorolták (ez utóbbia-
kat a kapcsolat közelsége szerint). Eredmé-
nyeik szerint az egyének több felkérést kap-
tak és fogadtak el távolabbi barátaiktól, míg
a közelebbiek esetében sokkal személyesebb
kommunikációs formákat használtak, ugyan-
akkor ezen intimebb kommunikációs formák
gyakorisága nem tért el szignifikánsan a tá-
volabbi barátaikkal folytatott azonos típusú
kommunikációtól. Weisbuch és munkatársai
(2009) azt a kérdést vetették fel, hogy a vir-
tuális világban kapott „lájkok” milyen kap-
csolatban állhatnak a valós világbeli kedvelt-
séggel. Az eredmények alapján korrelációt
fedeztek fel az els! benyomás alapján kiala-
kult pozitív benyomás és a személyek Face-

book-oldalának megtekintése utáni lájkolá-
sok között. A proszociális magatartás való
életbeli és online formája közötti korreláció
feltárására irányult a DePaul Egyetem kuta-
tása (Wright és Li, 2011). A kutatás igazolta
eredeti hipotézisüket, miszerint az egyének
online életüket az offline világukhoz hason-
lóan szervezik. Egy tanulmány azt vizsgálta,
hogy az online és offline én közti különbség
mértéke hogyan függ össze bizonyos pszi-
chológiai és szociális jellemz!kkel. A vizsgált
változók közül kett! korrelált szignifikánsan
az online és offline reprezentáció közti kü-
lönbség nagyságával: az offline szociális be-
ágyazottság és a privát éntudatosság (Qiu et
al., 2010). Hagger-Johnson és munkatársai
(2011) azt vetették fel, hogy mivel a Face-
book-profilok egyre gyakrabban kerülnek el!
bírósági tárgyalásokon bizonyítékként, vali-
ditásukat és reliabilitásukat feltétlenül vizs-
gálni kell. Vizsgálatukban egy általános sze-
mélyiségteszt eredményeit vetették egybe
a profilon feltüntetett érdekl!dési körökkel, és
azt találták, hogy a személy valós jellemz!i és
a Facebook-profilja közti összefüggés kon-
zisztensebb és er!sebb férfiak esetében. 

A használat mikéntjét vizsgáló tanulmá-
nyok következ! csoportja az önfeltárás és
a személyes információk megosztásának ve-
szélyeivel foglalkozik. A közösségi háló an-
nál értékesebb felhasználói számára, minél
több és „min!ségibb” információ található
rajta, az oldal fejleszt!i ezért a legváltozato-
sabb technológiai fejlesztésekkel próbálják
el!segíteni a minél egyszer"bb, gyorsabb
adatáramlást és a kommunikációt. Ennek
megvannak a maga hátulüt!i: a személyes in-
formációkkal való visszaélés lehet!sége,
rosszindulatú pletykák gyors elterjesztése,
rágalmazás, zaklatás, pedofil támadás, vagy
akár identitáslopás formájában (Wilson et
al., 2012). Az oldal a védekezésre is módot
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ad, például többféle biztonsági beállítási le-
het!séget kínál, melyek segítségével kont-
rollálhatjuk, hogy ki nézheti meg profilunkat,
megosztásainkat, ki küldhet nekünk szemé-
lyes üzenetet, vagy ki írhat a falunkra. Az
egyik els! tanulmány, mely a személyes ada-
tok védelmével (privacy) foglalkozott, 2005-
ben született, több mint 4000 f!s egyetemista
minta megkérdezésével (Gross és Acquist,
2005). Az eredmények szerint a diákok fele
adta meg lakcímét és 40%-uk a telefonszá-
mát, míg csak egy elhanyagolható kisebbség
(kevesebb, mint 1%) töltött id!t védelmi be-
állításainak megváltoztatásával. A következ!
években lefolytatott felmérések (Fogel és
Nehmad, 2009; Dey et al., 2012) azonban ar-
ról számoltak be, hogy az id! múlásával
egyre inkább tudatosulnak a felhasználókban
a biztonsági veszélyek, így a megosztással
kapcsolatos hozzáállásuk egyre óvatosabbá
vált. Ezzel együtt azonban az is kirajzoló-
dott, hogy az attit"dök és a tényleges visel-
kedés között szakadék tátong. Ugyanazok,
akik azt válaszolták, hogy nagyon aggódnak
amiatt, hogy idegenek is megtudhatják, hogy
hol élnek, a nagy nyilvánosság számára is
hozzáférhet!vé tették lakcímüket. Egyes ku-
tatók azt javasolták, hogy az adatbiztonság-
gal kapcsolatos aggodalmakat és a viselke-
dést ne egy dimenzió mentén fekv!nek
tekintsék, hanem két különböz!nek, melye-
ket más és más faktorok befolyásolnak
(Christofides et al., 2009).

