
Bevezetés

Kezdetben a gyerekek és tizenévesek inter-
nethasználatát értékelõ megállapítások az
infokommunikációs technológiák körül kialakult
disztopikus elméleteket követték, amelyek az új
technológiák negatív mellékhatásaira hívták fel a
figyelmet: a növekvõ depresszióra és magányos-
ságra, a szociális kötelékek elszegényesedésére és
a felszínes kapcsolatok kialakulására
(Kraut–Patterson–Lundmark–Kiesler–Mukhopadh
yay és Scherlis 1998). Az utóbbi idõben a tech-
nofób álláspont lényegesen árnyaltabb lett, és a
kutatók inkább sajátos kérdésekre és veszélyezte-
tett csoportokra összpontosítottak. A fiatalok
online viktimizációjának témája tehát kiszélese-
dett és több koherenciát kapott, olyan fontos ta-
nulmányoknak köszönhetõen, amelyek az online
szexuális viktimizációval (Finkelhor, Mitchell és
Wolak 2000; Mitchell–Finkelhor–Wolak 2003a,
2004) vagy még pontosabban, az online zaklatás-
sal (Ybarra–Mitchell–Wolak–Finkelhor, 2006) és
az internetes szexuális bûncselekményekkel
(Walsh és Wolak 2005) foglalkoztak. A legújabb
megközelítések pedig arra is felhívják a figyelmet:
ha a fiatalok internethasználatát autoriter, felnõtt-
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nézõpontból vizsgáljuk, ez csupán a szülõi ellenõrzés növelésének szükségességét
fogja hangsúlyozni, normatív kijelentésekkel és pánikvezérelt tanácsokkal – anélkül
hogy mélyrehatóan megmagyarázná, „mit is mûvelnek a kölykök a neten”
(Goodstein 2007; Wolak–Finkelhor–Mitchell és Ybarra 2008. 2.).

Ahelyett tehát, hogy továbbra is egyoldalúan a szülõi megfigyelést és a túlzott
biztonsági tanácsokat legitimáljuk, mindenekelõtt a tizenévesek internethasználói
szokásainak behatóbb megismerésére van szükség. Elõször is joggal feltételezhetjük,
hogy a tizenévesek túlnyomórészt a saját baráti körükben, köznapi ismerõseikkel
használják az internetes kommunikációt, és nagyon ritkán mozdulnak ebbõl ki
(Barbovschi és Diaconescu 2008). Így az „idegenek” és a „szexuális ragadozók” fogal-
maival jelölt internetes veszélyek legtöbbször felülreprezentált és kontraproduktív
torzítások. Másodszor pedig a tizenévesek nagy része képzett internethasználó, aki
számos kommunikációs eszközt tud mozgásba hozni céljai elérése érdekében, noha
ezeket nem lehet egyértelmûen kategorizálni (a racionális célokat átfedik a humoros,
játékos kísérletek). Hasznos tehát szem elõtt tartani: noha a tizenévesek valóban az
internetes megtévesztés áldozataivá válhatnak, õk maguk is meghamisíthatják sze-
mélyes adataikat a megtévesztés kedvéért.

Mindemellett az online-offline társkeresés gyakoriságának növekedése (a meg-
vizsgált minta 33 százaléka jelölte, hogy offline is találkozott olyan személlyel, akit
azelõtt online ismert meg – összehasonlítva az elsõ Youth Internet Safety Survey
2000 – Wolak–Mitchell és Finkelhor 2002 – felméréssel, ahol csak 7 százalék jelölte,
hogy személyesen is találkozott internetes baráttal, és csak 2 százalék határozta meg
romantikusként a kapcsolatot) szükségessé teszi, hogy komoly vizsgálat tárgyává vál-
jon ez a szokás.

Szakítás az ártatlanság diskurzusával: 
a cselekvõképesség perspektívája

Látható tehát, hogy a legtöbb eddigi kutatás azt vizsgálta, „milyen hatással van a
média a gyerekekre”, és nem azt, hogy „mit kezdenek a gyerekek a médiával”; vagy
ahogy az internethasználatról szóló cikkében Livingstone (2003) kiemelte, a világhá-
ló hatásának vizsgálatakor a gyerekeket egyszerûen mellõzik. Ezért hasznosnak bi-
zonyulna, ha az internethasználatot a mindennapi szokások kontextusába helyez-
nénk, a gyerekeket pedig cselekvõ ágensekként fognánk fel, nem pedig passzív és ki-
szolgáltatott áldozatokként (Livingstone 2002). Livingstone szerint a gyerekek ki-
szolgáltatottságáról konstruált kép csak erõsíti alárendelt szerepüket, és növeli a szü-
lõk szigorát.

Noha az ügy körül kialakult vita akkor fog továbbmozdulni, ha áthidaljuk az op-
timista és pesszimista szempontok közötti ellentétet, az áttekinthetõség kedvéért
megtartjuk az internethasználat lehetõségeinek és veszélyeinek eme sarkított katego-
rizálását. Továbbá pedig megpróbálom elkerülni a pánik vezényelte moralizáló han-
got, amely „az ártatlanság diskurzusának morális természetén” (Meyer 2007) és a
gyermekkor szakralizálásán alapszik. A gyorsan növekvõ internethasználatnak és az
új alkalmazásoknak köszönhetõen immár egyértelmû, hogy a gyerekeket képzett
ágensekként kell kezelnünk, akik sok esetben a felnõtteknél is jobban értenek a vi-
lághálóhoz: „Éppen ellenkezõleg, az ártatlanság diskurzusát csak erõsítik az olyan –
szülõknek szánt – felhívások, mint: »tegyél többet azért, hogy az internet biztonsá-
gosabb legyen a gyerekeid számára«. Ezek a riasztások azt sugallják, hogy a gyere-
keknek szülõi védelemre van szükségük, ez pedig összeegyeztethetetlen azon kije-
lentésekkel, melyek szerint a gyerekek jobban tudják használni az internetet, mint a
szüleik” (Livingstone 2002. 89.).38
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Természetesen az ellentábor pontosan ezt emeli ki problémaként: lehet, hogy a
gyerekek kompetensebbek, de nem elég érettek ahhoz, hogy a veszélyeket és a követ-
kezményeket tudatosítsák – mégis úgy látom, hogy ennek ellenére, a perspektívavál-
tásra nagy szükség van.

