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Napjainkban egyre több a telefont nyomogató ember a közvetlen környezetünkben. Bármelyik 

pillanatban azon kapjuk magunkat, hogy már megint csak a telefonunkon görgetjük a 

közösségi oldalak hírfolyamait. Vajon ez milyen hatással van ránk? Miért ragaszkodunk 

ennyire az Instagramhoz és a Facebookhoz? Rengeteg tanulmány foglalkozott már az online 

lét, a virtuális valóság témájával. Vizsgáljuk meg, hogy eddig mire jutottak a szakemberek! 

A közösségi weboldalak, mint például a Facebook, az Instagram, a Twitter szinte már 

kikerülhetetlen tényezői a modern életnek, különösen, ami a fiatalságot illeti. Ezek a 

weboldalak és a virtuális játékvilág lehetővé teszik, hogy a felhasználók kapcsolatba lépjenek 

egymással. A gyerekek és kamaszok rengeteg időt töltenek el rajtuk, szinte az összes szabad 

idejüket.   Mégis, milyen hatással van az életünkre az, hogy mindenféle technikai eszközök 

segítségével teszik ezt, és nem személyesen találkoznak? 

Az online világban egy egyszerűsített kép vár ránk, amiben elegendő csak a tartalom 

elemzése és megértése, így egy helyre koncentrálódik figyelmünk. Ez sokkal 

energiatakarékosabb megoldás, vagyis a kognitív kapacitásunkat sokkal kevésbé igénybe 

vevő mechanizmus. 

Azonban megoszthatunk képeket az interneten, amivel prezentáljuk magunkat. Ez azt jelenti, 

hogy a folyamatos „helyzetjelentés” helyett cenzúrázott, szerkesztett tartalmakat nyújthatunk 

másoknak. 

A képekkel fiktív valóságot teremtünk, amivel megtéveszthetjük magunkat és a környezetünket 

is. Ennek pozitív és negatív hatása is lehet az önbizalmunkra, hiszen önbecsülésünk és 

önmegerősítésünk megváltozhat. Gondoljunk a rengeteg üzenetre, amelyek pozitívan 

értékelnek minket. Ettől sokkal magabiztosabbá válhatunk, nem törődve azzal, hogy egy adott 

képpel egyébként egy órán át foglalkoztunk, miközben még barátnőnkkel is összevesztünk, 

hogy milyen kompozíciót alkossunk. Az árnyoldala a túlzott önbizalmon kívül a zaklatás 

veszélye, a negatív megnyilvánulások, verbális bántalmazások megjelenésének a lehetősége. 
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A közösségi oldalak általánosságban jók. Gyakran ezek segítségével létesítünk manapság 

kapcsolatokat. Viszont a szocializációs terünk egyre csökken, nincs helyünk vagy időnk, hogy 

együtt legyünk úgy, mint a szüleinknek volt. Sokan tartanak attól, hogy az offline kapcsolatok 

rovására megy az online működés, amiben nyilván van valami. Mennyi idő jut az igazi, társas 

kapcsolatokra? Az online lét inkább helyettesíti a valódi kapcsolatokat, vagy csak kiegészíti? 

Emlékszem, hogy mennyire szerettem a barátnőimmel beszélgetni a buszon vagy a 

szünetekben! Vagy arra, amikor órákig csüngtem a család egyetlen telefonján, és 

próbáltam a lehető leghalkabban beszélni, hogy nehogy meghallják a titkaimat!  

Vagy amikor új ruhákat vásároltam, és órákig próbálgattam őket a szobámban a tükör 

előtt, különböző „arckifejezéseket” gyakorolva.  És emlékszem arra is, mennyire fontos 

volt számomra, hogy mit gondolnak a barátaim az új ruháimról!   

A lányok, függetlenül attól, hogy melyik generációhoz tartoznak, imádnak a 

barátnőikkel lenni, megosztani a titkaikat, divatról és szívügyekről beszélgetni.  