MIÉRT 
(HASZNÁLJÁK AZ EMBEREK

A FACEBOOKOT?)

A Facebook használói különböz! szempon-
tok mentén és különböz! célok érdekében
használják a közösségi oldalt. Az ott folyó

társas viselkedések hatásmechanizmusának
megértéséhez a motivációk azonosítása lét-
fontosságú. Annak tanulmányozására, hogy
milyen motivációk állnak a használat hátte-
rében, a legtöbb kutatás a használat és szük-
ségletkielégítés (Uses and Gratifications)
funkcionalista elméletéb!l indul ki, melynek
alapfeltevése, hogy a médiahasználók racio-
nális döntéshozóknak tekinthet!k, akik a vár-
ható hasznot és el!nyöket figyelembe véve
tudatosan és aktívan választanak a média ál-
tal kínált lehet!ségek közül. Az 1940-es
években született elmélet számtalan kutatást
inspirált, melyek motivációk tömkelegét azo-
nosították a különböz! tömegkommuniká-
ciós eszközök használata során.

E motivációkat többféle kategória-rend-
szerbe lehet illeszteni, én ezúttal az egyik
legtöbbet idézettet, Katz, Gurevitch és Haas
(1973) tipológiáját követtem, melyet ugyan
eddig leginkább a hagyományos médiumokra
alkalmaztak, de a Facebook-használathoz
kapcsolódó motivációk rendszerezésére is
alkalmas.

Szociális integratív szükségletek. A Face-
book mindenekel!tt szociális célokat szolgál:
lehet!vé teszi már meglév! kapcsolatok ápo-
lását (Joinson, 2008; Lampe et al. 2006); új
kapcsolatok kialakítását; régebbi kapcsolatok
felfrissítését; társas események szervezését és
társas támogatás keresését (Tosum, 2012).
Egy hongkongi kutatás (Cheung et al., 2011)
szerint a társadalmi nyomás motiválja leg -
inkább a diákokat a regisztrációra, az, hogy
jelen szeretnének lenni egy adott szociális
közegben. A megosztás kapcsán már emlí-
tettük a társas kurkászás jelenségét, mely
evolúciós gyökerekre vezethet! vissza: az
állatvilágban fontos szerepet játszik a szociá -
lis kötelékek fenntartásában, a csoport sta-
bilitásának meger!sítésében. Az emberek-
nél a „szociális kurkászás” a pletyka és az
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ún. „small talk” formájában valósul meg, ami
megfeleltethet! a Facebookon végzett akti-
vitásnak (Tufekci, 2008). Subrahmanyam és
Greenfield (2008) tanulmányukban azt hang-
súlyozzák, hogy a Facebook használatának
els!dleges célja az offline világban meglév!
barátságok és romantikus kapcsolatok meg-
er!sítése. 

Személyes integratív szükségletek. A Face-
book-használat másik fontos funkciója az én-
r!l alkotott benyomás formálása, valamint
ezzel interakcióban a saját identitás építése.
Egy tanulmány (Nadkarni, Hofman, 2012)
úgy fogalmaz, hogy az emberek arra hasz-
nálják a Facebookot, hogy saját hiányossá-
gaikat kompenzálják, hiszen a pozitív dolgok
kiemelésével és a negatív aspektusok elrej-
tésével akár egy egészen új személyiséget
lehet létrehozni. Gülnar, Barci és Cakir (2010)
kutatásukban a személyes képek és videók
megosztásának motivációjára keresték a vá-
laszt. A fellelt indítékok között kiemelt helyen
szerepelt a nárcizmus és önkifejezés, a média -
szereplés, illetve a személyes státusz eme-
lése. Amerikai kutatók (Toma és Hancock,
2013) egy kísérlettel azt igazolták, hogy az
egót ért negatív kritika hatására a résztvev!k
inkább saját Facebook-oldaluk nézegetését
választották (több felkínált alternatíva kö-
zül). A kutatók úgy fogalmaztak, hogy a sze-
mélyek tudattalanul, mintegy öngyógyítás-
ként fordultak saját profiljukhoz, önértékelést
és önbecsülést merítve bel!le. 