Amint egy kutatás kimutatta, az ártatlanság diskurzusa a gyerekeket magatehetet-
len áldozatokká alakítja azáltal, hogy ismételten a strukturális és immanens kiszol-
gáltatottság képét társítja hozzájuk (Meyer 2007). Hasznos lehet megjegyeznünk a
strukturális kiszolgáltatottság fogalmát, amely (a fizikai és szociális kiszolgáltatott-
sággal ellentétben) aszimmetrikus erõviszonyok révén jön létre (többnyire a szülõ-
gyerek kapcsolatban), és legitimitását az ártatlanság diskurzusának köszönheti. Jill
Korbin (2003) is jelezte annak szükségességét, hogy a gyerekek és tizenévesek visel-
kedésmódját a társadalmi ágensek szempontjából vizsgáljuk. Meglátása szerint fon-
tos lenne bevonni a gyermeki perspektívát is az olyan vizsgálatokba, melyek az erõ-
szak strukturális körülményeit próbálják megmagyarázni. 

Úgy vélem, hogy ez az elméleti megközelítés alkalmazható a tizenévesek párke-
resési vagy szexuális viselkedésmódja és az internetes kommunikációs eszközök kö-
zötti kapcsolat megvilágítására is. Amint a tanulmányból ki fog derülni, a címet va-
lamelyest „szubverzív” módon választottam, azzal a céllal, hogy felhívjam a figyel-
met azokra a túlzásokra, amelyek az internet veszélyeivel és hibáival kapcsolatosan
élnek a köztudatban.

Nem könnyû kapcsolatot teremteni a tizenévesek viselkedésmódja és az inter-
netes társkereséssel foglalkozó kutatások között. Tudniillik egyrészt jelen van a fõ-
áramú, pánikvezényelt hang, amely az internetezéssel kapcsolatos biztonsági óvin-
tézkedésekre hívja fel a figyelmünket (megtetõzve azzal a félelemmel, hogy a felnõt-
tek nem lesznek képesek lépést tartani a technológiai fejlõdéssel), másrészt pedig ott
van a képzett, racionális, utilitarista felnõttek perspektívája, akik az internetet prag-
matikus (és szexuális) célokra használják.

Ez utóbbi kapcsán két elméleti megközelítést találtam hasznosnak a felnõttkori
online társkeresésrõl a Peter és Valkenburg (2007) által végzett kutatásban: az ellen-
súlyozás hipotézisét (alkalmi online találkák keresése annak érdekében, hogy a va-
lóságos találkák sikertelenségét ellensúlyozzák) és a szórakozás hipotézisét (szexuá-
lis szempontból gátlástalan és/vagy kalandos természetû egyének, akik értékelik az
internet nyújtotta anonimitást). Azonban a tizenévesek esetében olyan sajátos körül-
mények, mint például a társak elvárásai vagy az online kommunikáció természete,
másfajta következményeket eredményeznek: népszerû tizenévesek, akiknek szociá-
lis és fizikai önbecsülése magas, nagyobb valószínûséggel fogják az online-offline
társkeresést kipróbálni (mivel nagyobb figyelemnek örvendenek baráti és ismerõsi
körökben). Ugyanezen logika alapján pedig kevésbé valószínû, hogy a félénkebb ti-
zenévesek bevállalnák ezt a típusú szereplést. Ami a szórakozás hipotézisét illeti,
feltételezhetõ, hogy gátlástalanabb tizenévesek gyakrabban használják szexuális tar-
talmak vagy online találkák keresésére a világhálót, de bármilyen vizsgálatnak szem
elõtt kell tartania viselkedésük gyakran játékos/humoros természetét, amely legtöbb-
ször a személyes információ meghamisítását jelenti.

Kívánt és nem kívánt online szexuális tartalmak 
és szexuális kérelmezés

A felnõttek internethasználatát vizsgáló korábbi kutatások pozitív összefüggést
mutattak ki a szexuális tartalmaknak való kitettség és a gátlástalanabb szexuális ma-
gatartás között (Davis és Bauserman 1993). Más kutatások olyan tizenéveseket fi-
gyeltek meg, akik szándékosan kerültek kapcsolatba online szexuális tartalmakkal
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(Peter és Valkenburg 2006a, Wolak–Mitchell és Finkelhor 2007), majd kimutatták: ez
a fajta kitettség növeli a fiatalok szexuális érdeklõdését (Peter és Valkenburg 2008).
Ugyanakkor azt is, hogy a kívánt és szándékos kitettség nagyobb arányban fordult
elõ fiúk esetében vagy olyan fiataloknál, akik idegenekkel kommunikáltak az inter-
neten (Wolak et al. 2007).