A közösségi média egyik előnye, hogy még nagyobb teret ad a fiatalok számára a 

megosztásra, törődésre és összehasonlításra. Lehetővé teszi számukra, hogy azokra a 

dolgokra összpontosítsanak, amelyek mindig is fontosak voltak a fiatalok számára: a 

titkaikra, az imázsukra, a megjelenésükre és a bizonytalanságaikra. Nem is csoda tehát, 

hogy a tizenéves lányok bizonyultak a közösségi média legstabilabb felhasználóinak . 

Egyre több bizonyíték lát napvilágot a közösségimédia-használat előnyeivel és 

hátrányaival kapcsolatban. Egy Georgiai Egyetem által végzett kutatás kimutatta, hogy 

az emberek milliói, akik nap mint nap bejelentkeznek a közösségi oldalakra, e 

tevékenységük közben az önbizalmukat is növelik. Az érzés, hogy kapcsolatban vagy 

másokkal, és irányítani tudod, hogy mások hogyan lássanak téged, pozitív hatással lehet 

arra, hogy te hogyan látod önmagadat.  

Egy Michigani Egyetem által végzett tanulmány ezzel szemben azt talá lta, hogy a 

nárcisztikus hajlamokkal rendelkező diákok azok, akik a leggyakrabban posztolnak, és 

arra használják a közösségi médiát, hogy tovább növeljék az egójukat, és irányítsák, 

hogy mások mit gondolnak róluk – ez veszélyes lehet a fiatal lányokra nézve.  

Egy másik tanulmány szerint, amelyet az ausztrál Flinders Egyetem végzett, összefüggés 

van a tizenéves lányok által az interneten eltöltött idő, illetve az alacsony önbizalom és 

testképpel kapcsolatos elégedetlenség között (bár az ok-okozati összefüggés nem 

bizonyított). Több mint 1000 középiskolás lány megkérdezését követően a kutatók azt is 

megállapították, hogy a közösségi média gyakoribbá tette a megjelenésről szóló 

beszélgetéseket. Bár a felmérésben résztvevő lányok 80%-a normál testsúlyú volt, 

majdnem fele arányban (46%) elégedetlenek voltak a méreteikkel. Ez arra utal, hogy sok 

fiatal számára a testképükkel kapcsolatos frusztrációik nem azzal állnak összefüggésben, 

hogy valóban túlsúlyosak, hanem inkább azzal, hogy nem tudják elérni azokat az 

irreális, hírességek által felállított „normákat”, amelyek valójában, nagyon távol állnak a 

normálistól.  

A Stanfordi Egyetem kutatása összefüggést talált a túl sok képernyő előtt töltött idő és a 

közösségi média folyamatos követése, valamint a negatív érzések és tapasztalatok 
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között.  Azok a lányok, akik kiemelten aktívak voltak a közösségi médiában, szociálisan 

kevésbé tudtak helytállni, és nagyobb valószínűséggel voltak olyan barátaik, akik a 

szüleik szerint rossz hatással voltak rájuk.   

Az online lét során bármilyennek beállíthatjuk magunkat – bármilyen 

személyiségjellemzővel, hobbival, tulajdonságokkal is létezhetünk a virtuális világban. A 

személyiségzavaron túl a magányosság is fontos problémája a mai fiataloknak, rengetegen 

virtuális baráti körrel rendelkeznek úgy, hogy a valós kapcsolataikat nem tudják fenntartani, 

hiszen nehezen kommunikálnak szemtől szemben. 

Akárhányszor feltöltünk egy posztot, fényképet, egyéb tartalmat bármilyen közösségi hálóra, 

biztosan kapunk rá visszajelzéseket. A legfőbb ilyen reakció a kedvelés. Egész biztosan 

megélted már, hogy egy kép megosztása után percenként nézed fiókod értesítéseit, hányan 

lájkolják, vagy hogyan reagálnak legújabb posztodra. A like önmegerősítő hatású, segít 

kapcsolatot teremteni és fenntartani azt. Gyakran a kölcsönösséget is kifejezzük vele – 

gondoljunk a bizonyos „vissza like-olásokra”, csak mert a múltkor kedvelte az illető az én 

posztom. A kölcsönösség gyakran megjelenik írott formában is, mikor nyíltan megkérnek 

minket hozzászólásban, hogy „like és vissza-like”.  