Kognitív szükségletek. Az oldal prakti-
kus, felhasználóbarát, kiváló a gyors infor-
mációhoz jutás szempontjából. A Facebook
használatának egyik fontos motivációja az
információszerzés, illetve a tudás növelése
(Joinson, 2008). A Facebook ebb!l a szem-
pontból tulajdonképpen átvette az internet
szerepét, az egyén szociálisan sz"rt informá-
cióhoz jut releváns eseményekr!l, vagy !t

érdekl! témákról, személyekr!l. Egy dél-af-
rikai kutatás (Shambare és Mvula, 2011)
a Facebook-használat legf!bb motorjának
a kényelmesség (Convenience) elnevezés"
faktort találta a vizsgálati személyek válaszait
elemezve, mely szintén az egyszer" infor-
mációhoz jutásra utal. 

Affektív szükségletek. A Facebook szá-
mos lehet!séget ad a szórakozásra, illetve az
esztétikai, emocionális élmények átélésére
is (Gülnar et al. 2010). Az Instagram alkal-
mazással, illetve a képek, videók, fényké-
pek, festmények, egyéb alkotások (akár m"-
vészeti, akár használati tárgyak), írások,
esszék, történetek megosztásával lehet!vé
válik a felhasználók számára, hogy a legkü-
lönfélébb érzelmeket élhessék át. A Face -
bookon megosztott képek, videók stb. sokkal
gyorsabban terjednek, mint bármilyen más
csatornán, így az oldal kifejezetten alkalmas
az élménymegosztásra vagy a figyelem fel-
keltésére (lásd mémek terjedése) (Joinson,
2008). Tosum (2012) úgy fogalmaz, hogy
a Facebook kielégíti a változatosság iránti
igényünket. 

Menekülés szükséglete. Több kutatás
a Facebook-használat mögötti jellemz! mo-
tivációként azonosítja az unalom elkerülé-
sére irányuló törekvéseket (pl. Lampe et al.,
2006). Ennek értelmében a felhasználók
szimplán azért használják a Facebookot,
hogy elüssék az id!t és csökkentsék az unal-
mas órák számát. A Facebook oldalán történ!
böngészés, szörfölés, vagyis új, szórakoztató
dolgok céltalan keresése a halogatás, figye-
lemelterelés eszköze is lehet (Wright, 2010).

A háttér-motivációkat tekintve a felhasz-
nálók között számos különbség akad: a n!k
számára fontosabbak a szociális motivációk
(Joinson, 2008), a fiatalok közül többen hasz-
nálják menekülésre az oldalt, az id!sebbek
pedig többször ismerkednek meg új embe -
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rekkel a Facebookon (Denti et al., 2012).
A kutatások eleddig kevesebb figyelmet
szenteltek az ennél finomabbra hangolt kü-
lönbségek vizsgálatának, például a motivá-
ciók személyiségbeli vagy kulturális kü-
lönbségeinek. 

MILYEN HATÁSSAL 
(VAN A FACEBOOK
AZ ÉLETÜNKRE?)

A Facebook társas életünkre gyakorolt hatá-
sát több szinten is lehet vizsgálni, én ezúttal
az individuális és a szociális megkülönböz-
tetéssel éltem. Az itt szerepl! kutatások több-
ségénél azonban érdemes észben tartani,
hogy az általuk leírt hatás ok-okozati viszo-
nya csak feltételezett, hiszen legtöbb esetben
korrelációs módszerrel vizsgálták a jelensé-
geket.