A fentebb említett kutatásokra alapozva elõrevetítettem, hogy a szexuális tartal-
maknak való szándékos kitettség és a szexuális témák vagy romantikus kapcsolatok
online keresése pozitív összefüggésben lesz az online-offline társkeresés gyakorlatá-
val. Ugyanakkor további célom kideríteni, hogy a nem szándékos kitettség vagy nem
kívánt online kérelmezés vajon negatívan viszonyul-e a vizsgált online-offline kap-
csolatok kialakulásához.

A fiatalok online szexuális viktimizációja komoly tudományos figyelemben ré-
szesült, és a jelentõsebb tanulmányok (Mitchell–Finkelhor és Wolak 2001; Wolak et
al. 2007) fontos és árnyalt következtetésekkel segítették elõ a veszélyes szituációk,
illetve viselkedésmódok megértését. Többek között azáltal, hogy a szexuális vik-
timizáció jelenségéhez egy integratív megértési módszerrel közeledtek. A priori
okokra alapozva feltételezhetjük, hogy a nem szándékos és váratlan kitettség valószí-
nûleg negatív módon befolyásolja a tizenévesek érzelmeit és közérzetét, és eseten-
ként megakadályozza jövõbeli szexuális/romantikus érdeklõdésüket (például az on-
off társkeresést is). Mindazonáltal korábbi kutatások, melyek ugyancsak a nem szán-
dékos kitettség és negatív érzelmek/szorongás kapcsolatát vizsgálták, óvatos követ-
keztetésekre jutottak (Mitchell–Finkelhor és Wolak 2003b; Mitchell et al. 2001). A
nem kívánt kitettség valóban negatív módon befolyásolja a fiatalok biztonságérzetét
(Mitchell et al. 2003b). Ráadásul a nem szándékos kitettség gyakrabban fordult elõ
depresszióra hajlamos fiataloknál (Wolak et al. 2007). Mindezek értelmében a követ-
kezõ hipotéziseket fogalmaztam meg:

H1. Az internetes keresés gyakorisága (értsd: romantikus kapcsolatok, szexuális
témák vagy tartalmak szándékos online keresése) pozitív összefüggésben áll az on-
off társkeresés gyakorlatával (a kérdõíven: „Voltál-e már olyan személlyel találkán,
akit azelõtt az interneten ismertél meg?”).

H2. Online szexuális tartalmaknak és kérelmezésnek való nem szándékos kitett-
ség negatív összefüggésben van az on-off társkeresés gyakorlatával.

Identitáskezelés. Személyes adatok közzététele 
és megtévesztési stratégiák

A korábbi kutatások eddig egyrészt azzal foglalkoztak, hogy milyen veszélyekkel
jár a személyes információ internetes közzététele a fiatalok online viktimizációja
szempontjából(Moscardelli és Divine 2007), másrészt pedig olyan megtévesztési
stratégiákat vizsgáltak, melyeket általában a felnõttek használtak a társkeresés sike-
ressége érdekében (Toma–Hancock és Ellison 2008). Azonban ha szem elõtt tartjuk,
hogy a tizenévesek képzett szociális ágensekként cselekszenek, ideje lenne ezt a két
perspektívát összekapcsolni. Mert igaz ugyan, hogy a tizenévesek rendszeresen köz-
zéteszik személyes adataikat az interneten (általában a közösségi oldalakon szerep-
lõ profiljukon), de nem kevesen közülük szándékosan hamisítják is ezeket az adato-
kat: pl. az életkorukat, a kinézetüket, az iskolájukat vagy akár a nemüket. Míg tehát
a biztonsági tanácsok arra figyelmeztetik a fiatalokat, hogy ne tegyenek közzé sze-
mélyes adatokat online, Ybarra, Mitchell, Finkelhor és Wolak (2007) kimutatta, hogy
valójában az a veszélyes, ha a tizenévesek olyanokkal kommunikálnak, akiket csak
online ismernek (az „idegenek”), és nem az adatközzététel önmagában.
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Ha a „magánélet védelme” bizonyos óvintézkedõ lépéseket követel (Moscardelli
és Divine 2007), a tizenévesek online kommunikációjának játékos és humoros ter-
mészete más irányba vezet. A fiatalok online társkeresési szokásainak vizsgálatában
hasznos lehet az átszûrés elmélete (Davis–Hart–Bolding–Sherr és Elford 2006;
Couch és Liamputtong 2008), amely a lehetséges szexuális/romantikus partnerek ki-
választási módját figyeli meg. Például a tizenévesek megtévesztési stratégiákat hasz-
nálnak annak érdekében, hogy irányítani tudják online tevékenységeiket. De ugyan-
akkor a tizenévesek egyszerûen azért is meghamisíthatják személyes adataikat, mert
ezt szórakoztatónak találják (Knox–Daniels–Sturdivant és Zusman 2001). A kérdõív-
ben a következõkre kérdeztünk rá: életkor, nem, iskola, foglalkozás, kinézet és külön
a teljes megtévesztés problémájára.

Az online társkeresõ profilokon feltüntetett adatok meghamisítása kapcsán vég-
zett korábbi kutatások szerint a megtévesztõk stratégiailag változtatnak bizonyos
adatokon, hogy eleget tegyenek saját elvárásaiknak és kikötéseiknek (Toma–Hancock
és Ellison 2008), és általában sokkal õszintébbek, ha fontos számukra egy tartós és
valós kapcsolat létrejötte (Gibbs–Ellison és Heino 2006). Mindezek ellenére a tizen-
évesek online társkeresési szokásaiban a megtévesztés jelensége sokkal inkább a já-
tékos viselkedésmód miatt van jelen, és nem annyira pragmatikus célok elérése ér-
dekében (pl. egy partner találása, ami a társkeresés „sikerének” számítana).