Mindezek tudatában, vajon mitől leszünk mégis függővé? Mi szükséges ahhoz, hogy 

szervezetileg is vágyjunk bármilyen megosztásra, kedvelésre és posztolásra? A testünkben 

számos hormonális változás megy végbe, míg a hírfolyamunkat végigtekerjük. 

A FOMO (Fear Of Missing Out), azaz a félelem attól, hogy lemaradunk valamiről, nagy 

gondot jelent a fiatalok számára. Egyesek szinte folyamatosan nézegetik a közösségi 

oldalakat, hogy biztosan lépést tudjanak tartani azzal, hogy éppen mi történik a baráti 

körükben.  

A kisebb gyerekek megpróbálhatnak hazudni az életkorukról, hogy beregisztrálhassanak a 

szigorú korhatárokat szabályozó oldalakra. A Facebook a tinédzser korosztályt és az 

idősebbeket célozza meg.  A közösségi oldalak a kapcsolatfelvételre ösztönzik a gyerekeket, 

illetve arra, hogy kiéljék kreativitásukat. Lehetőség nyílik a tanulásra, egészséggel 

kapcsolatos információkhoz is hozzájuthatnak. A krónikus betegek sorstársakat találhatnak, 

támogatást nyújthatnak egymásnak, amire másként nehezen lenne módjuk. 

Ezek az oldalak azonban veszélyeket is rejtenek magukban. A legsúlyosabb ezek közül az 

egymás piszkálása, bántása és az agresszió.  Az internet előtt is bántották egymást az 

emberek, de a cyber világban ez még könnyebben megy.  

Egy másik potenciális kockázat a "Facebook depresszió". Ha túl sok időt töltesz a közösségi 

oldalakon, a depresszió tipikus jelei kezdenek úrrá lenni rajtad: megváltoznak az alvási és 

étkezési szokásaid, hangulatod ingadozni kezd, más társaságba keveredsz, vagy teljesen 

elszigetelődsz. 

 

 Emlékezz, hogy a közösségi média gyakran olyan, mint az élet legjobb pillanatait 

bemutató képsor – figyelemfelkeltő és gondosan megszerkesztett. A való élet nem 

ilyen. Értékeld a valós dolgokat, és mindazt, ami igazán fontos! 

https://www.egeszsegtukor.hu/ferfitukor/a-facebookfelhasznalok-8-tipusa-te-melyik-vagy.html
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 Gondolkodj el a való életben kötött barátságok és a közösségi oldalakon lévő 

„barátok” közti különbségről! 

  

- Mit tenne meg érted egy igazi barát? 

- Hány valóban közeli barátod van? 

- Mitől működnek a barátságok? 

- Mi jellemző a valódi barátságokra? 

- Mi a különbség barát és ismerős között – és a közösségi oldalakon keresztül „megismert” 

emberek közül hány olyan van, aki inkább az utóbbi csoportba tartozik, nem pedig az 

előbbibe? 

 Alaposan gondold át, mit osztasz meg a közösségi oldalakon!  A közösségi 

oldalakon lévő „barátok” vagy „követők” nem feltétlenül igaz barátok, de akár még 

ismerősöknek sem nevezhetők, így óvatosnak kell lennie azzal kapcsolatban, hogy 

mit posztolsz. 

 Ne feledd, hogy az internetre feltöltött dolgok hosszú távra szólnak! Az online 

tartalom örökre szól – ha egyszer megosztasz valamit, azt már nem lehet 

megváltoztatni, még akkor sem, ha éppen úgy tűnik, hogy kitörölted.  

 