A közösségi háló használata befolyásol-
hatja a felhasználó személyes jellemz!it, at-
tit"djét és viselkedését. A konkrét hatásokat
kutatók eredményei azonban nem mindig
egyértelm"ek. Egy több mint 1000 f!t meg-
kérdez! svéd tanulmány (Denti et al., 2012)
arra jutott, hogy a facebookozással töltött id!
csökkenti a szubjektív jóllét érzését, de csak
n!k esetében. A kutatók magyarázata szerint
a Facebook egy torz képet közvetít felénk:
mindenki mást kissé pozitívabban látunk,
mint a valóságban. Több oka is lehet, hogy
miért torzul az énreprezentáció: például mert
az emberek motiváltak lehetnek az önfénye-
zésre (társat vagy munkát keresnek), ráadásul
a kirívó, izgalmas, érdekes történések hírér-
téke nagyobb, mint az unalmas, mindennapi
eseményeké. Emiatt a jelenség miatt a társas
összehasonlításból rosszul kerülünk ki, ami
elvezet a szubjektív jóllét szintjének csökke-
néséhez. És hogy miért csak n!kre érvényes

mindez? Talán mert az ! identitásukat jobban
befolyásolja a másokkal való kapcsolat, ráa-
dásul többet is facebookoznak, és önbevallá-
suk szerint az fontosabb szerepet tölt be éle -
tükben, mint a férfiakéban. Más kutatók is
meger!sítik, hogy a Facebook tanulmányo-
zása olyan benyomást nyújt, mintha mások
élete jobb, boldogabb lenne (Chou és Edge,
2012). A Cornell Egyetem kutatása szerint az
önbecsülés mutatója azoknál az embereknél
mutat némi emelkedést, akik nem csak mo-
nitorozták mások adatlapját, hanem sajátjukat
is szerkesztették (Gonzales és Hancock 2011).
A hatás mechanizmusa ezek szerint nem di-
rekt, az összefüggés komplex, többféle me-
diáló tényez! közvetítheti. A legtöbb kutatás
azt támasztja alá, hogy a passzív használat
negatív következményekkel jár: egy német
kutatás például azt tapasztalta, hogy a passzív
tevékenységek csökkentik az élettel való elé-
gedettséget, mediátor változóként egyesek
az irigységet jelölték meg (Krasnova et al.,
2013), míg mások a magányt (Burke et al.,
2010). Ezzel szemben az aktív tevékenysé-
gek inkább er!sítik a társadalmi t!két (Va-
lenzuela et al., 2009), emocionális támogatást
nyújtanak (Ellison et al., 2007) és növelik
a szubjektív jóllétet (Mehdizadeh, 2010) is.
További módosító tényez! lehet az id!i táv-
lat: más hatásokkal számolhatunk rövid, il-
letve hosszú távon (Krasnova et al., 2013).

Az individuumra gyakorolt hatások má-
sik felkapott témája az addikció. A vizsgála-
tok többsége nem egy-egy platformra kon-
centrál, hanem összefoglalóan közösségi
hálózati addikcióról beszélnek, mely a többi
viselkedéses addikcióhoz hasonló jellemz!k-
kel írható le: elvonási tünetek, használat miatti
konfliktus a környezettel, tolerancia kialaku-
lása… (Wilson et al., 2010; Pelling és White,
2009; Karaiskos et al., 2010; Zhou, 2010).
A bergeni egyetemen azonban kifejlesztettek
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egy kifejezetten a Facebook-addikcióra vo-
natkozó 18 itemes skálát (Bergen Facebook-
addikciós skála). A kutatók (Andreassen et
al., 2012), több mint négyszáz f! megkérde-
zése után azt állapították meg, hogy a fiata-
lok, a szorongók és a n!k számítanak a leg-
veszélyeztetettebbeknek. 