Egy idevágó tanulmányból (Toma et al. 2008) kiderül, hogy az online társkeresés
konfigurációjában két fontos tényezõt kell beazonosítani: az online kommunikáció
jellemzõit és az online, illetve offline identitás közötti kapcsolat természetét. A tizen-
évesek esetében a kommunikáció túlnyomó része szinkrón módon történik (a felmé-
résben részt vevõ tizenévesek 90 százaléka azonnali üzenetküldõ alkalmazásokat
használ – Barbovschi és Diaconescu 2008), és az aszinkrón kommunikáció a közös-
ségi oldalakon profilok létrehozásában és az itt történõ interakciókban merül ki (egy-
más profiljához, státusához vagy képeihez fûzött kommentek stb.). A leírt kommuni-
kációs szokások eme dinamikája pedig azt eredményezi, hogy az önreprezentáció for-
mái inkább a közösségi oldalak profiljaiban valósulnak meg, és csak nagyon kevés
elõre gyártott hívószó vagy forgatókönyv mûködik a szinkrón kommunikációban.

A tizenévesek esetében az online és offline identitás közötti kapcsolat ugyancsak
sajátos. Azáltal, hogy egy online-offline ismerõsi csoportnak a tagjai, az ezzel járó
vizibilitás alapvetõen megakadályozza õket abban, hogy adataikat meghamisítsák –
legalábbis a közvetlen ismerõsök körében. Ráadásul a tizenévesek több másfajta stra-
tégiát is használnak, amivel sikeressé teszik az online társkeresést (pl. beajánlásokat,
amikor barátok vagy kollégák „igazolnak” valakit, és jótállnak érte).

Így a megtévesztési lehetõségek szempontjából az azonosítás elemei (Walther és
Parks 2002) – azaz a valós identitás és az online kialakított önreprezentáció közötti
összefüggések – megakadályozhatják a hamisítást. Ilyen azonosítási  elemek lehet-
nek a közösségi oldalak profiljaira feltöltött fényképek és a baráti ajánlások.

Mindazonáltal az internetes identitással kapcsolatos kísérletek akár pozitív ered-
ménnyel is járhatnak. Valkenburg és Peter (2008) tanulmányából megtudjuk, hogy
azok a tizenévesek, akik az online identitás lehetõségeivel kísérleteztek, nyitottab-
bak, és gyakrabban kommunikálnak különbözõ korú és kultúrájú egyénekkel.

Az identitásvédõ viselkedésmódot alapvetõen besorolhatjuk abba a tágasabb ma-
gaviselet- és viselkedéscsoportba, amelyet internetbiztonsági gyakorlatnak nevezhe-
tünk. Az identitásvédõ viselkedésmódot számos tényezõ befolyásolhatja (pl. szülõi
ellenõrzés, korábbi negatív online tapasztalat), és a maga rendjén meghatározhatja
az online-offline társkeresés mellett vagy ellene történõ döntést.

Következésképpen az identitáskezeléssel kapcsolatos hipotézisem így hangzik:
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H3. Az identitásvédõ viselkedésmód (adatközzététel hiánya vagy a megtévesztés
jelensége) negatív összefüggésben van az on-off társkeresés gyakorlatával.

Közösségi oldalak használata és online profilok

A multimodális technológiák közül az egyik legnépszerûbb kommunikációs esz-
köz (Ledbetter 2008), aminek segítségével a tizenévesek ismerõsi körüknek és poten-
ciális partnereiknek bemutatkozhatnak online, nem más, mint a közösségi oldalakon
létrehozott személyes profil. Az utóbbi években a romániai fiatal lakosság köreiben
is nagyon gyakori lett ennek az önreprezentációs formának a használata. A Pew
Internet & American Life Project által nemrég készített felmérés szerint az Egyesült
Államokban a tizenévesek 55 százaléka használja a közösségi oldalak szolgáltatása-
it (Lenhart és Madden 2007) – a mi felmérésünkben pedig a tizenévesek 70 százalé-
ka jelezte, hogy közösségi oldalon van profilja.

A profilok személyes ellenõrzés alatt levõ virtuális terek (Hodkinson és Lincoln
2008), és gyakran használhatók online társkeresésre: egyrészt, a számos önreprezen-
tációs eszköz miatt (lehetõséget biztosít a személyes adatok és fényképek közzététe-
lére stb.), másrészt pedig az alkalmazásba beépített kommunikációs eszközöknek kö-
szönhetõen (az „üzenõfal”, a fényképekhez fûzött kommentek, az egyéni üzenetek,
a nyilvános baráti hálózat stb.). „Az, hogy az online társkeresésben egyesek miként
készítik el és szerkesztik meg a személyes profiljukat, miként egyensúlyoznak az
õszinteség megkötései és a megszépítés lehetõségei között, és miként érik el, hogy
megbízhatónak tûnjenek mások szemében – mindez meghatározó eleme az önrepre-
zentációnak” (Couch és Liamputtong 2008. 270.).

Az utóbbi évek néhány kutatásában (Livingstone 2008) a profilok használatának
káros vagy veszélyes jellegét vizsgálták (felvetve azt a problémát, hogy ezen alkalma-
zások a tizenévesek identitását vizuális konstrukcióként, illetve kapcsolatrendszer-
ként értelmezik át) – és ebbõl következõen az ilyen típusú honlapokkal kapcsolatos
szexuális viktimizáció kérdése is felmerült. Smith (2007) eredményei azt mutatják,
hogy másokhoz viszonyítva azon tizenéveseket, akik profillal rendelkeznek, vagy bár-
milyen más formában fényképeket töltöttek fel magukról az internetre, nem környé-
kezte meg több online „idegen”. Ybarra és Mitchell által 2008-ban készített Growing
Up With Media Survey (minta mérete: 1588) szerint a megkérdezett fiatalok 15 szá-
zaléka jelentett online szexuális zaklatást, és 4 százalék jelezte azt, hogy közösségi ol-
dalon történt ilyen zaklatás (ez megegyezik a mi kutatásunkkal). Ettõl eltérõen sokkal
több zaklatást jelentettek a azonnali üzenetküldõ  alkalmazások (43 százalék) és az
online csevegõszobák (32 százalék) használata esetében. Ezek az eredmények azt jel-
zik tehát, hogy a közösségi oldalak használata nem növelte az online szexuális vik-
timizáció veszélyét (Ybarra és Mitchell 2008). Továbbá egyes kutatók azt hangsúlyoz-
zák, hogy a tizenévesek közösségioldal-használatának tiltása vagy korlátozása meg-
fosztaná õket bizonyos tanulási és pszichoszociális elõnyöktõl (Tynes 2007). De má-
sok is (Rosen 2006) fedeztek fel pozitív aspektusokat a közösségi oldalak használatá-
ban, mint például a gyakoribb baráti támogatás, az õszintébb kommunikáció (ami iga-
zolná feltevéseinket), a nagyobb online és offline önbizalom stb.

Mivel a megkérdezett romániai tizenévesek nagy százaléka használ azonna-
li üzenetküldõ módozatot, vizsgálatomban hasonló kapcsolatot feltételeztem a
társkereséssel kapcsolatban is – így mindkét típusú alkalmazást bevontam a ku-
tatásba:

H4. Az online kommunikációs alkalmazások (azonnali üzenetküldõk, közösségi
oldalak, webkamerák) használata pozitív összefüggésben van az on-off társkeresés
gyakorlatával.42
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Szülõi ellenõrzés

Ahhoz, hogy egy kapcsolatot a viszonylag biztonságos online játéktérrõl offline te-
rületre, azaz a külsõ, „valós életbe” emeljünk át, bizonyos szintû személyes autonó-
miára és függetlenségre van szükségünk. Korábbi kutatásokban a szülõi ellenõrzést
a következõ formában határozták meg: a gyerekek felfogása arról, hogy a szüleik tud-
ják, hol és kivel töltik idejüket, ha nincsenek otthon vagy az iskolában
(Heim–Brandtzæg–Kaare–Endestad és Torgersen 2007). De Groof egyik tanulmánya
(2008), amely a tizenévesek biztonságérzetével és a bûncselekményektõl való félel-
mével foglalkozott, kimutatta, hogy pozitív összefüggés fedezhetõ fel a szülõi ellen-
õrzés szintje és a gyerekek által tapasztalt félelem szintje között. Továbbá az auszt-
ráliai tizenévesekkel készített felmérés révén Fleming, Greentree, Cocotti-Muller,
Elias és Morrison (2006) azt fedezte fel, hogy azon kiskorúak, akik szüleikkel nem
tárgyalnak az internethasználat biztonsági kérdéseirõl, sokkal kevésbé tudatosítják a
potenciális veszélyeket. Ezen érvelés következményeként feltételezem, hogy a tizen-
évesek esetében a széles körû szülõi ellenõrzés tudata (az idõpont, a tartalom és az
internetes kapcsolatok felülvizsgálata) negatív összefüggésben van azon esetleges
szándékukkal, hogy valakivel offline találkozzanak. 

Mindazonáltal a szülõi ellenõrzés természetének vizsgálatakor a kutatóknak figye-
lembe kell venniük az internethasználat felülvizsgálatáról született jelentésekben elõ-
forduló különbségeket, vagyis a gyerekek és a szülõk eltérõ válaszait. A szülõk által
alkalmazott internetszûrési gyakorlatról készült tanulmányában Lenhart (2005) jelen-
tõs eltérést fedezett fel a gyerekek és a szülõk felfogása között: a szülõk 62 százaléka
vallotta be, hogy ellenõrzi gyerekei internethasználatát, de a gyerekeknek csak 33 szá-
zaléka jelezte, hogy tudomása van a szülõk ellenõrzõ lépéseirõl. Egy két évvel késõb-
bi felmérésben ez az eltérés csökkent, a tizenéveseknek már 41százaléka vélte úgy,
hogy szülei ellenõrzik internetes tevékenységét (Lenhart és Madden 2007).

Eltekintve most az ellenõrzést illetõ szülõ-gyerek felfogás különbségétõl, fontos-
nak tartom megemlíteni, hogy a romániai családok különleges esetet képviselnek,
ami a szülõk és gyerekek számítógép-kezelési kompetenciáját illeti. Románia 33,4
százalékos internetpenetrációval és a második legnagyobb internethasználó növeke-
déssel (2000 és 2008 között – Internet World Stats 2009) az Európai Unió legelsõ tíz
országa között van az internet használata szempontjából. Ennek ellenére a felnõttek
nagyon szerényen nyilatkoznak saját számítógép-kezelési kompetenciájukkal kap-
csolatban. A legutóbbi Közvélemény Barométer (Comºa–Sandu–Toth–Voicu és M.
Voicu 2006) szerint a kérdezettek túlnyomó része 10 pontból csak 7-essel osztályoz-
za magát, 9 százalékuk alacsony vagy semmilyen képzettséget jelöl meg, és csak 5
százalék ad magának maximális pontszámot. Mivel egyelõre nem végeztek kutatást
a romániai szülõk internet-ellenõrzési gyakorlatáról, nem alkothatunk átfogó képet
ennek körülményeirõl – feltételezhetõ azonban, hogy egyelõre kevésbé ismerik az
internethasználat következményeit, és minimális szinten tudják ellenõrizni a gyere-
kek internetes tevékenységét.