A Facebook hatása az egyénin túl inter-
perszonális szinten is megjelenik. Elphinston
és Noller (2011) vizsgálatukban megállapí-
tották, hogy a Facebookba való nagymérték"
bevonódás hátrányosan befolyásolja a ro-
mantikus kapcsolatokat, mivel lehet!vé teszi
a másik állandó megfigyelését. Tokunaga
(2011) szerint a fiatalabb korosztályból sokak
számára ez a társas felügyelet a napi rutin ré-
szévé vált. Az ún. Facebook-féltékenység-
nek rohamosan b!vül a szakirodalma, e fo-
lyóiratszámban is olvasható egy tanulmány
a jelenség néhány pszichológiai korrelátu-
máról (R!mer és Fekete, 2014). A használat-
nak természetesen pozitív következményei is
vannak, gyász esetén például társas támoga-
tást nyújthat (Fearon, 2011). 

Egy kísérleti módszert választó tanulmány
azt kutatta, hogy a közösségi oldalakon meg-
jelen!, felhasználók által feltöltött (pl. alkohol -
fogyasztáshoz köthet!) képek mennyiben je-
lenhetnek meg szociálisan el!írt normaként
az ezt befogadó tinédzserek számára (Litt és
Stock, 2011). Az ilyen képeket megtekint!
kísérleti csoport megnövekedett ivási haj-
landóságról számolt be, továbbá kedvez!b-
ben viszonyultak az alkoholfogyasztáshoz,
kisebbnek érzékelték saját sérülékenységü-
ket, és valószín"bbnek tartották, hogy a kö-
zeljöv!ben alkoholt fognak fogyasztani. 

Ellison, Steinfield és Lampe (2007) egy
átfogó kutatásukban a társadalmi t!ke fogal-
mából indultak ki. Ennek két fajtája lehet
(Granovetter, 1973; Putnam, 2000): felszínes
kapcsolatok, melyek els!sorban a haszon

vagy információcsere miatt alakultak ki
(gyenge kötés); és vannak szorosabb kötelékek
(er!s kötés: például családi vagy baráti kap-
csolatok). A kutatók 800 f!s egyetemista min-
tán végzett kutatásuk alapján azt az eredményt
kapták, hogy a Facebook-tevékenységek al-
kalmasak a társadalmi t!ke növelésére mind
a formális kapcsolataink fenntartásával, mind
a mélyebb kapcsolatok meger!sítésével. 

A Facebook egyik legnagyobb kihívást
rejt! jellegzetessége az, hogy az ismer!sök
listája tulajdonképpen különböz! szociális
köreinkb!l származó embereket tartalmaz:
régi osztálytársainkat, távoli rokonainkat, je-
lenlegi kollégáinkat, gyerekünk osztálytár-
sait, f!nökünket. Ezen köreink az interneten
kívüli életünkben általában szeparált helyet
foglalnak el, a különböz! csoportok tagjai
más és más mennyiség", min!ség" informá-
ciót tudnak rólunk, más és más arcunkat is-
merik. A Facebookon – hacsak nem állítjuk
be másként sok id!t felemészt! áldozatos
munkával – egy-egy megosztásunk a gomb
megnyomásával automatikusan mindenkihez
eljut. E kérdést járták körül iskolai kontex-
tusban Mazer és munkatársai (2007), akik
azt vizsgálták, hogy hogyan befolyásolja
a diákok motivációját, el!vételezett érzelmi
alapú tanulását és az elvárt osztálytermi lég-
kör min!ségét, ha a tanár profilját el!zete-
sen meg tudják tekinteni a Facebookon. Azt
is megkérdezték, a diákok mit gondolnak,
mennyire helyénvaló, hogy egy tanárnak le-
gyen Facebook-profilja. Eredményeik sze-
rint minél több személyes információt tar-
talmaz a tanár profilja, a diákok annál
motiváltabbak lesznek, annál pozitívabb osz-
tálytermi légkört várnak, valószín"bbnek
tartják az érzelmi alapú tanulást. A hatás
azonban nem ilyen lineáris, hiszen többen
azt nyilatkozták, hogy egy tanárnak nem sza-
bad túlságosan megnyílnia, mivel az veszé-
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lyezteti a normál tanár-diák viszonyt, és nem
professzionális. Kiderült az is, hogy a diákok
85%-a még sosem nézte meg tanárai profil-
ját egyetlen közösségi oldalon sem.