H5. A fokozott szülõi ellenõrzés (online és offline) negatív módon befolyásolja az
on-off társkeresés gyakorlatát.

Más tényezõk

Korábbi kutatásokra támaszkodva elfogadottnak tekintem, hogy a magányosság
szoros összefüggésben van a társasági szorongással (Gross–Juvonen és Gable 2002;
Valkenburg és Peter 2008), és feltételezem, hogy mindkettõ negatív módon befolyá-
solja az on-off társkeresést. Ebbõl következõen azt is állítom, hogy a pozitívabb én-
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képpel rendelkezõ tizenévesek nagyobb valószínûséggel fognak a valóságban is ta-
lálkozni olyan személlyel, akit azelõtt online ismertek meg.

Azon pszichoszociális tényezõk, melyeket önképnek neveznek (Harter 1985;
Heim et al. 2007), jelentõs módon meghatározzák az online-offline társkeresés kime-
netelét. A tizenévesek kedvezõ énképe és az általános elfogadottságból származó ön-
bizalma fontos szerepet játszhat abban a folyamatban, mely révén egy online kap-
csolatból offline találkozás lesz: a bátrabb természetûek természetesen könnyebben
fognak ilyesmit kipróbálni.

A következõ hipotézisek egészítik ki az elméleti modellt:
H6. Az internetezéssel eltöltött idõ pozitív összefüggésben van az on-off társke-

resés gyakorlatával.
H7. A pozitív önjellemzésre való hajlam (positive self-description behavior) po-

zitív összefüggésben van az on-off társkeresés gyakorlatával.

Módszer

1806 önálló kérdõívet osztottunk ki 101 gimnáziumi és líceumi osztályban Ko-
lozsváron 2007 novemberében. A felméréshez a helyi tanfelügyelõktõl és az iskolák
igazgatóitól is megkaptuk az engedélyt. A szülõket a tanárok révén értesítettük, és a
tanulók beleegyezését is kikértük a részvétel elõtt. Noha összességében a felmérés
nagy változatosságú (online és offline) tevékenységekre és szokásokra kérdezett rá,
külön részt szenteltünk az on-off társkeresés problémájának.

Átlagosan a mintában szereplõ fiúk egy iskolanapon 3 órát (szórás: 1,856) és hét-
végén 5,44 órát (szórás: 3,311), míg a lányok iskolanapon 2,77 órát, hétvégén pedig
4,61 órát interneteznek. Továbbá a kérdezett tizenévesek átlagban 2,88 éve használ-
ják a világhálót (szórás: 2,123). Szinte felük használ webkamerát azonnali üzenet-
küldõkkel való kommunikáció közben: míg a fiúk listájukról bárkinek megengedik a
videokapcsolatot, a lányok csak a közeli barátok esetében használják (a különbség
jelentõs: r =.143, p<.001).

Következtetések

Jelen tanulmányban megvizsgáltam néhány olyan elõrejelzõ körülményt, ame-
lyek meghatározzák a tizenévesek online-offline társkeresési gyakorlatát, vagyis
azon online romantikus kapcsolatokat, melyek egy adott ponton valós találkozáshoz
vezetnek (természetesen a „romantikus” jelzõt ebben az esetben általános értelem-
mel használtam). Szem elõtt tartva, hogy a statisztikai összefüggések kauzális értel-
mezéseit mindig óvatosan és szkeptikusan kell fogadni, a fent bemutatott felmérés
néhány eredménye megérdemli a figyelmet. 

Legelõször az internetböngészõ szokások és az on-off társkeresés kapcsolatát
vizsgáltam meg. Meglepetésemre mind a lányok, mind a fiúk esetében a pornografi-
kus tartalmakra való keresés nem befolyásolta a társkeresési gyakorlatot. Ugyanak-
kor a fiúk esetében a szexuális életre vonatkozó információk keresése és a társkere-
sési honlapok látogatása pozitív összefüggésben volt a vizsgált gyakorlattal. Továbbá
a szexuális jellegû online zaklatás is befolyásolta a fiúk társkeresési viselkedését. Ezt
leginkább a fiúk általános böngészési szokásainak vizsgálatával lehet megmagyaráz-
ni. Korábbi kutatások értelmében (Wolak et al. 2007) a szexuális tartalmaknak való
szándékos és nem szándékos kitettség túlnyomórészt a fiúk viselkedésének tanulmá-
nyozásában fontos tényezõ. Feltételezhetjük, hogy még mindig erõteljes önkontroll
fékezi a tizenéveseket, amikor a közvélemény által elítélt jelenségekkel kerülnek
kapcsolatba. Mindazonáltal, ha tekintetbe vesszük, hogy az online szexuális zakla-44

2010/11



tások szinte egyáltalán nem befolyásolták vagy módosították a vizsgálati modellün-
ket (hozzátéve a felmerült ilyen incidensek minimális fontossági szintjét), akár riasz-
tó vagy elszomorító következtetésekhez is juthatunk arra nézve, hogy a tizenévesek
milyen magatartással viszonyulnak a szexualitás és a szexuális kapcsolatok kérdésé-
hez (a szexuális kapcsolatok tárgyiasítása, felelõtlen szexuális kalandozások – Peter
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és Valkenburg 2008). Ráadásul a nagy gyakoriságú on-off társkeresési gyakorlat (33
százalék, a saját kutatásunk mintájából) is hasonló változást jelezhet.