Hasonló témában végzett kutatást két ma-
gyar kutató is (Tóth-Mózer és Lévai, 2011),
akik a Facebook oktatásba történ! integráci-
ójának lehet!ségét járták körül. A „Facebook
2011” elnevezés" kutatásukban diákokat, ta-
nárokat és egyéb felhasználókat (összesen
1500 f!t) kérdeztek meg egy online kérd!ív-
ben általános Facebook-használati szokása-
ikról, adatvédelmi beállításaikról, az olda-
lon szerzett kellemetlen élményeikr!l, illetve
a Facebookon folyó tanár-diák interakciók-
ról. Ezen túl arra kérték még a válaszolókat,
hogy egészítsék ki a „A Facebook olyan,
mint a …” kezdet" mondatokat. A kapott
metaforákat Bronfenbrenner ökológiai mo-
dellje alapján négy szinthez sorolták.

Mikroszintre került a Facebook mint sze-
mélyes jó barát, vagy társ, „akinek” a diákok
elmondhatják minden bajukat; s!t voltak,
akik egyenesen lelkisegély-szolgálathoz ha-
sonlították a közösségi portált. Mezoszinten
találhatóak azok a metaforák, melyek a Face -
bookot egy kisebb közösséghez, családhoz,
vagy baráti körhöz hasonlítják. Az exoszintre
kerültek az olyan beszédes helyszínek, mint
a piac vagy a színház. A makroszinten a Face -
bookot mint egy személytelenebb világfalut,
vagy mint globális hálózatot írták le. E kuta-
tás továbbá a tanár-diák interakciók alapján
többféle diákprofilt is leír. A kutatás legf!bb
értéke, hogy összekapcsolja az egyének fe-
jében él! reprezentációkat a Facebook-hasz-
nálati mintázatokkal, így végs! soron annak
társas hatásaihoz kapcsolja azokat. 

A jelent!s társas hatások között minden-
képp meg kell említeni a cyberbullying je-
lenségét, mely a kortárszaklatás elektronikus
eszközökön (sms, e-mail, közösségi oldal)

keresztül megvalósuló formája. E jelenségr!l
részletesen olvashatnak e folyóiratszám egy
másik tanulmányában (Domonkos, 2014).

A Facebook-használat társadalmi szint"
hatásairól, f!képp annak politikai vonatko-
zásairól (politikai aktivitás, civil elkötelez!-
dés, nyilvánosság fogalmának megválto-
zása…) médiaelemz!k, szociológusok és
pszichológusok hada könyvtárnyi szakiro-
dalmat írt össze. Ezen cikkek gyakran eset-
tanulmány-szinten a Facebook szerepét pró-
bálják feltárni egy-egy esemény, jelenség
mögött: például az amerikai kongresszusi vá-
lasztások (Williams és Gulati, 2012), a gua-
temalai tiltakozó akciók (Harlow, 2012),
a finn parlamenti választások (Strandberg,
2013), az ausztrál bennszülöttek élénkül! po-
litikai aktivitása (Petray, 2011) vagy a chilei
fiatalok kollektív megmozdulásai (Valenzuela
et al., 2012) kapcsán. Szociálpszichológiai
szempontból olyan témák kerülnek el! leg-
gyakrabban, mint a Facebook hatása a poli-
tikai attit"dökre és a politikai részvételre
(Zhang et al., 2010), vagy a személyiségvo-
nások és az online politikai részvétel kap-
csolata (Quintelier és Theocharis, 2012).
E témakörben született magyar vonatkozású
eseményt dolgoz fel e lapszám egyik cikke
(Kende et al., 2014).

Egy figyelemreméltó hazai vállalkozás
a magyar Political Capital és a brit Demos kö-
zös politikai pszichológiai kutatása, mely
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Face-
book-követ!inek jellemz!it mutatja be. Az
adatokat több mint 2000 felhasználó szolgál-
tatta. A kutatás módszertani szempontból is
releváns, mivel a kérd!ívet célzott Facebook-
hirdetéssel juttatták el a célcsoporthoz. A ku-
tatás jó példája annak, hogy hogyan lehet
szisztematikusan feltérképezni egy adott Face-
book-csoport demográfiai jellemz!it, attit"d-
jeit és értékrendjét is (Bartlett et al., 2012).
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KÖVETKEZTETÉSEK

A cikkek változatos sokszín"séget mutatnak
megközelítésükben, témájukat tekintve, és
módszertanukban is. A felhasznált technikák
között megjelentek a kérd!íves módszerek (pl.
Denti et al., 2012), többen a megosztott tartal-
mak (f!leg fotók) tartalomelemzését végezték
el (Hum et al., 2011), kísérletet folytattak le
kreált adatlapok segítségével (Gonzales és
Hancock, 2011; Mazer et al., 2009), terepkí-
sérletet végeztek (Deters és Mehl, 2012),
vagy a Facebook-aktivitások naplózására kér-
ték meg alanyaikat (ACMA, 2008). A tanul-
mányok áttekintése során azonban nemcsak
a tematikai változatosság, de a hiányok is
láthatóvá váltak: kevés a nagy ív" longitudi-
nális vagy kulturális összehasonlító tanul-
mány; hiányoznak a csoportszint" kutatások,
illetve a Facebook-percepcióval foglalkozók.
Szükség lenne továbbá olyanokra is, melyek
Facebookkal kapcsolatos társadalmi diskur-
zust próbálnák feltárni. A szakirodalom to-
vábbá jóformán teljesen nélkülözi a külön-
böz! aktivitásokat (pl. megosztás, liking,
poking…) külön-külön vizsgáló kutatásokat
is. Emellett hasznosak lennének olyan kutatá-
sok is, melyek a Facebook eddig eltelt 8-9
évének használati mintázatát tekintenék át.
A szociálpszichológia e témák vizsgálatához
bevált fogalmi rendszerrel és kutatási paradig-
mákkal rendelkezik (szociális reprezentáció,
csoportdinamika, csoportpercepció, szocio-
metria, sztereotípiák, csoportközi viszonyok).

A módszertani sokszín"ség is csalóka,
hiszen els!sorban az önbevalláson alapuló
kérd!ívek, skálák és személyiségtesztek
uralkodnak, a szociálpszichológia eddig ke-
véssé használta ki a Facebook azon tech-
nológiai adottságait, mint a rögzítettség
vagy a hálózati jelleg: a terepkísérletek le-
het!ségét, a narratív elemzéseket, a háló-
zatelemzési technikákat (pl. social network
analysis), vagy az applikációk ilyen célú
felhasználását. 

A kutatások során természetesen új etikai
kérdések is felmerülnek, az online környe-
zetben végzett vizsgálatokkal kapcsolatban
még nincs kikristályosodott szabályrendszer.
A szakmai diskurzus azonban már e téren is
megkezd!dött (Shapiro és Ossorio, 2013).

A tanulmányok összegy"jtésével és bemu-
tatásával nem titkolt célom volt, hogy felkelt-
sem a szakma figyelmét a téma jelent!ségére
és érdekességére. Hiszen a szociálpszichológia
és a Facebook találkozásából nemcsak utóbbi
profitálhat. Az online társas közeg a társada-
lom-lélektan számára új terepet biztosít meg-
lév! elméleteinek tesztelésére, fejlesztésére,
új, kreatív módszertanok kidolgozására.
A Facebook folyamatos technológiai meg-
újulása újabb és újabb kihívások és egyben
lehet!ségek elé állítja a társadalomtudósokat.
A legkülönböz!bb tudományágak – köztük
a szociálpszichológia – feladata, hogy meg-
teremtse az online társas élet értelmezési ke-
retét, nem csak azért, hogy megértse a jelent,
hanem hogy segítsen megérteni a jöv!t.
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SUMMARY

THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF FACEBOOK. LITERATURE REVIEW

Aims: The objective of the article is to summarize the social psychologically relevant research
on Facebook. The relatively large literature was organized around five main questions. The
first category contains articles about the socio-demographic and psychological characteristics
of Facebook users. The second question focuses on the specific Facebook-activities. The third
reveals the ways of using the opportunities offered by Facebook. The studies of the fourth
category explore the motivations for using the platform. And the last one contains research
dealing with the individual, interpersonal, and societal-level impact of Facebook. This
summary also highlights the still understudied topics and methods as well.
Keywords: Facebook, social media, social psychology, motivation, privacy, self-presentation
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