Ugyanakkor jelentõs problémaként kell kezelni azt is, hogy az átlagos szülõk nin-
csenek kellõen felkészülve arra, hogy megértsék az internetezés következményeit, és
képesek legyenek gyerekeik online tevékenységét ellenõrizni. A romániai szülõk
nagy százalékának számítógép-kezelési kompetenciája minimális, és ezért szinte
egyáltalán nem ismerik az online kommunikációs alkalmazásokat (az azonnali üze-
netküldõket vagy a közösségi oldalakat). Nem meglepõ tehát, hogy a szülõi felügye-
let semmilyen befolyással nem bír a tizenévesek társkeresési gyakorlatára (legyen az
online, offline, közösségioldal-specifikus stb.). Távol álljon tõlem az, hogy szigorúbb
szülõi ellenõrzést sürgetsek, mindamellett aggasztónak találom, hogy a szülõk egy-
általán nem is értik, gyerekeik mit „mûvelnek” a világhálón, és kivel. Felmérésünk-
ben külön kitértünk a szülõi felügyelet általános, offline, online és közösségioldal-
specifikus formáira, de a kapott eredmény ambivalens viszonyban van a vizsgált
társkeresési gyakorlattal. Korábbi kutatásokat (Groof 2008; Fleming et al. 2006) iga-
zolva, a közösségi oldalak alkalmazásainak ellenõrzése viszonylag lecsökkentette az
on-off társkeresést, leginkább a fiúk esetében. Továbbá a regressziós modellek azt
mutatták, hogy nincs szokványos összefüggés a tartalom és idõpont ellenõrzésének
gyakorlata, illetve az on-off társkeresés kimenetele között. Végül pedig az offline fel-
ügyelet a lányok esetében negatív módon befolyásolta a társkeresést, de nem volt
elõrejelzõ szerepe a regressziós modellekben.

Az ambivalens eredmények magyarázatát többek között a szülõi ellenõrzés sajá-
tos természetében látjuk. A szülõk ismerethiánya és képzetlensége azzal az ered-
ménnyel jár, hogy eleve megtiltják az internethasználat azon formáit, melyeket nem
tartanak „hasznosnak”. Emiatt ezek a szülõk mindenekelõtt a gyerekek internetezés-
sel eltöltött idejét szabályozzák, csak másodlagosan az online tevékenység tartalmát
és legkevésbé azt, hogy kivel lépnek a gyerekek kapcsolatba a világhálón. Valószínû-
leg keveset tudnak az online közösségi oldalakról és kommunikációs alkalmazások-
ról, ezért nem ellenõrzik a használatukat. Mindezzel szemben nagy valószínûséggel
kimondható, hogy a szigorú, autoriter szabályozásra a tizenévesek másként reagál-
nak, mint ahogy a szülõk elvárnák. 

Azok a szülõk azonban, akiknek számítógép- és internetezési ismeretei gazdagab-
bak (és valamilyen szinten értenek az online kommunikációs alkalmazásokhoz),
sokkal inkább megértik a világháló dinamikájában rejlõ lehetõségeket és veszélyeket.
Ezért képesek arra, hogy eredményesen és túlzott hagyományos szigor nélkül ellen-
õrizzék gyerekeik online és offline kapcsolatait. Sajnálatos módon a bemutatott fel-
mérés általános, átfogó természete miatt nem tudtunk nagy részletességgel kitérni a
szülõi felügyelet és a szülõ-gyerek kommunikáció problémáira, ezért nem tudunk
mélyreható következtetéseket levonni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Továbbá
a szülõk álláspontja az internetes veszélyekkel szemben egyelõre ugyancsak ismeret-
len a kutatás számára.

Ami a személyes adatok online közzétételét, illetve ezek meghamisítását illeti,
fölöttébb problematikus egyértelmûen szétválasztani a racionális célokat és a játékos
viselkedésmódot. Márpedig ez a bizonytalansági állapot lehetetlenné teszi a „szóra-
kozás hipotézis” és az „ellensúlyozás hipotézis” eredményes alkalmazását a tizen-
évesek viselkedésmódjának vizsgálatában. Ugyanakkor az online társkeresésben a
személyes adatok közzététele és meghamisítása egy aktív és tudatos magatartást ta-
núsít, és ez egyértelmûen felszámolja az egyoldalú és pontatlan viktimizációs pers-
pektívát. Nyilvánvaló, hogy azok a tizenévesek, akik online profiljuk révén „kiállnak
a világ elé”, eredményesebben gyakorolják az on-off társkeresést. A meghamisított
adatok részelemei között összefüggéseket lehet felfedezni, különbözõ módon fiúk és46
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lányok esetében, de ezeknek nem volt elõrejelzõ szerepe a kutatás számára (kivéve
az életkor megmásítása). A tizenévesek leginkább azért használnak megtévesztési
stratégiákat, hogy a társkeresésben sikeresek legyenek (pl. az életkor módosítása), és
csak ritkábban azért, mert poént látnak benne (pl. fiktív szexuális tapasztalatok ki-
találása). De a társkeresési szokások dinamikája sokkal részletesebb kutatást érdemel
a jövõben. 

Korábbi kutatásokra támaszkodva (Daneback 2006; Ellison–Heino és Gibbs 2006)
kijelenthetõ, hogy az online közösségi módszerek használata általános érvényû elõ-
rejelzõként mûködik a társkeresés gyakorlatában, a mi esetünkben a tizenévesek on-
off társkeresésével kapcsolatban is. Különösen az azonnali üzenetküldõkkel történõ
kommunikáció gyakorisága játszik fontos szerepet az interperszonális kapcsolattar-
tásban és a találkák megbeszélésében, ezért ez a legfontosabb elem a magyarázó mo-
dellben. A személyes profilok nyilvánossá tételén kívül a közösségi oldalak más tu-
lajdonságai egyáltalán nem befolyásolták a tizenévesek társkeresési eljárásait.
Ugyanígy az e-mail használata sem volt hatással a vizsgált gyakorlatra, ami nem
meglepõ, hiszen az utóbbi idõben ez a fajta kommunikáció sokat veszített népszerû-
ségébõl a tizenévesek körében. Tehát az azonnali üzenetküldõk használata mellett az
internetezéssel eltöltött idõ mennyisége jelenti a legbiztosabb elõrejelzõt az on-off
társkeresés vizsgálatában – mind a logisztikai, mind a lineáris regressziós modellnél.

Nem utolsósorban pedig egy tizenéves esetében az online közösségi hálózatokon
elért népszerûség és a pozitív énkép erõteljesen befolyásolja az on-off társkeresés
gyakorlatát és kimenetelét. Azok a tizenévesek, akiknek több barátjuk van, hosszabb
ideig interneteznek, és nagyobb az önbizalmuk (könnyebben barátkoznak, nyitottak
az újdonságok iránt, vezetõi képességekkel rendelkeznek, népszerûek az ellenkezõ
nem körében), sokkal valószínûbb, hogy kipróbálják az on-off társkeresést.

Amint a tanulmányból remélhetõleg kiderült, a címet valamelyest „szubverzív”
módon választottam, mert az „online idegenek” problémája – akiket általában
„online szexuális ragadozókként” emlegetnek – valójában a gondolatmenet hátteré-
be szorult. Hasznosabbnak találtam, hogy a szociális ágensek perspektívájára tá-
maszkodva vizsgáljam meg azokat a fontosabb tényezõket, melyek meghatározzák a
tizenévesek online-offline társkeresési gyakorlatát. 

A kutatás hiányosságai

Annak ellenére, hogy jelen tanulmány részletes elemzést nyújt a választott társ-
keresési gyakorlatról, természetesen az elégtelenségeit is meg kell említeni. Az elsõ
a tizenévesek internetes tevékenységeinek azon aspektusával kapcsolatos, amelyet
az online identitással és interakcióval való kísérletezés határoz meg – és amit túlnyo-
mórészt a játékos magatartás jellemez. Ennek köszönhetõen fokozottan nehéz szét-
választani a célszerû (az adathamisítás a társkeresés sikerességét veszi célba) és a
humoros (az adathamisítás „szórakoztatóbbá” teszi a társkeresést) viselkedésmód
formáit. További tanulmányok feladata lenne, hogy mélyrehatóan megvizsgálják az
online megtévesztés formáit individuális szinten. Egy másik gyengesége a kutatás-
nak a felmérés konkrét kivitelezésében keresendõ. Az osztálytermekben kitöltött,
önálló kérdõívek esetében a leggyakoribb a pontatlan adatgyûjtés és a hamis válasz-
adás, mert például a tanulók szándékosan hamis vagy provokatív válaszokat adnak,
vagy az osztálytársak, padtársak jelenléte eltorzítja a válaszok hitelességét (a vála-
szok bármilyen szintû nyilvánossága mûködésbe hozza a közkedveltségre törekvés
impulzusát).

Ugyanakkor fontos szem elõtt tartani: jelen kutatás magyarázatainak részlegessé-
ge annak tulajdonítható, hogy eddig ez az elsõ olyan tudományos próbálkozás,
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amely a romániai tizenévesek internethasználatával foglalkozik. Míg tehát egyrészt
a kutatás nagy változatosságú kérdésköröket vizsgált meg (nyert az átfogóság tekin-
tetében), esetenként nem volt képes felderíteni az elõbukkanó problematikus terüle-
teket (veszített a mélyrehatóság tekintetében). Továbbá a megvizsgált problémák kö-
zül többet is érdemes lett volna két perspektívából megvilágítani: pl. egyrészt a gye-
rekek szemszögébõl bírálni a szülõi ellenõrzést, másrészt a szülõk szemszögébõl is
megfigyelni, miként ellenõrzik a gyerekek internethasználatát.

A tanulmány hiányosságának számít a módszert korlátozó, alapértelmezett hete-
ronormativitás is, amit egyelõre nehéz kiküszöbölni, amíg a közvélemény fokozott
érzékenységgel kezeli a tizenévesek szexualitásáról készített kutatásokat.

Hozzátehetjük még azt, hogy a felnõttek társasági szférájából kölcsönzött „társke-
resés” fogalma nem biztos, hogy hasznos megnevezésként tud mûködni a tizenéve-
sek romantikus és szexuális tevékenységével kapcsolatban. Sokkal illõbb lenne ezek-
re az esetekre az „összejönni” (hooking up) kifejezés, ami teljesen mást jelent, mint
a szokványos „vacsora és mozi” gyakorlata.

Végül pedig meg kell említeni, hogy a keresztmetszeti adatgyûjtés módszere egy-
elõre nem enged meg idõbeli következtetéseket. Egy longitudinális módszer alkal-
mazása majd jobban megvilágítja a tizenévesek online és offline társkeresési gyakor-
latának dinamikáját. 
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